
BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbentuk berdasarkan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah, dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah 

yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang 

dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. 

 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 tahun 2008 tentang  

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung. 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan tahun 2012-2017 

merupakan formulasi visi dan misi Dinas Kehutanan dalam lima tahun 

kedepan yang merupakan acuan dalam menetapkan tujuan, sasaran 

strategis, kebijakan prioritas, program dan kegiatan serta indikator 

kinerja. Disusun berdasarkan kondisi saat ini dan permasalahan serta 

isu-isu strategis dalam pembangunan kehutanan ke depan.  

Guna tercipta satu kesatuan yang utuh dari pola dan mekanisme 

perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan tahun 2012-

2017 disusun mengacu peraturan perundangan yang berlaku, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM)  serta kepada dokumen 

Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014. 

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 

Peraturan perundangan yang dijadikan rujukan dalam penyusunan 

Renstra SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Tahun 2012-2017 adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3419); 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);  

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4405); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4452); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan 

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 

Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4814);  



8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4741); 

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 

2010-2014; 

10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 

tahun 2008 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;  

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.27/Menhut-II/2006 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 

2006-2025; 

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2009 

tentang Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional. 

13. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 

P.08/Menhut-II/2010 Tentang Rencana Strategis (RENSTRA) 

Kementerian Kehutanan TAHUN 2010-2014. 

 

1.3 Hubungan Antar Dokumen   

Sebagai suatu dokumen perencanaan strategis pembangunan jangka lima 

tahunan, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan tahun 2012-2017 

memilliki hubungan keterkaitan dengan dokumen Renstra tingkat 

nasional dan tingkat Kementerian/Lembaga yang menjadi acuan 

penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung.  

Berdasarkan susunan perencanaan, Renstra Kementerian Kehutanan 

Tahun 2010-2014 adalah kerangka umum pembangunan sektor 

kehutanan, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, yang merupakan periode kedua dari 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-

2025. 

Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 merupakan kerangka 

kerja Kementerian Kehutanan dalam pelaksaanaan pembangunan sektor 

kehutanan sebagai bagian integral dari pelaksanaan pembangunan 

nasional. Selanjutnya, Renstra Kementerian Kehutanan ini menjadi 



arahan dalam penetapan kebijakan dan strategi pembangunan kehutanan 

di daerah yang dilaksanakan oleh satuan-satuan kerja perangkat daerah 

di bidang kehutanan. 

Guna tercipta satu kesatuan yang utuh dari pola dan mekanisme 

perencanaan, instansi kehutanan pada jararan pemerintah daerah agar 

didalam menyusun rencana kerja instansi, secara konsisten mengacu 

pada dokumen Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014.  

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan tahun 2010-2014 

disusun berdasarkan kondisi saat ini dan permasalahan serta isu-isu 

strategis dalam pembangunan kehutanan ke depan. Dalam Renstra ini 

disusun formulasi visi dan misi Kementerian Kehutanan dalam lima 

tahun kedepan yang merupakan acuan dalam menetapkan tujuan, 

sasaran strategis, kebijakan prioritas, program dan kegiatan serta 

indikator kinerja. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 

2010-2014, telah menetapkan arah dan strategi pembangunan yang 

terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan difokuskan pada 

prioritas pembangunan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. 

Selain itu, tugas Kementerian Kehutanan terkait dan menjadi pendukung 

dalam pelaksanaan prioritas pembangunan Reformasi Birokrasi dan Tata 

Kelola, khususnya dalam substansi inti Sumberdaya Manusia yang gayut 

dengan penataan dan pembinaan pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 

harmonisasi regulasi.  

Tugas Kementerian Kehutanan juga terkait dan menjadi pendukung 

dalam pelaksanaan prioritas pembangunan Ketahanan Pangan dan 

Infrastruktur, khususnya berhubungan dengan substansi inti 

pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum dan pengelolaan tata 

ruang secara terpadu. 

1.4 Sistematika Dokumen Renstra SKPD 

Ruang lingkup isi Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung adalah sebagai berikut : 

 

 

KATA PENGANTAR 



Merupakan pengantar secara umum tentang Renstra SKPD Dinas 

Kehutanan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kehutanan. 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Berisi Latar Belakang yang menguraikan pengertian ringkas dari Renstra 

SKPD, proses penyusunan, kedudukan renstra SKPD tahun rencana 

dalam dokumen RPJMD, keterkaitan dokumen Renstra dengan dokumen 

lainnya. Dasar Hukum Penyusunan menguraikan secara ringkas dasar 

hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra SKPD, skala nasional 

maupun lokal. Hubungan Antar Dokumen menjelaskan hubungan 

Renstra SKPD dengan dokumen lain yang relevan. Sistematika Dokumen 

Renstra SKPD menjelaskan organisasi penyusunan Renstra SKPD terkait 

pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab. Maksud dan Tujuan 

memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan Renstra SKPD 

bagi SKPD bersangkutan dan sasaran bagi daerah. 

BAB II :  GAMBARAN PELAYANAN SKPD 

Bab ini memberikan informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumberdaya yang 

dimiliki, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui 

pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, informasi capaian 

program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan 

RJPMD periode sebelumnya, memberikan informasi hambatan-hambatan 

utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini. 

BAB III :  ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI  

Bagian ini menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD 

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Mengemukakan juga tugas dan fungsi 

SKPD Dinas Kehutanan yang terkait dengan visi, misi serta program 

kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan faktor penghambat 

dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian 

visi misi program kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. 

Mengemukakan faktor penghambat dan/atau pendorong pelayanan SKPD 

ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra 

SKPD. Menjelaskan faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan 

SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari 

implikasi RTRW dan KLHS. Mengurai isu-isu strategis pelayanan SKPD 

yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD.  



BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

Dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD Dinas Kehutanan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017. Menjelaskan 

rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD Dinas 

Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017. 

Bagian ini juga mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan 

kebijakan SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Tahun 2012-2017. 

BAB V :  RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, 

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 

Bab ini menggambarkan rencana program dan kegitan, indikator kinerja, 

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Kehutanan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017. 

BAB VI :  INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN 

DAN SASARAN RJPMD  

Menjelaskan indikator kinerkja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung yang secara langsung menunjukkan kinerja 

yang akan dicapai SKPD  Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. 

1.5  Maksud dan Tujuan   

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan tahun 2012-

2017 dimaksudkan untuk tersusunnya dokumen yang berisi formulasi 

visi dan misi Dinas Kehutanan dalam lima tahun kedepan yang 

merupakan acuan dalam menetapkan tujuan, sasaran strategis, 

kebijakan prioritas, program dan kegiatan serta indikator kinerja. 

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari Penyusunan Rencana Strategis 

(Renstra) Dinas Kehutanan tahun 2012-2017 adalah terlaksananya 

pembangunan kehutanan yang telah dijabarkan dalam formulasi visi dan 

misi Dinas Kehutanan dalam lima tahun kedepan yang ditetapkan dalam 

tujuan, sasaran strategis, kebijakan prioritas, program dan kegiatan serta 

indikator kinerja. 

 

 



 

BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 

2.1  Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Kehutanan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur 

dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan 

pembangunan di bidang kehutanan. 

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai fungsi 

sebagai penyelenggara kehutanan diwilayah propinsi sesuai 

kewenangannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota.  

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari : 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretariat; 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. Sub Bagian Keuangan; 

c. Sub Bagian Statistik, Evaluasi dan Pelaporan. 

3. Bidang Planologi Kehutanan; 

a. Seksi Inventarisasi, Perpetaan dan Perencanaan; 

b. Seksi Pengukuhan dan Tata Guna Hutan; 

c. Seksi Pemolaan Kawasan Hutan. 

4. Bidang Produksi Kehutanan; 

a. Seksi Pengembangan Hutan Produksi; 

b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan; 

c. Seksi Bina Pengembangan Hutan Rakyat dan Perhutanan Sosial; 

5. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Perlindungan Sumberdaya 

Alam; 

a. Seksi Konservasi Hutan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan; 

b. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan; 

c. Seksi Perlindungan Hutan. 



6. Kelompok Jabatan Fungsional. 

a. Polisi Kehutanan  

b. Penyuluh Kehutanan 

2.2  Sumber Daya SKPD 

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam 

menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh personil-personil 

yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas tersebut. 

Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan dan jabatan 

sebagaimana pada tabel 1 : 

Tabel 1.  Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Dan Jabatan Pada 

Dinas Kehutanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung 

No Pangkat/Golongan Jabatan Jumlah 

1 2 3 4 

A. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

1 Pembina Utama 

Muda/Ivc 

Kepala Dinas 1 

2 Pembina Tk I / IV b Sekretaris Dinas 1 

3 Pembina Tk I / IV b Staf 1 

4 Pembina/Iva Kepala Bidang 3 

5 Penata / IIIc Kepala Seksi/Ka. Sub 

Bag 

10 

6 Penata Muda Tk I / IIIb Kepala Seksi/Ka. Sub 

Bag 

2 

7 Penata Muda / IIIa Staf/Pelaksana Teknis 20 

8 Pengatur / Iic Staf/Pelaksana Teknis 3 

9 Pengatur Muda Tk I / IIb Staf/Pelaksana Teknis 3 

10 Pengatur Muda / Iia Staf/Pelaksana Teknis 4 

 Jumlah A 48 

B. Pegawai Honorer 

1 Pegawai Honorer Daerah - 11 

2 Pegawai Honorer 

Kegiatan 

Perlindungan Hutan 10 

 Jumlah B 21 

 Total (A+B) 69 



Keterangan : Data per 15 Desember 2011 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 51 (1) menyatakan “Untuk 

menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat 

kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan 

wewenang kepolisian khusus”. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 2004 Pasal 1 ayat (2) dijelaskan “Polisi Kehutanan adalah pejabat 

tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai 

dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan 

usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan 

wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi 

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya”.  

Kelompok Jabatan Fungsional yang seharusnya ada pada Dinas 

Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Polisi Kehutanan, 

namun hingga saat ini belum ada Pegawai Negeri Sipil yang berfungsi 

sebagai Polisi Kehutanan. Pelaksanaan tugas perlindungan hutan dan 

sumber daya alam dilaksanakan oleh seksi Perlindungan hutan, dan pada 

tahun 2011 ini diadakan rekrutmen petugas perlindungan hutan melalui 

kegiatan yang didanai dari dana APBD tahun 2011 sebanyak 10 (sepuluh) 

orang. 

2.3  Kinerja Pelayanan SKPD 

Capaian kinerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Kehutanan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung periode 2007-2012. Sasaran/target Renstra 

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2007-2012 

adalah sebagaimana pada tabel 2.  

2.4  Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD   

Terhadap kondisi saat ini, ruang lingkup tugas dan fungsi Dinas 

Kehutanan dan permasalahan dalam pembangunan kehutanan, maka 

dirumuskan analisis strategis sebagaimana pada tabel 3 di bawah. Tabel 

3 di bawah merupakan analisis terhadap lingkungan strategis berupa 

lingkungan internal meliputi kekuatan (stengthen) dan kelemahan 

(weakness), serta lingkungan eksternal meliputi peluang (opportunity) dan 

ancaman (threat) terhadap Renstra Kementerian Kehutanan tahun 2010-

2014, telaahan terhadap RTRW dan analisis terhadap KLHS. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2.  Sasaran / Target dan Capaian Sasaran / Target Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

periode 2007-2012. 

No Misi Sasaran/Target Capaian Sasaran/Target 

1 2 3 4 

1. Memantapkan keberadaan 

dan fungsi kawasan hutan 

Terselenggaranya penatagunaan dan 

pemanfaatan kawasan hutan secara lestari 

dan berkelanjutan 

Penyelesaian substansi kehutanan dalam 

rangka penyusunan RTRW Propinasi. 

Terbentuknya wilayah-wilayah pengelolaan 

kawasan hutan dalam unit-unit (terkecil) di 

seluruh Provinsi (Kepulauan Bangka 

Belitung). 

Terbentuknya KPH (18 unit), 1 unit 

KPHP Model. 

Tersedianya data dan informasi potensi 

sumberdaya hutan lingkup Provinsi 

Tersusunnya Buku Neraca Sumber Daya 

Hutan 

2. Meningkatkan kapasitas dan 

kualitas SDM 

penyelenggaraan kehutanan 

yang profesiona 

Terwujudnya SDM penyelenggara 

pembangunan kehutanan di daerah yang 

profesional sesuai dengan fungsi dan tugas 

yang diemban. 

Terpenuhinya pegawai yang menempati 

jabatan struktural di Dinas Kehutanan. 

3. Mendukung terciptanya Terselenggaranya upaya-upaya Terlaksananya upaya-upaya 



No Misi Sasaran/Target Capaian Sasaran/Target 

1 2 3 4 

perlindungan dan 

pengamanan hutan 

perlindungan dan pengamanan hutan 

secara optimal 

perlindungan dan pengamanan hutan 

melalui pembentukan Pamhut Swakarsa 

dan pengadaan tenaga Honorer Polisi 

Kehutanan. 

Terwujudnya sistem pencegahan dan 

pengendalian kebakaran hutan/lahan 

Terlaksananya kegiatan penyuluhan 

dampak kebakaran hutan, pelaksanaan 

patroli pencegahan kebaharan hutan. 

4. Meningkatkan upaya 

konservasi hutan dan 

sumberdaya alam 

Terkumpulnya data potensi jasa lingkungan 

dan ekowisata 

Belum terlaksana 

Terjalinnya kerjasama usaha pemanfaatan 

jasa lingkungan 

Belum terlaksana 

5. Meningkatkan upaya 

rehabilitasi hutan dan lahan 

Terlaksananya kegiatan reboisasi (di dalam 

kawasan hutan) dan penghijauan (di luar 

kawasan hutan) 

Terlaksananya kegiatan reboisasi dan 

penghijauan melalui Gerakan 

Penanaman Pohon Satu Milyar. 

Terwujudnya pemulihan hutan dan lahan 

kritis secara bertahap sebagai bagian dari 

Gema Tri Karsa Utama/Green Babel 

Kurang terlaksana. 



No Misi Sasaran/Target Capaian Sasaran/Target 

1 2 3 4 

Termonitornya reklamasi lahan bekas 

tambang dalam kawasan hutan 

Terbentuknya Kelompok Kerja  

6. Meningkatkan pemanfaatan 

sumberdaya hutan yang 

terfokus pada hutan alam 

dan hutan tanaman serta 

penertiban industri dan 

peredaran hasil hutan 

Terwujudnya pelayanan masyarakat di 

bidang perizinan usaha pada hutan 

produksi baik hutan alam maupun hutan 

tanaman lintas Kab/Kota sesuai dengan 

pedoman dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

Optimalnya pendapatan negara bukan 

pajak dan terciptanya tertib administrasi 

industri hasil hutan 

 

Terkumpulnya data potensi dan pilihan 

pengembangan serta pemasaran hasil hutan 

bukan kayu. 

Terpilihnya Bangka Belitung sebagai 

kluster nasional pengembangan Gaharu. 

7. Mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat melalui 

pengembangan Hutan 

Terlaksananya pengembangan Hutan 

Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat dan 

perhutanan sosial. 

Terbitnya pengesahan areal kerja HTR 

untuk Kabupaten Belitung Timur, 

Bangka Tengah dan Bangka Barat. 



No Misi Sasaran/Target Capaian Sasaran/Target 

1 2 3 4 

Tanaman Rakyat (HTR) dan 

Hutan Rakyat (HR). 

HR, HKm dan HD dalam proses usulan 

areal dari kelompok kepada Bupati 

kepada Menteri Kehutanan. 

 

 



Tabel 3. Identifikasi Kekuatan (stengthen), Kelemahan (weakness), 

Peluang (opportunity) dan Ancaman (threat). 

 

 

 

 

 

Faktor Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Eksternal 

Kekuatan : 

1. Dinas Kehutanan 

memiliki 

kewenangan dalam 

pengurusan hutan. 

2. Kepastian 

pembiayaan APBD. 

3. Kawasan hutan 

yang luas dengan 

keanekaragaman 

hayati. 

4. Peraturan 

perundang-

undangan dalam 

pengurusan hutan 

Kelemahan : 

1. Laju deforestasi 

dan degradasi yang 

cukup tinggi, 

masih terdapatnya 

penambangan liar, 

penebangan liar. 

2. Resiko investasi 

yang tinggi karena 

jangka waktu yang 

lama. 

3. Produksi kayu dari 

hutan alam yang 

cenderung turun. 

4. Kapasitas SDM 

dalam pengelolaan 

hutan masih 

rendah. 

5. Banyaknya 

cadangan mineral 

Timah dalam 

kawasan hutan. 

6. Pendanaan dari 

APBD belum pasti. 

Peluang : 

1. Tumbuhnya 

investasi hutan 

tanaman industri. 

2. Lapangan kerja 

sektor kehutanan 

cenderung 

meningkat. 

3. Dukungan 

pendanaan APBN 

Strategi 

menggunakan 

kekuatan untuk 

memanfaatkan 

peluang : 

1. Optimalisasi 

pemanfaatan SDH. 

2. Peningkatan 

kemandirian 

masyarakat dalam 

Strategi 

menanggulangi 

kelemahan untuk 

memanfaatkan 

peluang : 

1. Rehabilitasi hutan 

dan peningkatan 

daya dukung DAS. 

2. Reformasi 

birokrasi. 



 

 

 

 

 

Faktor Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Eksternal 

Kekuatan : 

1. Dinas Kehutanan 

memiliki 

kewenangan dalam 

pengurusan hutan. 

2. Kepastian 

pembiayaan APBD. 

3. Kawasan hutan 

yang luas dengan 

keanekaragaman 

hayati. 

4. Peraturan 

perundang-

undangan dalam 

pengurusan hutan 

Kelemahan : 

1. Laju deforestasi 

dan degradasi yang 

cukup tinggi, 

masih terdapatnya 

penambangan liar, 

penebangan liar. 

2. Resiko investasi 

yang tinggi karena 

jangka waktu yang 

lama. 

3. Produksi kayu dari 

hutan alam yang 

cenderung turun. 

4. Kapasitas SDM 

dalam pengelolaan 

hutan masih 

rendah. 

5. Banyaknya 

cadangan mineral 

Timah dalam 

kawasan hutan. 

6. Pendanaan dari 

APBD belum pasti. 

(Dekon) semakin 

berorientasi 

terhadap kinerja. 

4. Semakin tingginya 

komitmen 

terhadap 

pengurusan hutan 

dari lembaga lain. 

pengelolaan hutan. 

3. Mendorong 

investasi dalam 

usaha dibidang 

kehutanan. 

4. Pengembangan 

keanekaragaman 

hayati dan 

meningkatkan 

pemanfaatan 

HHBK. 

5. Meningkatkan 

3. Menyediakan 

insentif dan 

kemudahan dalam 

usaha bidang 

kehutanan. 

4. Mitigasi dan 

adaptasi 

perubahan iklim 

sektor kehutanan. 



 

 

 

 

 

Faktor Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Eksternal 

Kekuatan : 

1. Dinas Kehutanan 

memiliki 

kewenangan dalam 

pengurusan hutan. 

2. Kepastian 

pembiayaan APBD. 

3. Kawasan hutan 

yang luas dengan 

keanekaragaman 

hayati. 

4. Peraturan 

perundang-

undangan dalam 

pengurusan hutan 

Kelemahan : 

1. Laju deforestasi 

dan degradasi yang 

cukup tinggi, 

masih terdapatnya 

penambangan liar, 

penebangan liar. 

2. Resiko investasi 

yang tinggi karena 

jangka waktu yang 

lama. 

3. Produksi kayu dari 

hutan alam yang 

cenderung turun. 

4. Kapasitas SDM 

dalam pengelolaan 

hutan masih 

rendah. 

5. Banyaknya 

cadangan mineral 

Timah dalam 

kawasan hutan. 

6. Pendanaan dari 

APBD belum pasti. 

pendanaan 

pembangunan 

kehutanan. 

Ancaman : 

1. Konflik 

penggunaan 

kawasan untuk 

pemukiman yang 

belum 

diselesaikan. 

2. Konflik lahan dan 

tekanan terhadap 

Strategi 

menggunakan 

kekuatan untuk 

mengatasi ancaman 

: 

1. Pemantapan 

kawasan hutan 

untuk menjamin 

pengelolaan hutan 

Strategi 

memperkecil 

kelemah3an untuk 

mengatasi ancaman 

: 

1. Penguatan 

kelembagaan 

kehutanan. 

2. Pemberdayaan 



 

 

 

 

 

Faktor Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Eksternal 

Kekuatan : 

1. Dinas Kehutanan 

memiliki 

kewenangan dalam 

pengurusan hutan. 

2. Kepastian 

pembiayaan APBD. 

3. Kawasan hutan 

yang luas dengan 

keanekaragaman 

hayati. 

4. Peraturan 

perundang-

undangan dalam 

pengurusan hutan 

Kelemahan : 

1. Laju deforestasi 

dan degradasi yang 

cukup tinggi, 

masih terdapatnya 

penambangan liar, 

penebangan liar. 

2. Resiko investasi 

yang tinggi karena 

jangka waktu yang 

lama. 

3. Produksi kayu dari 

hutan alam yang 

cenderung turun. 

4. Kapasitas SDM 

dalam pengelolaan 

hutan masih 

rendah. 

5. Banyaknya 

cadangan mineral 

Timah dalam 

kawasan hutan. 

6. Pendanaan dari 

APBD belum pasti. 

kawasan hutan, 

semakin 

mengganggu peran 

hutan sebagai 

penyangga 

kehidupan dan 

menimbulkan 

pemotongan 

habitat satwa. 

3. Pemekaran wilayah 

yang 

membutuhkan 

lestari. 

2. Konservasi sumber 

daya alam hayati 

dan ekosistemnya. 

3. Penguatan 

kapasitas 

pemerintah daerah 

(dinas kehutanan 

provinsi/kabupaten

) dalam 

pengelolaan hutan. 

4. Pengamanan hutan 

masyarakat 

disekitar hutan. 

3. Rasionalisasi luas 

kawasan hutan. 

4. Peningkatan 

kapasitas penegak 

hukum dalam 

penanggulangan 

gangguan 

kawasan hutan. 

5. Peningkatan hasil 

hutan bukan kayu 



 

 

 

 

 

Faktor Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Eksternal 

Kekuatan : 

1. Dinas Kehutanan 

memiliki 

kewenangan dalam 

pengurusan hutan. 

2. Kepastian 

pembiayaan APBD. 

3. Kawasan hutan 

yang luas dengan 

keanekaragaman 

hayati. 

4. Peraturan 

perundang-

undangan dalam 

pengurusan hutan 

Kelemahan : 

1. Laju deforestasi 

dan degradasi yang 

cukup tinggi, 

masih terdapatnya 

penambangan liar, 

penebangan liar. 

2. Resiko investasi 

yang tinggi karena 

jangka waktu yang 

lama. 

3. Produksi kayu dari 

hutan alam yang 

cenderung turun. 

4. Kapasitas SDM 

dalam pengelolaan 

hutan masih 

rendah. 

5. Banyaknya 

cadangan mineral 

Timah dalam 

kawasan hutan. 

6. Pendanaan dari 

APBD belum pasti. 

penyediaan lahan. 

4. Tingginya jumlah 

penduduk 

disekitar kawasan 

hutan. 

5. Ketidakseimbanga

n antara 

kebutuhan 

konsumsi dan 

penyediaan produk 

HH. 

6. Pengelolaan DAS 

dan 

penanggulangan 

kebakaran hutan. 

 

(HHBK). 



 

 

 

 

 

Faktor Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Eksternal 

Kekuatan : 

1. Dinas Kehutanan 

memiliki 

kewenangan dalam 

pengurusan hutan. 

2. Kepastian 

pembiayaan APBD. 

3. Kawasan hutan 

yang luas dengan 

keanekaragaman 

hayati. 

4. Peraturan 

perundang-

undangan dalam 

pengurusan hutan 

Kelemahan : 

1. Laju deforestasi 

dan degradasi yang 

cukup tinggi, 

masih terdapatnya 

penambangan liar, 

penebangan liar. 

2. Resiko investasi 

yang tinggi karena 

jangka waktu yang 

lama. 

3. Produksi kayu dari 

hutan alam yang 

cenderung turun. 

4. Kapasitas SDM 

dalam pengelolaan 

hutan masih 

rendah. 

5. Banyaknya 

cadangan mineral 

Timah dalam 

kawasan hutan. 

6. Pendanaan dari 

APBD belum pasti. 

dan kelembagaan 

pengelolaan DAS 

masih lemah. 

 

 



 

 

 

 

BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

3.1  Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan SKPD  

Berdasarkan analisis lingkungan strategi, maka dilakukan penilaian 

menggunakan skala angka 1 – 5, dengan pengertian sebagai berikut : 

 Angka 5 : Sangat tinggi nilai urgensi/nilai keterkaitan 

 Angka 4 : Tinggi nilai urgensi/nilai keterkaitan 

 Angka 3 : Cukup tinggi nilai urgensi/nilai keterkaitan 

 Angka 2 : Kurang nilai urgensi/nilai keterkaitan 

 Angka 1 : Sangat kurang nilai urgensi/nilai keterkaitan 

Nilai urutan prioritas didasarkan perolehan angkanya, semakin tinggi 

jumlah angka yang dicapai maka semakin besar prioritasnya. Hasil 

penilaian identifikasi dengan sebagaimana pada Tabel 4 berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabel 4.  Penilaian Hasil Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman. 

Identifikasi Penilaian 

Keterkaitan 
Juml

ah 

Uruta

n Visi 
Misi 

Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Kekuatan – Peluang            

Optimalisasi pemanfaatan SDH. 3 3 3 2 2 2 3 4 3 22  

Peningkatan kemandirian 

masyarakat dalam pengelolaan 

hutan. 

3 3 2 2 2 3 3 3 2 21  

Mendorong investasi dalam usaha 

dibidang kehutanan. 

           

Pengembangan keanekaragaman 

hayati dan meningkatkan 

pemanfaatan HHBK. 

           

Meningkatkan pendanaan 

pembangunan kehutanan. 

           



 

 

 

 

Identifikasi Penilaian 

Keterkaitan 
Juml

ah 

Uruta

n Visi 
Misi 

Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Kelemahan - Peluang            

Rehabilitasi hutan dan peningkatan 

daya dukung DAS. 

           

Reformasi birokrasi.            

Menyediakan insentif dan 

kemudahan dalam usaha bidang 

kehutanan. 

           

Mitigasi dan adaptasi perubahan 

iklim sektor kehutanan. 

           

Kekuatan - Ancaman            

Pemantapan kawasan hutan untuk 

menjamin pengelolaan hutan lestari. 

           

Konservasi sumber daya alam hayati            



 

 

 

 

Identifikasi Penilaian 

Keterkaitan 
Juml

ah 

Uruta

n Visi 
Misi 

Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

dan ekosistemnya. 

Penguatan kapasitas pemerintah 

daerah (dinas kehutanan 

provinsi/kabupaten) dalam 

pengelolaan hutan. 

           

Pengamanan hutan dan 

penanggulangan kebakaran hutan. 

           

Kelemahan - Ancaman            

Penguatan kelembagaan kehutanan.            

Pemberdayaan masyarakat disekitar 

hutan. 

           

Rasionalisasi luas kawasan hutan.            

Peningkatan kapasitas penegak 

hukum dalam penanggulangan 

           



 

 

 

 

Identifikasi Penilaian 

Keterkaitan 
Juml

ah 

Uruta

n Visi 
Misi 

Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

gangguan kawasan hutan. 

Peningkatan hasil hutan bukan kayu 

(HHBK). 

           

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.2  Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Terpilih 

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan 

salah satu unsur pemerintahan yang dibentuk untuk mendukung 

sebagian tugas yang diemban oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah yang terpilih dalam Pemilukada untuk masa bakti 2012-2017. 

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai 

tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian tugas 

umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kehutanan. 

Untuk memberikan arah dalam pembangunan kehutanan pada jangka 

lima tahun kedepan, maka disusun VISI dan MISI Dinas Kehutanan. 

Visi yang ditetapkan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung yaitu Terwujudnya Penyelenggaraan Pembangunan 

Kehutanan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang 

Berkeadilan. 

Untuk mewujudkan visi (cita-cita) tersebut selanjutnya dijabarkan 

dalam misi-misi, sebagai berikut : 

Misi 1 : Memantapkan keberadaan dan fungsi kawasan 

hutan. 

Misi 2 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM 

penyelenggaraan kehutanan yang professional. 

Misi 3 : Mendukung terciptanya perlindungan dan 

pengamanan hutan. 

Misi 4 : Meningkatkan upaya konservasi hutan dan 

sumberdaya alam. 

Misi 5 : Meningkatkan upaya rehabilitasi hutan dan lahan. 

Misi 6 : Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya hutan pada 

hutan alam dan hutan tanaman serta penertiban 

industri dan peredaran hasil hutan. 

Misi 7 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pemberdayaan pengelolaan kawasan  



 

 

 

 

hutan. 

Dalam mendukung program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah terpilih, akan dilaksanakan sinergi dengan sektor lain yang 

akan saling mendukung untuk mensukseskan program kerja Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. 

3.3  Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD   

Dalam melaksanakan pelayanan, terdapat faktor penghambat dan 

faktor pendorong yang mempengaruhi kinerja pelayanan SKPD Dinas 

Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  

Faktor penghambat pelayanan SKPD Dinas Kehutanan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung antara lain : 

1. Belum sempurnanya peraturan pengelolaan kawasan, penataan 

batas kawasan dan konflik kepentingan. 

2. Belum tersedianya pelaksana perlindungan dan pengamanan 

hutan (Polisi Kehutanan) dengan kualitas dan jumlah yang 

mencukupi. 

3. Rendahnya kepatutan terhadap peraturan perundangan yang 

berlaku dalam melaksanakan usaha. 

4. SDM yang belum optimal dalam memberikan pelayanan.  

Faktor pendorong pelayanan SKPD Dinas Kehutanan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung antara lain : 

1. Kewenangangan yang dimiliki dalam pengurusan hutan tingkat 

provinsi. 

2. Tersedianya sumberdaya manusia, sarana dan prasarana 

pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 

3. Kepastian pembiayaan APBD. 

4. Kawasan hutan yang luas dengan keanekaragaman hayati.  

5. Peraturan perundang-undangan dalam pengurusan hutan 

6. Kepastian pembiayaan APBD. 



 

 

 

 

3.4  Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis   

Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang terdapat beberapa pengertian, diantaranya : 1. Penataan ruang 

adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan 

ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan. 2. Rencana 

tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 3. Wilayah adalah 

ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur 

terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek 

administratif dan/atau aspek fungsional. 

Sedangkan pada Pasal 3 diuraikan bahwa Penyelenggaraan penataan 

ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang 

aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan 

Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: 

a.  terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan 

lingkungan buatan; 

b.  terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam 

dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya 

manusia; dan 

c.  terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak 

negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. 

Provinsi kepulauan Bangka Belitung dengan luas Kawasan Hutan 

mencapai luas 657.510 hektar (atau 40,03 % dari luas daratan) terdiri 

dari Kawasan Hutan Konservasi, Kawasan Hutan Lindung dan 

Kawasan Hutan Produksi, telah dilaksanakan pembahasan 

penyelesaian substansi kehutanan dalam rangka RTRW. Pembahasan 

substansi kehutanan tersebut dilaksanakan mengingat banyak sekali 

rencana pembangunan yang akan dilaksanakan 

menggunakan/memanfaatkan sebagian kawasan kehutanan. 

Penggunaan tersebut diantaranya untuk pemukiman, pembangunan 



 

 

 

 

fasilitas umum, kawasan ekonomi khusus dan fasilitas lain yang 

dipandang strategis dari sisi perencanaannya. 

Pemanfaatan kawasan hutan melalui revisi RTRW dimungkinkan 

mengingat kondisi nyata dilapangan diperlukan adanya perubahan 

untuk memenuhi kebutuhan. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 

1999 tentang Kehutanan dan undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 

tentang Tata Ruang juga diamanatkan bahwa diperlukan minimal 30 % 

dari luas daratan untuk kawasan kehutanan/kawasan hijau, sehingga 

di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih sangat dimungkinkan 

pengurangan kawasan hutan untuk kepentingan selain kehutanan. 

Dalam pembahasan substansi kehutanan tersebut dilaksanakan oleh 

tim terpadu yang dibentuk oleh Menteri Kehutanan, terdiri dari  

berbagai unsur, antara lain dari Kementerian Kehutanan, LIPI, 

Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PU, Bappenas, 

Pemerintah Daerah Provinsi (Kehutanan, Bappeda, PU). 

Untuk pemanfaatan kawasan yang memiliki cakupan dampak ekologis 

tinggi, pembahasan dilanjutkan dengan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis. Kajian tersebut dilaksanakan lebih mendalam jika 

dibandingkan pada kawasan yang dipandang memang perlu 

mendapatkan perubahan/pengurangan, seperti untuk 

desa/pemukiman yang banyak tersebar dalam kawasan hutan. Karena 

kosekuensi dari perubahan substansi kehutanan (perubahan kawasan) 

selanjutnya jika ada pelanggaran akan memiliki konsekuensi hokum 

bagi yang mengambil keputusan. 

3.5  Penentuan Isu-Isu Strategis  

Penentuan isu-isu strategis didasarkan atas capaian kinerja dari 

Renstra sebelumnya, kajian kondisi terkini dan sangat mendominasi 

dalam kehutanan, serta cita-cita (visi) yang belum terlaksana. 

Selanjutnya dijadikan  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB IV 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 

4.1  Visi dan Misi SKPD 

Hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan warisan 

kekayaan alam yang tak ternilai harganya. Karunia dan warisan ini 

perlu dikelola secara bijak, terencana, optimal dan bertanggung jawab 

sesuai dengan daya dukungnya, serta memperhatikan kelestarian 

fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna menjamin 

pemanfaatan hutan berkelanjutan, yang ditujukan untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan di masa kini dan masa 

mendatang. Pernyataan ini mengandung nilai-nilai yang menjadi asas 

pembangunan kehutanan sekaligus tujuan pemanfaatan sumberdaya 

hutan. Pemanfaatan sumberdaya hutan ini harus dilaksanakan 

berdasarkan rasionalitas dan optimalitas yang dilaksanakan secara 

bertanggung jawab guna menjamin kelestarian dan keseimbangan 

ekosistem, serta pembangunan berkelanjutan secara berkeadilan. 

Visi merupakan cita-cita jangka waktu tertentu yang ingin dicapai dan 

Misi merupakan cara untuk meraih cita-cita tersebut. Visi dan Misi 

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibutuhkan 

dalam penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Tahun 2012-2017. Visi dan misi tersebut diupayakan 

seiring sejalan dengan visi dan misi pembangunan kehutanan nasional 

dan visi Pemerintah Provinsi. Visi dan Misi Dinas Kehutanan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung diarahkan sebagai pedoman bagi Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung untuk menentukan arah pembangunan 

kehutanan di daerah dalam untuk jangka waktu 2012-2017. 

Perwujudan kondisi pembangunan kehutanan lingkup Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung yang mampu melaksanakan tugas-tugas 

pemantapan, perlindungan dan pembinaan produksi pada kawasan 

hutan beserta sumberdaya alam yang dikandungnya serta sumberdaya 



 

 

 

 

manusia penyelenggara pembangunan kehutanan di daerah yang 

profesional dan mampu bersama-sama dengan masyarakat dan 

parapihak untuk memberikan manfaat baik secara ekonomis maupun 

ekologis bagi kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan  

masyarakat secara umum. 

Visi yang ditetapkan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung yaitu Terwujudnya Penyelenggaraan Pembangunan 

Kehutanan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang 

Berkeadilan. 

Untuk mewujudkan visi (cita-cita) tersebut selanjutnya dijabarkan 

dalam misi-misi, sebagai berikut : 

Misi 1 : Memantapkan keberadaan dan fungsi kawasan 

hutan. 

Misi 2 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM 

penyelenggaraan kehutanan yang professional. 

Misi 3 : Mendukung terciptanya perlindungan dan 

pengamanan hutan. 

Misi 4 : Meningkatkan upaya konservasi hutan dan 

sumberdaya alam. 

Misi 5 : Meningkatkan upaya rehabilitasi hutan dan lahan. 

Misi 6 : Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya hutan pada 

hutan alam dan hutan tanaman serta penertiban 

industri dan peredaran hasil hutan. 

Misi 7 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pemberdayaan pengelolaan kawasan  

hutan. 

 

4.2  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD  

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD 

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-

2017, adalah sebagai berikut : 



 

 

 

 

 

Misi 1. Memantapkan keberadaan dan fungsi kawasan hutan 

Hutan dan kawasan hutan memiliki peran dan fungsi strategis bagi 

keberlanjutan pembangunan dan kehidupan baik manusia maupun 

ekosistem secara keseluruhan. Untuk itu, keberadaan dan fungsi 

kawasan hutan harus dapat dimantapkan sehingga memiliki landasan 

dan kepastian hukum bagi pengelolaannya. Dengan luas kawasan 

hutan saat ini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekitar 40% dari 

luas daratan namun belum seluruhnya diakui oleh seluruh 

stakeholders, perlu upaya dan kerja keras untuk memantapkan 

keberadaan dan fungsi kawasan hutan tersebut melalui program-

program terkait yang lebih terfokus pada kepastian hukum dan 

pendekatan holistik kepada masyarakat. Dengan demikian kawasan 

hutan yang mantap akan memiliki payung hukum yang kuat serta 

pengakuan dari seluruh stakeholders dengan kata lain diakui secara 

de facto maupun  de yure. 

Misi 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM penyelenggaraan 

kehutanan yang profesional 

Penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (Good Governance) 

merupakan tuntutan masyarakat yang kini tak bisa ditawar-tawar lagi. 

Demikian pula dengan pengelolaan di bidang kehutanan, 

penyelenggaraan pengelolaannya yang baik akan menjadi landasan 

bagi seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan. Untuk itu, 

diperlukan penyelenggara/sumberdaya manusia (SDM) pelaksana yang 

profesional dan mampu mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. 

Peningkatan kapasitas, kualitas dan kuantitas SDM penyelenggara 

pengelolaan kehutanan merupakan hal mendasar bagi 

penyelenggaraan  pengelolaan yang semakin profesional dan amanah. 

Misi 3.  Mendukung terciptanya perlindungan dan pengamanan 

hutan 



 

 

 

 

Untuk mencapai visi kelestarian hutan, terciptanya perlindungan dan 

pengamanan hutan beserta sumberdaya di dalamnya merupakan 

sebuah proses yang harus terus menerus ditingkatkan. Dengan 

pertentangan kepentingan dan konflik-konflik yang semakin kompleks 

dan terindikasi terus meningkat, perlindungan dan pengamanan hutan 

yang lebih pasti dan partisipatif, termasuk di dalamnya 

penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan/lahan,  menjadi 

pilihan yang strategis dalam pengelolaan kawasan hutan.  

Misi 4.  Meningkatkan upaya konservasi hutan dan sumberdaya 

alam 

Konservasi hutan dan sumberdaya alam merupakan bagian dari 

pengelolaan hutan dan  kehutanan. Sumberdaya alam hayati dalam 

kawasan hutan merupakan aset yang perlu dikelola secara bijak. 

Kondisi hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang cukup 

memprihatinkan dimana dengan adanya deforestasi terus menerus 

mengakibatkan cukup banyaknya flora fauna yang mengalami 

kepunahan. Hal ini harus ditanggulangi dengan perbaikan secara 

menyeluruh khususnya di bidang konservasi hutan dan sumberdaya 

alam di dalamnya. 

Misi 5.  Meningkatkan upaya rehabilitasi hutan dan lahan 

Degradasi hutan dan lahan yang cenderung meningkat dari waktu ke 

waktu telah mengancam keseimbangan kualitas hidup manusia secara 

keseluruhan. Upaya-upaya penanggulangan degradasi hutan dan 

lahan diantaranya melalui gerakan rehabilitasi hutan dan lahan dan 

kegiatan-kegiatan sejenis lainnya, telah dilaksanakan secara bertahap 

dan terus-menerus namun belum sebanding dengan tingkat degradasi 

hutan dan lahan itu sendiri. Untuk itu, peningkatan upaya rehabilitasi 

hutan dan lahan menjadi salah satu misi yang harus dapat 

dilaksanakan dengan baik. 



 

 

 

 

Misi 6.  Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya hutan pada hutan 

alam dan hutan tanaman serta penertiban industri dan peredaran 

hasil hutan. 

Pemanfaatan  sumberdaya alam berbasis hutan baik hutan alam 

maupun hutan tanaman perlu dikelola secara bijak dan adil. 

Penggalian potensi-potensi non kayu dan potensi-potensi hutan lainnya 

harus terus ditingkatkan dengan senantiasa melibatkan partisipasi 

masyarakat. Demikian pula penertiban terhadap industri dan 

peredaran hasil hutan adalah bentuk penatausahaan yang harus 

semakin efektif, efisien, transparan dan adil tanpa mengabaikan asas-

asas hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Misi 7.  Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui 

pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Rakyat 

(HR) 

Pengelolaan hutan tanpa mengutamakan masyarakat sebagai aktor 

pelaksana hanya akan menyisakan ketidakadilan. Untuk itu, visi 

kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan pemberdayaan 

masyarakat dalam pengelolaan hutan. Upaya pemberdayaan 

masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai hal yang satu sama lain 

saling terkait. Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat atau pengelolaan 

hutan (khususnya di dalam hutan produksi) oleh  masyarakat serta 

pengembangan dan peningkatan produkstivitas hutan rakyat (hutan 

hak) menjadi salah satu program yang dapat dilakukan untuk 

mencapai visi dan tujuan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan 

kehutanan. 

4.3  Strategi dan Kebijakan SKPD   

Didalam mencapai tujuan melalui pelaksanaan misi-misi selanjutnya 

disampaikan Strategi dan Kebijakan SKPD Dinas Kehutanan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2012-2017, sebagai berikut : 

Misi-misi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, didalam 

pelaksanaannya memerlukan sasaran sebagai arah dari tujuan yang 



 

 

 

 

akan dicapai. Sasaran tersebut, secara sederhana akan 

menggambarkan keluaran/output dari misi terkait. Output yang akan 

dicapai tentunya memerlukan strategi pencapaian sasaran sehingga 

program-program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai 

sasaran tersebut dapat tergambarkan secara jelas sesuai strategi yang 

ditetapkan. 

Adapun sasaran-sasaran sesuai misi yang telah ditetapkan berikut 

strategi pencapaian sasarannya adalah sebagaimana diuraikan berikut. 

Misi 1. Memantapkan keberadaan dan fungsi kawasan hutan, 

dijabarkan dalam 3 sasaran penting sebagaimana dijelaskan berikut : 

Sasaran 1. Terselenggaranya penatagunaan dan pemanfaatan kawasan 

hutan secara lestari dan berkelanjutan.  

Strategi pencapaian sasaran dilaksanakan dengan menginventarisir 

permasalahan-permasalahan yang sangat prioritas maupun priorias 

untuk segera ditangani serta melaksanakan fungsi sebagai koordinator 

maupun fasilitator bagi percepatan penyelesaian permasalahan terkait 

dengan penatagunaan dan pemanfaatan kawasan hutan dengan 

seoptimal mungkin. 

Sasaran 2. Terbentuknya wilayah-wilayah pengelolaan kawasan hutan 

dalam unit-unit (terkecil) di Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung. Wilayah-wilayah pengelolaan kawasan hutan 

dalam unit terkecil yang dimaksud adalah Kesatuan 

Pengelolaan Hutan (KPH) baik pada hutan konservasi, 

hutan lindung maupun hutan produksi.  

Strategi pencapaian sasaran untuk terbentuknya unit-unit KPH di 

seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah dengan 

pentahapan yang diawali dengan pembentukan KPH Model pada lokasi 

yang cukup strategis. 

Sasaran 3. Tersedianya data dan informasi potensi sumberdaya hutan 

lingkup Provinsi  



 

 

 

 

Strategi pencapaian sasaran dengan melaksanakan inventarisasi 

maupun identifikasi potensi sumberdaya hutan terutama data spatial 

berbasis teknologi Geographyc Information System (GIS) serta 

pengelolaan sarana dan prasarana yang digunakan. 

Misi 2. Meningkatkan Kualitas SDM Penyelenggaraan Kehutanan 

yang profesional, difokuskan pada sasaran yakni : 

Sasaran. Terwujudnya SDM penyelenggara pembangunan kehutanan 

di daerah yang profesional sesuai dengan fungsi dan tugas 

yang diemban. 

Strategi pencapaian sasaran yang perlu dilakukan adalah melalui 

peningkatan kemampuan/kapasitas para penyelenggara pembangunan 

kehutanan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten. 

Penyelenggaraan pelatihan, diklat maupun keikutsertaan dalam 

pelatihan-pelatihan terkait merupakan bagian dari strategi pencapaian 

sasaran yang diharapkan. 

Misi 3. Mendukung terciptanya perlindungan dan pengamanan 

hutan, diuraikan dalam 2 sasaran sebagai berikut : 

Sasaran 1.  Terselenggaranya upaya-upaya perlindungan dan 

pengamanan hutan secara optimal. 

Strategi pencapaian sasaran dilaksanakan dengan optimalisasi 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perlindungan dan pengamanan 

hutan melalui pengadaan Polisi Kehutanan. Peningkatan peran serta 

masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas petugas di lapangan, 

penegakan hukum secara lebih tegas dan adil serta penyelesaian 

perkara-perkara tindak pidana kehutanan. 

Sasaran 2.  Terwujudnya sistem pencegahan dan pengendalian 

kebakaran hutan/lahan. 

Strategi pencapaian sasaran yaitu dengan meningkatkan upaya 

pencegahan dan penangggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui 

peningkatan peran serta masyarakat  dengan pelaksanaan sosialisasi 

serta koordinasi intensif bersama pihak terkait. 



 

 

 

 

Misi 4. Meningkatkan upaya konservasi hutan dan sumberdaya 

alam, diuraikan dalam 2 sasaran sebagai berikut : 

Sasaran 1.  Terkumpulnya data potensi ekowisata dan jasa lingkungan 

yang potensial dikembangkan untuk mendukung 

pariwisata sektor kehutanan. 

Strategi pencapaian sasaran melalui pengumpulan data-data dan 

informasi potensi-potensi ekowisata dan jasa lingkungan di dalam 

kawasan hutan, pembuatan studi kelayakan terhadap lokasi potensial  

dan pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan yang saat ini telah 

diusahakan. 

Sasaran 2.  Terjalinnya kerjasama usaha pemanfaatan ekowisata dan 

jasa lingkungan. 

Strategi pencapaian sasaran yang perlu ditempuh antara lain 

membuka peluang sebesar-besarnya bagi partisipasi semua pihak, 

khususnya pihak ketiga (swasta/investor) untuk bekerjasama dalam 

mengembangkan potensi ekowisata dan jasa lingkungan yang terkait 

dengan kawasan hutan melalui kegiatan sosialisasi, seminar  dan gelar 

teknologi hasil penelitian/ pengembangan. 

Misi 5. Meningkatkan upaya rehabilitasi hutan dan lahan, 

dijabarkan dalam 3 sasaran sebagaimana diuraikan berikut : 

Sasaran 1.  Terlaksananya kegiatan reboisasi (di dalam kawasan 

hutan) dan penghijauan (di luar kawasan hutan) 

Sasaran 2.  Terwujudnya pemulihan hutan dan lahan kritis secara 

bertahap sebagai bagian dari Gema Tri Karsa 

Utama/Green Babel 

Strategis pencapaian sasaran, baik sasaran 1 maupun sasaran 2 

adalah mengoptimalkan upaya-upaya rehabilitasi hutan dan lahan 

baik dengan reboisasi maupun penghijauan melalui pelaksanaan tugas 

pemantauan dan pengendalian. Optimalisasi peran dan fungsi 

kelompok kerja Pengendalian Rehabilitasi Hutan/Lahan. 



 

 

 

 

Sasaran 3. Termonitornya reklamasi lahan bekas tambang dalam 

kawasan hutan. 

Strategi pencapaian sasaran dilaksanakan melalui peningkatan 

efektivitas monitoring dan evaluasi pemanfaatan hutan/kawasan 

hutan oleh pihak ketiga khususnya bidang pertambangan serta 

peningkatan kerjasama dalam upaya reklamasi lahan bekas tambang. 

Peningkatan kinerja dari pelaksanaan Hutan Tanaman Industri sesuai 

dengan rencana kerja yang telah disahkan.  

Misi 6. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya hutan pada hutan 

alam dan hutan tanaman serta penertiban industri dan peredaran 

hasil hutan, dijabarkan dalam 3 sasaran penting sebagai berikut : 

Sasaran 1.  Terwujudnya pelayanan masyarakat di bidang perizinan 

usaha pada hutan produksi dan hutan lindung baik 

hutan alam maupun hutan tanaman lintas 

Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Strategi pencapaian sasaran dilaksanakan melalui peningkatan 

efektivitas dan efisiensi pelayanan publik terhadap perizinan di bidang 

usaha pada hutan produksi dan hutan lindung dengan tetap 

berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. 

Sasaran 2.  Optimalnya pendapatan negara bukan pajak dan 

terciptanya tertib administrasi peredaran hasil hutan. 

Strategi pencapaian sasaran yang perlu dilakukan yaitu optimalisasi 

terhadap perizinan industri hasil hutan baik kayu maupun non kayu 

termasuk upaya pembinaan, pengawasan dan penertiban pelaksanaan 

peredarannya. 

Sasaran 3. Terkumpulnya data potensi dan pilihan pengembangan 

serta pemasaran hasil hutan bukan kayu. 

Strategi pencapaian sasaran adalah mendorong berkembangnya usaha-

usaha hasil hutan non kayu serta mendorong investasi dan kerjasama 

yang lebih luas dengan parapihak untuk bersama-sama 



 

 

 

 

mengembangkan potensi hasil hutan non kayu. Mendukung 

keberhasilan kluster pengembangan hasil hutan bukan kayu nasional 

di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu penghasil Gaharu ( 

Aquilaria spp.) sampai pada tingkat manfaat ekonomis (menghasilkan). 

Misi 7. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pemberdayaan dalam pengelolaan kawasan  hutan,  

yang diuraikan dalam sasaran berikut : 

Sasaran : Terlaksananya pengembangan Hutan Tanaman Rakyat, 

Hutan Rakyat, Perhutanan Sosial, Hutan Kemasyarakatan 

dan Hutan Desa.  

Strategi pencapaian sasaran dilaksanakan dengan pembangunan 

kelembagaan masyarakat melalui pendampingan dan pentahapan 

pembangunan Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Perhutanan 

Sosial, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa sesuai dengan 

kharekteristik wilayah dan budaya masyarakat setempat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB V 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, 

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 

 

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran 

dan pendanaan indikatif diperlukan untuk pengawasan dalam 

pelaksanaan Renstra  Dinas Kehutanan dalam jangka waktu lima 

tahun kedepan, dengan harapan program yang akan dilaksanakan 

terjadi kesinambungan antara kegiatan sebelumnya dengan kegiatan 

yang akan dilaksanakan. Hasil akhir yang diharapkan adalah 

terwujudnya visi Dinas Kehutanan ”Terwujudnya Penyelenggaraan 

Pembangunan Kehutanan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat 

Yang Berkeadilan”.  Selanjutnya program dan kegiatan, indikator 

kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif disampaikan pada 

Tabel 5 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB VI 

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN 

SASARAN RJPMD 

 

Indikator kinerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RJPMD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BAB VII 

PENUTUP 

 

Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Kehutanan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 berlaku sejak tanggal 1 

Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2017. Penyusunan format 

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 

2012-2017 mengacu pada struktur perencanaan pembangunan yang 

ditetapkan dalam pedoman penyusunan Renstra, serta sejalan dengan 

proses restrukturisasi program dan kegiatan yang merupakan bagian 

dari reformasi perencanaan pembangunan nasional. 

Sebagai dokumen perencanaan lima tahun, Renstra Dinas 

Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017, 

telah dirumuskan visi yang menggambarkan keadaan yang ingin 

dicapai sampai dengan akhir masa Renstra, serta misi yang 

merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan 

visi, dan tujuan masing-masing misi serta sasaran strategis 

pembangunan kehutanan tahun 2012-2017. Berdasarkan rumusan 

tersebut maka ditetapkan kebijakan prioritas agar sasaran strategis 

dari misi dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. 

Berdasarkan kebijakan prioritas tersebut selanjutnya dirumuskan 

program yang merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau 

lebih kegiatan, sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi embanan 

unit-unit lingkup Dinas Kehutanan.  

Dalam konteks perumusan dan penetapan program dan 

kegiatan serta indikator-indikatornya telah mempertimbangkan sebagai 

respon terhadap pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan guna 

mewujudkan kelestarian pemanfaatan sumberdaya hutan, serta respon 

terhadap pengarusutamaan perubahan iklim menuju penurunan emisi 

karbon sektor kehutanan sebesar kurang lebih 13% pada tahun 2020 

melalui upaya-upaya sistematis dalam skema mitigasi dan adaptasi 



 

 

 

 

terhadap perubahan iklim. Pencapaian target-target di atas 

dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan input proses khususnya 

berupa anggaran, serta penataan peraturan perundangan yang terkait 

dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra. 

Keberhasilan pencapaian terhadap pelaksanaan program dan 

kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kehutanan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 di atas, akan 

sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan serta 

jajaran pelaksana. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian 

dalam pelaksanaan rencana kerja tersebut, maka secara berkala 

dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan 

pengendalian yang dituangkan dalam dokumen pelaporan termasuk 

pelaporan hasil audit kinerja. Dana yang diperlukan untuk membiayai 

7 program dan 49 kegiatan yang tertuang dalam Renstra Dinas 

Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 

sebesar Rp. 3 Trilyun (Dana APBD dan APBN).  

Pada akhirnya diharapkan bahwa keseluruhan 

penyelenggaraan kepemerintahan umum dan pembangunan pada 

sektor kehutanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan pada 

tahun 2012-2017, dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi 

penyelenggaraan kepemerintahan serta keberhasilan pelaksanaan 

pembangunan daerah yang mendukung pembangunan nasional di 

segala bidang. Dengan kerja keras, etos dan budaya kerja yang tinggi 

serta keseriusan seluruh penyelenggaraan kepemerintahan dan 

pembangunan pada jajaran Dinas Kehutanan, maka harapan yang 

dikemukakan di atas akan dapat terwujud, dalam kerangka 

Pembangunan Kehutanan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat 

Yang Berkeadilan. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabel 2.2 

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kehutanan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(dalam juta rupiah) 

 

 
 
 

 
No 

Indikator 
Kinerja sesuai 

Tugas dan 
Fungsi SKPD 

Target 
SPM 

Target 
IKK 

Target 
Indikator 
lainnya 

Target Renstra SKPD Tahun ke-(Rpx1000) Realisasi Capaian Tahun ke-(Rpx1000) Rasio Capaian pada Tahun ke- 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 

Memantapkan 
keberadaan 
fungsi 
kawasan 
hutan 

      

                              

  1. 
Terselenggarak
annsya 
penatagunaan 
dan 
pemanfaatan 
kawasan hutan 
secara lestari 
dan 
berkelanjutan. 

  Pemant
apan 
status 
kawasa
n hutan  

a. Koordinasi 
penyelesaian 
masalah-
masalah 
perubahan dan 
perambahan 
kawasan hutan 

               
-  

               
-  

                 
-  

   
1,050,000  

    
300,000  

                 
-  

                    
-  

                     
-  

    
579,139.80  

  
293,192.50  

          
-    

          
-    

          
-    

       
0.55  

       
0.9
8  

        b. Mendukung 
penyelenggara
an penataan 
batas kawasan 
hutan 

               
-  

               
-  

                 
-  

                 
-  

               
-  

                 
-  

                    
-  

                     
-  

                    
-  

                   
-  

          
-    

          
-    

          
-    

          -    
          
-    

        c. Mendukung 
pelaksanaan 
proses rencana 
tata ruang 
wilayah 
(RTRW) 
Provinsi 
maupun 
Kabupaten 

               
-  

               
-  

                 
-  

      
150,000  

               
-  

                 
-  

                    
-  

                     
-  

                    
-  

  
140,445.00  

       
0.94  

          
-    

          
-    

          -    
          
-    



 

 

 

 

  2. 
Terbentuknya 
wilayah-wilayah 
pengelolaan 
kawasan hutan 
dalam unit-unit 
(terkecil) di 
seluruh 
Provinsi 
(Kepulauan 
Bangka 
Belitung). 

  Pembe
ntukan 
Kesatua
n 
Pengelo
laan 
Hutan 
(KPH) 

a. 
Pembentukan 
KPH Model 

               
-  

               
-  

                 
-  

                 
-  

      
60,000  

                 
-  

                    
-  

                     
-  

                    
-  

    
59,982.20  

       
1.00  

          
-    

          
-    

          -    
          
-    

    b. Peyusunan 
dokumen 
rencana 
pembangunan 
KPH Tingkat 
Provinsi 

               
-  

               
-  

                 
-  

                 
-  

               
-  

                 
-  

                    
-  

                     
-  

                    
-  

                   
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

      c. Uji coba 
pelaksanaan 
KPH 

               
-  

               
-  

                 
-  

                 
-  

               
-  

                 
-  

                    
-  

                     
-  

                    
-  

                   
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

  3. Tersedianya 
data dan 
informasi 
potensi 
sumberdaya 
hutan lingkup 
Provinsi  

  Penyedi
aan 
Data 
dan 
Informa
si 
Potensi 
Sumber 
Daya 
Hutan 
Lingkup 
Provinsi 

a. Penyusunan 
data statistik 
kehutanan 

               
-  

               
-  

        
41,9
50  

        
38,590  

      
78,775  

                 
-  

                    
-  

           
37,15

0  

           
31,090  

         
72,390  

            
-  

            
-  

       
0.89  

       
0.81  

       
0.9
2  

  

  b. 
Penyelenggara
an survey 
potensi/inventar
isasi sumber 
daya hutan 

               
-  

               
-  

                 
-  

                 
-  

               
-  

                 
-  

                    
-  

                     
-  

                    
-  

                   
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

  

  

    c. Identifikasi 
lokasi-lokasi 
HTR/pemetaan 
lokasi-lokasi 
HTR 

               
-  

               
-  

                 
-  

                 
-  

               
-  

                 
-  

                    
-  

                     
-  

                    
-  

                   
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

  

  

    d. Pengelolaan 
peralatan GIS 
dan perpetaan 
kehutanan 

               
-  

    
349,4

00  

      
116,
228  

                 
-  

      
30,000  

                 
-  

         
313,
760  

    
111,9
64.50  

                    
-  

    
29,982.20  

          
-    

       
0.90  

       
0.96  

            
-  

       
1.0
0  

2 

Meningkatkan 
Kualitas SDM 
Penyelenggar
aan 
Kehutanan 
yang 
profesional 

    

  

                              

  Terwujudnya 
SDM 
penyelenggara 
pembangunan 
kehutanan di 

  Pendidi
kan dan 
Pelatiha
n 
Teknis 

a. 
Penyelenggara
an 
diklat/pelatihan 
dasar-dasar 

               
-  

               
-  

                 
-  

                 
-  

    
100,000  

                 
-  

                    
-  

                     
-  

                    
-  

    
98,368.90  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

       
0.9
8  



 

 

 

 

daerah yang 
profesional 
sesuai dengan 
fungsi dan 
tugas yang 
diemban. 

Kehuta
nan dan 
Ilmu 
Penget
ahuan 
Penduk
ung 

GIS dan 
pengukuran 
hutan 

    b. 
Menyelenggara
-kan/mengikuti 
diklat/pelatihan 
teknis 
kehutanan dan 
pendukungnya 
(termasuk 
PEH/Pengenda
li Ekosistem 
Hutan) 

               
-  

               
-  

                 
-  

                 
-  

               
-  

                 
-  

                    
-  

                     
-  

                    
-  

                   
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

3 

Mendukung 
terciptanya 
perlindungan 
dan 
pengamanan 
hutan 

      

                              

  

1. 
Terselenggaran
ya upaya-
upaya 
perlindungan 
dan 
pengamanan 
hutan secara 
optimal 

  Perlindu
ngan 
dan 
pengam
anan 
kawasa
n hutan 
beserta 
sumber 
daya 
alam 

a. Patroli 
pengamanan 
hutan, operasi 
pengamanan 
hutan 
fungsional dan 
operasi 
pengamanan 
hutan 
gabungan serta 
penyelesaian 
tindak pidana 
kehutanan 

               
-  

    
173,5

10  

 
114,
397.
50  

                 
-  

               
-  

                 
-  

    
144,
210.
50  

           
82,76

7  

                    
-  

                   
-  

            
-  

       
0.83  

       
0.72  

            
-  

            
-  

        

b. 
Pengembangan 
sistem 
perlindungan 
dan 
pengamanan 
hutan swakarsa 

               
-  

               
-  

                 
-  

                 
-  

               
-  

                 
-  

                    
-  

                     
-  

                    
-  

                   
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  



 

 

 

 

        

c. Peningkatan 
kuantitas dan 
kualitas SDM 
perlindungan 
dan 
pengamanan 
hutan beserta 
sarana dan 
prasarananya 
(Polhut, PPNS, 
Pamhutswakar
sa) 

               
-  

               
-  

                 
-  

                 
-  

    
400,520  

                 
-  

                    
-  

                     
-  

                    
-  

  
391,492.40  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

       
0.9
8  

  

2. Terwujudnya 
sistem 
pencegahan 
dan 
pengendalian 
kebakaran 
hutan/lahan   

Penceg
ahan 
dan 
pengen
dalian 
kebakar
an 
hutan/la
han 

a. Sosialisasi 
pencegahan 
kebakaran 
hutan/lahan 

               
-  

               
-  

                 
-  

        
67,450  

      
71,950  

                 
-  

                    
-  

                     
-  

           
51,586  

         
71,540  

            
-  

            
-  

            
-  

       
0.76  

       
0.9
9  

      

b. 
Pengembangan 
sistem 
pencegahan 
kebakaran 
hutan/lahan 

               
-  

               
-  

                 
-  

                 
-  

               
-  

                 
-  

                    
-  

                     
-  

                    
-  

                   
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

4 

Meningkatkan 
upaya 
konservasi 
hutan dan 
sumberdaya 
alam       

                              

  

1. 
Terkumpulnya 
data potensi 
jasa lingkungan 
dan ekowisata   

Pengelo
laan 
konserv
asi 
sumber
daya 
alam 
dan 
pemanf
aatan 
jasa 
lingkun
gan 

a. Identifikasi 
dan 
inventarisasi 
potensi flora 
dan fauna 

               
-  

               
-  

                 
-  

                 
-  

               
-  

                 
-  

                    
-  

                     
-  

                    
-  

                   
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

      

b. Penyusunan 
site plan 
beberapa 
kawasan hutan 
konservasi 

               
-  

               
-  

                 
-  

                 
-  

               
-  

                 
-  

                    
-  

                     
-  

                    
-  

                   
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  



 

 

 

 

        

c. 
Penyelenggara
an konservasi 
sumber daya 
alam hayati dan 
bina cinta alam 

               
-  

               
-  

                 
-  

                 
-  

               
-  

                 
-  

                    
-  

                     
-  

                    
-  

                   
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

  

2. Terjalinnya 
kerjasama 
usaha 
pemanfaatan 
jasa lingkungan 

  Optimali
sasi 
pemanf
aatan 
jasa 
lingkun
gan dan 
wisata 
alam  

Penyusunan 
draft raperda 
pengelolaan 
jasa lingkungan 
dan wisata 
alam dalam 
kawasan hutan 

               
-  

               
-  

                 
-  

                 
-  

               
-  

                 
-  

                    
-  

                     
-  

                    
-  

                   
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

5 

Meningkatkan 
upaya 
rehabilitasi 
hutan dan 
lahan       

                              

  

1. 
Terlaksananya 
kegiatan 
reboisasi (di 
dalam kawasan 
hutan) dan 
penghijauan (di 
luar kawasan 
hutan)   

Pembin
aan dan 
pengen
dalian 
rehabilit
asi 
hutan 
dan 
lahan  

Penyelenggara
an bimbingan 
teknis, 
monitoring dan 
evaluasi 
pelaksanaan 
RHL 

               
-  

               
-  

                 
-  

        
50,010  

  
                 
-  

                    
-  

                     
-  

           
39,850  

                   
-  

            
-  

            
-  

            
-  

       
0.80  

            
-  

  

2. Terwujudnya 
pemulihan 
hutan dan 
lahan kritis 
secara 
bertahap 
sebagai bagian 
dari Gema Tri 
Karsa 
Utama/Green 
Babel 

    

a. Penyiapan/ 
penyediaan 
bibit 
penghijauan 
dan kegiatan 
seremonial 

               
-  

      
26,10

0  

                 
-  

                 
-  

               
-  

                 
-  

           
24,3
00  

                     
-  

                    
-  

                   
-  

            
-  

       
0.93  

            
-  

            
-  

            
-  

      

b. Pelaksanaan 
pengendalian 
RHL 

               
-  

               
-  

                 
-  

                 
-  

               
-  

                 
-  

                    
-  

                     
-  

                    
-  

                   
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

        

c. Fasilitasi dan 
dukungan pada 
kegiatan Green 
Babel  

               
-  

               
-  

                 
-  

                 
-  

               
-  

                 
-  

                    
-  

                     
-  

                    
-  

                   
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  



 

 

 

 

  

3. 
Termonitornya 
reklamasi lahan 
bekas tambang 
dalam kawasan 
hutan  

  

Monitori
ng dan 
evaluasi 
reklama
si lahan 
bekas 
tamban
g dalam 
kawasa
n huta 

Monitoring dan 
evaluasi 
reklamasi lahan 
bekas tambang 
dalam kawasan 
hutan dengan 
pihak terkait 

               
-  

               
-  

                 
-  

                 
-  

               
-  

                 
-  

                    
-  

                     
-  

                    
-  

                   
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

6 

Meningkatkan 
pemanfaatan 
potensi 
sumberdaya 
hutan yang 
terfokus pada 
hutan alam 
dan hutan 
tanaman serta 
penertiban 
indsutri dan 
peredaran 
hasil hutan       

                              

  

1. Terwujudnya 
pelayanan 
masyarakat di 
bidang 
perizinan usaha 
pada hutan 
produksi baik 
hutan alam 
maupun hutan 
tanaman lintas 
Kab/Kota 
sesuai dengan 
pedoman dan 
peraturan 
perundang-
undangan yang 
berlaku. 

  

Pemanf
aatan 
potensi 
sumber 
daya 
hutan 
yang 
terfokus 
pada 
hutan 
alam 
dan 
hutan 
tanama
n 

a. 
Pengumpulan, 
pemutakhiran 
dan analisa 
data dan 
potensi 
sumberdaya 
hutan, baik 
hutan alam 
maupun hutan 
tanaman 

               
-  

               
-  

                 
-  

                 
-  

               
-  

                 
-  

                    
-  

                     
-  

                    
-  

                   
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

      

b. Penyusunan 
dan 
pengumpulan 
data/informasi 
perizinan yang 
telah ada 

               
-  

               
-  

                 
-  

                 
-  

               
-  

                 
-  

                    
-  

                     
-  

                    
-  

                   
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  



 

 

 

 

        

c. Penyiapan 
pelaksanaan 
perizinan 

               
-  

               
-  

                 
-  

                 
-  

               
-  

                 
-  

                    
-  

                     
-  

                    
-  

                   
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

        

d. 
Penyelenggara
an bimbingan 
teknis dan 
evaluasi 
pelaksanaan 
perizinan usaha 
pada HP, studi 
kelayakan dan 
rencana karya 
usaha produksi 
kehutanan 

               
-  

               
-  

                 
-  

                 
-  

               
-  

                 
-  

                    
-  

                     
-  

                    
-  

                   
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

  

2. Optimalnya 
pendapatan 
negara bukan 
pajak dan 
terciptanya 
tertib 
administrasi 
industri hasil 
hutan 

  Pembin
aan dan 
penertib
an 
industri 
hasil 
hutan 

a. Pembinaan 
dan 
pengawasan 
pelaksanaan 
pemungutan 
PSDH dan DR 

               
-  

               
-  

                 
-  

                 
-  

               
-  

                 
-  

                    
-  

                     
-  

                    
-  

                   
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

        

c. Pengawasan 
dan penertiban 
industri hasil 
hutan 

               
-  

    
124,8

00  

        
82,0
95  

                 
-  

               
-  

                 
-  

           
76,4
00  

      
81,20
5.80  

                    
-  

                   
-  

            
-  

       
0.61  

       
0.99  

            
-  

            
-  

        

d. 
Pengumpulan, 
pemutakhiran 
dan analisa 
data informasi 
hasil hutan 

               
-  

               
-  

                 
-  

                 
-  

               
-  

                 
-  

                    
-  

                     
-  

                    
-  

                   
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

  

3. 
Terkumpulnya 
data potensi 
dan pilihan 
pengembangan 
serta 
pemasaran 
hasil hutan 
bukan kayu.   

Penge
mbanga
n aneka 
usaha 
hasil 
hutan 
bukan 
kayu 

a. Penyusunan 
data potensi, 
produksi dan 
pemasaran 
hasil hutan 
bukan kayu 

               
-  

               
-  

                 
-  

                 
-  

               
-  

                 
-  

                    
-  

                     
-  

                    
-  

                   
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  



 

 

 

 

        

b. Penyusunan 
rancangan 
pengolahan 
hasil hutan 
bukan kayu 
skala rumah 
tangga 

               
-  

               
-  

                 
-  

                 
-  

               
-  

                 
-  

                    
-  

                     
-  

                    
-  

                   
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

        

c. 
Pengembangan 
percontohan 
usaha hasil 
hutan bukan 
kayu 

               
-  

               
-  

                 
-  

                 
-  

               
-  

                 
-  

                    
-  

                     
-  

                    
-  

                   
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

        

d. 
Pengembangan 
pemasaran 
produk industri 
kehutanan hasil 
hutan bukan 
kayu 

               
-  

               
-  

                 
-  

                 
-  

      
59,965  

                 
-  

                    
-  

                     
-  

                    
-  

    
53,881.90  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

       
0.9
0  

7 

Mewujudkan 
kesejahteraan 
masyarakat 
melalui 
pengembanga
n Hutan 
Tanaman 
Rakyat dan 
Hutan Rakyat       

                              

  

Terlaksananya 
pengembangan 
Hutan 
Tanaman 
Rakyat, Hutan 
Rakyat dan 
perhutanan 
sosial.  

  

Penge
mbanga
n Hutan 
Tanama
n 
Rakyat 
dan 
Hutan 
Rakyat 

a. Identifikasi 
dan 
inventarisasi 
potensi 
pengembangan 
HTR dan HR 

               
-  

               
-  

                 
-  

                 
-  

               
-  

                 
-  

                    
-  

                     
-  

                    
-  

                   
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

        

b. Perencanaan 
dan 
pengembangan 
HTR dan HR 
serta kebijakan 
investasi HTR 

               
-  

    
987,9

25  

                 
-  

                 
-  

               
-  

                 
-  

         
754,
945  

                     
-  

                    
-  

                   
-  

            
-  

       
0.76  

            
-  

            
-  

            
-  



 

 

 

 

        

c. 
Pendampingan 
dan pembinaan 
kelompok tani 
HR Kemitraan 

               
-  

               
-  

                 
-  

                 
-  

      
57,600  

                 
-  

                    
-  

                     
-  

                    
-  

         
39,850  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

       
0.6
9  

        

d. Pelatihan 
penguatan 
kelembagaan 
kelompok tani 
HR Kemitraan 

               
-  

               
-  

                 
-  

                 
-  

               
-  

                 
-  

                    
-  

                     
-  

                    
-  

                   
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

        

e. Monitoring 
dan evaluasi 
HTR dan HR 

               
-  

               
-  

                 
-  

                 
-  

               
-  

                 
-  

                    
-  

                     
-  

                    
-  

                   
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabel 2.3 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Kehehutanan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

                    

Uraian Program dan 
Kegiatan 

Anggaran pada Tahun ke- (Rpx1000) Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rpx1000) 
Rasio antara Realisasi dan 

Anggaran Tahun ke- 
Rata-rata 

Pertumbuhan 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Angg
aran 
(Rp) 

Realis
asi 
(%) 

1     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

SEKRETARIAT 
                                  

1. 
Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran                                    

  1 
Penyediaan 
Jasa Surat 
Menyurat 

                
-    

           
8,312  

         
14,342  

         
14,998  

         
17,500  

               
-    

         
7,000.00  

       
14,045.00  

      
14,816.00  

       
16,898.00  

            
-    

        
0.84  

        
0.98  

        
0.99  

        
0.97  

       
11,03

0  

      
2,638  

  2 

Penyediaan 
Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya 
Air dan Listrik 

                
-    

         
20,000  

         
54,200  

         
64,050  

         
84,000  

               
-    

       
14,303.55  

       
47,468.19  

      
60,071.61  

       
57,186.64  

            
-    

        
0.72  

        
0.88  

        
0.94  

        
0.68  

       
44,45

0  

      
8,951  

  3 

Penyediaan 
Jasa 
Administrasi 
Keuangan 

                
-    

                
-    

         
37,800  

         
34,920  

         
31,200  

               
-    

                    
-    

       
30,000.00  

      
27,120.00  

       
30,200.00  

            
-    

            
-    

        
0.79  

        
0.78  

        
0.97  

       
20,78

4  

      
4,366  

  4 

Penediaan 
Jasa 
Kebersihan 
Kantor 

                
-    

         
34,000  

         
74,600  

         
84,000  

       
103,000  

               
-    

       
33,644.50  

       
74,435.00  

      
83,992.00  

     
102,644.50  

            
-    

        
0.99  

        
1.00  

        
1.00  

        
1.00  

       
59,12

0  

    
14,73

6  

  5 
Penyediaan 
Jasa Perbaikan 
Peralatan Kerja 

                
-    

                
-    

         
10,000  

         
15,000  

         
25,000  

               
-    

                    
-    

       
10,000.00  

      
15,000.00  

       
25,000.00  

            
-    

            
-    

        
1.00  

        
1.00  

        
1.00  

       
10,00

0  

      
2,500  

  6 
Penyediaan 
Alat Tulis 
Kantor 

                
-    

         
30,000  

         
60,000  

         
30,000  

         
61,100  

               
-    

       
29,829.00  

       
59,859.00  

      
29,987.50  

       
44,478.00  

            
-    

        
0.99  

        
1.00  

        
1.00  

        
0.73  

       
36,22

0  

      
8,208  

  7 
Penyediaan 
Barang 
Cetakan dan 

                
-    

                
-    

         
21,000  

         
21,000  

         
21,000  

               
-    

                    
-    

       
17,782.50  

      
15,385.50  

       
18,797.00  

            
-    

            
-    

        
0.85  

        
0.73  

        
0.90  

       
12,60

0  

      
2,598  



 

 

 

 

Penggandaan 

  8 
Penyediaan 
Makanan dan 
Minuman 

                
-    

         
50,000  

         
50,000  

         
25,000  

         
22,500  

               
-    

       
12,291.75  

       
23,615.50  

        
7,264.50  

         
9,050.00  

            
-    

        
0.25  

        
0.47  

        
0.29  

        
0.40  

       
29,50

0  

      
2,611  

  9 

Rapat-rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi 
Keluar Daerah 

                
-    

       
300,000  

       
409,80

0  

       
249,650  

       
262,238  

               
-    

     
143,454.8

0  

     
409,376.20  

    
249,404.6

0  

     
262,051.40  

            
-    

        
0.48  

        
1.00  

        
1.00  

        
1.00  

     
244,3

38  

    
53,21

4  

  10 
Pengadaan 
Alat Absendi 
Sidik Jari  

                
-    

         
32,945  

                
-    

                
-    

                
-    

               
-    

       
32,944.50  

                    
-    

                   
-    

                    
-    

            
-    

        
1.00  

            
-    

            
-    

            
-    

         
6,589  

      
1,647  

2 

Program  
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana Aparatur                                 

            
-    

  1 
Pemeliharaan 
rutin/berkala 
mobil jabatan 

                
-    

         
35,600  

       
149,40
0  

       
100,100  

       
128,140  

               
-    

       
20,600.00  

     
105,260.00  

      
78,050.00  

     
112,750.00  

            
-    

        
0.58  

        
0.70  

        
0.78  

        
0.88  

       
82,64

8  

    
15,83

3  

  2 
Pembangunan 
gedung kantor 

                
-    

                
-    

                
-    

       
159,000  

                
-    

               
-    

                    
-    

                    
-    

                   
-    

                    
-    

            
-    

            
-    

            
-    

            
-    

            
-    

       
31,80

0  

            
-    

  3 
Pemeliharaan 
rutin/berkala 
gedung kantor 

                
-    

                
-    

                
-    

         
35,000  

         
54,000  

               
-    

                    
-    

                    
-    

      
34,597.00  

       
38,951.00  

            
-    

            
-    

            
-    

        
0.99  

        
0.72  

       
17,80

0  

      
3,677  

  4 
Pengadaan 
peralatan 
gedung kantor 

                
-    

       
250,995  

                
-    

         
57,350  

                
-    

               
-    

     
240,231.0
0  

                    
-    

      
55,017.00  

                    
-    

            
-    

        
0.96  

            
-    

        
0.96  

            
-    

       
61,66

9  

    
14,76

2  

  
5 

Pengadaan 
Meubelair 

                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

         
32,000  

               
-    

                    
-    

                    
-    

                   
-    

       
26,470.00  

            
-    

            
-    

            
-    

            
-    

        
0.83  

         
6,400  

      
1,324  

  
6 

Pengadaan 
Kendaraan 
Dinas 

                
-    

       
680,200  

                
-    

                
-    

                
-    

               
-    

     
644,234.5
0  

                    
-    

                   
-    

                    
-    

            
-    

        
0.95  

            
-    

            
-    

            
-    

     
136,0

40  

    
32,21

2  

BIDANG PLANOLOGI 
KEHUTANAN                                 

            
-    

3 

Program 
Perencanaan dan 
Pengembangan 
Hutan                                 

            
-    

  

1 

Penyusunan 
statistik 
kehutanan dan 
laporan 
tahunan, 

                
-    

                
-    

         
41,950  

         
38,590  

         
78,775  

               
-    

                    
-    

       
37,150.00  

      
31,090.00  

       
72,390.00  

            
-    

            
-    

        
0.89  

        
0.81  

        
0.92  

       
31,86

3  

      
7,032  



 

 

 

 

  

2 

 Pembuatan 
website dan 
profil Dinas 
Kehutanan 

                
-    

                
-    

         
63,750  

                
-    

                
-    

               
-    

                    
-    

       
59,750.00  

                   
-    

                    
-    

            
-    

            
-    

        
0.94  

            
-    

            
-    

       
12,75

0  

      
2,988  

  

3 

Pelatihan 
Dasar-dasar 
GIS bagi 
aparatur 
pemanfaatan 
ruang 

                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

       
100,000  

               
-    

                    
-    

                    
-    

                   
-    

       
98,368.90  

            
-    

            
-    

            
-    

            
-    

        
0.98  

       
20,00

0  

      
4,918  

  

4 

Operasional 
peralatan GIS 
dan peralatan 
ukur perpetaan 
hutan, 

                
-    

       
349,400  

       
116,22

8   
         

30,000  
               

-    

     
313,760.0

0  

     
111,964.50  

                   
-    

       
29,150.00  

            
-    

        
0.90  

        
0.96  

            
-    

        
0.97  

       
99,12

6  

    
22,74

4  

  

5 

Observasi 
lapangan 
pembangunan 
KPH,  

                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

         
60,000  

               
-    

                    
-    

                    
-    

                   
-    

       
59,982.20  

            
-    

            
-    

            
-    

            
-    

        
1.00  

       
12,00
0  

      
2,999  

4 
Program 
Pemanfaatan 
Ruang                                 

            
-    

  

1 

Koordinasi dan 
fasilitasi 
pengendalian 
pemanfaatan 
ruang lintas 
kabupaten/kota 

                
-    

                
-    

                
-    

         
31,805  

                
-    

               
-    

                    
-    

                    
-    

      
30,305.00  

                    
-    

            
-    

            
-    

            
-    

        
0.95  

            
-    

         
6,361  

      
1,515  

  

2 

Percepatan 
pelaksanaan 
penelitian 
terpadu dalam 
proses 
substansi 
kehutanan 
untuk revisi tata 
ruang 

                
-    

                
-    

                
-    

       
150,000  

                
-    

               
-    

                    
-    

                    
-    

    
140,445.0

0  

                    
-    

            
-    

            
-    

            
-    

        
0.94  

            
-    

       
30,00

0  

      
7,022  

5 
Program 
Perencanaan Tata 
Ruang                                 

            
-    

  

1 

Koordinasi dan 
fasilitasi 
pengendalian 
pemanfaatan 
ruang lintas 

                
-    

                
-    

                
-    

       
900,000  

                
-    

               
-    

                    
-    

                    
-    

    
548,834.8

0  

                    
-    

            
-    

            
-    

            
-    

        
0.61  

            
-    

     
180,0

00  

    
27,44

2  



 

 

 

 

kabupaten/kota 

  

2 

Tindak lanjut 
penyelesaian 
terpadu 
substansi 
kehutanan 
dalam revisi 
RTRW 

                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

       
300,000  

               
-    

                    
-    

                    
-    

                   
-    

     
293,192.50  

            
-    

            
-    

            
-    

            
-    

        
0.98  

       
60,00

0  

    
14,66

0  

BIDANG BINA 
PRODUKSI 
KEHUTANAN                                  

            
-    

6 
Program Tertib dan 
Terbinanya Industri 
Hasil Hutan                                 

            
-    

  1 

Pengawasan 
penertiban dan 
pengelolaan 
industri hasil 
hutan,  

                
-    

       
124,800  

         
82,095  

                
-    

                
-    

               
-    

       
76,400.00  

       
81,205.80  

                   
-    

                    
-    

            
-    

        
0.61  

        
0.99  

            
-    

            
-    

       
41,37
9  

      
7,880  

  2 
Pengembanga
n hutan 
tanaman rakyat 

                
-    

       
987,925  

                
-    

                
-    

                
-    

               
-    

     
754,945.0

0  
                    

-    
                   

-    
                    

-    

            
-    

        
0.76  

            
-    

            
-    

            
-    

     
197,5
85  

    
37,74

7  

7 

Program 
Pemanfaatan 
Potensi Sumber 
Daya Hutan                                 

            
-    

  

1 

Peningkatan 
dan 
pengembangan 
koordinasi 
kehutanan 
dalam sistem 
agribisnis 
melalui 
pengembangan 
potensi Hutan 
Rakyat 

                
-    

                
-    

                
-    

         
57,600  

                
-    

               
-    

                    
-    

                    
-    

      
52,550.00  

                    
-    

            
-    

            
-    

            
-    

        
0.91  

            
-    

       
11,52

0  

      
2,628  

  
2 

Monitoring 
evaluasi dan 
pelaporan,  

                
-    

                
-    

                
-    

         
50,010  

                
-    

               
-    

                    
-    

                    
-    

      
39,850.00  

                    
-    

            
-    

            
-    

            
-    

        
0.80  

            
-    

       
10,00

2  

      
1,993  

  
3 

Pelatihan 
pascapanen 
dan 

                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

         
59,965  

               
-    

                    
-    

                    
-    

                   
-    

       
53,881.90  

            
-    

            
-    

            
-    

            
-    

        
0.90  

       
11,99

3  

      
2,694  



 

 

 

 

pengolahan 
hasil hutan 
bukan kayu 
Gaharu 

BIDANG REHABILITASI 
HUTAN LAHAN DAN 
PERLINDUNGAN SUMBER 
DAYA ALAM                                 

            
-    

8 

Program 
Perlindungan dan 
Konservasi Sumber 
Daya Alam                                 

            
-    

  

1 

Pemberantasa
n pembalakan 
liar dan 
perambahan 
hutan, 
penyuluhan 
kehutanan 

                
-    

       
173,510  

    
114,39
7.5  

                
-    

                
-    

               
-    

     
144,210.5
0  

       
82,767.00  

                   
-    

                    
-    

            
-    

        
0.83  

        
0.72  

            
-    

            
-    

       
57,58

2  

    
11,34

9  

  

2 

Penyuluhan 
kesadaran 
masyarakat 
mengenai 
dampak 
perusakan 
hutan 

                
-    

                
-    

                
-    

         
67,450  

         
71,950  

               
-    

                    
-    

                    
-    

      
51,586.00  

       
71,540.00  

            
-    

            
-    

            
-    

        
0.76  

        
0.99  

       
27,88

0  

      
6,156  

  

3 

Operasional 
pengadaan 
Polisi 
Kehutanan 

                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

       
176,000  

               
-    

                    
-    

                    
-    

                   
-    

     
175,080.00  

            
-    

            
-    

            
-    

            
-    

        
0.99  

       
35,20

0  

      
8,754  

  
4 

Pemeliharaan 
tanaman 
Puncak Gerhan 

                
-    

         
26,100  

                
-    

                
-    

                
-    

               
-    

       
24,300.00  

                    
-    

                   
-    

                    
-    

            
-    

        
0.93  

            
-    

            
-    

            
-    

         
5,220  

      
1,215  

9 

Program 
Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur                                 

            
-    

  
1 

Pendidikan dan 
Pelatihan Polisi 
Kehutanan 

                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

       
224,520  

               
-    

                    
-    

                    
-    

                   
-    

     
216,412.40  

            
-    

            
-    

            
-    

            
-    

        
0.96  

       
44,90

4  

    
10,82

1  

    Jumlah 
                

-    

    
3,103,7

87  

    
1,299,

562  

    
2,185,5

23  

    
1,942,88

8  

               
-    

  
2,492,149.

10  

  
1,164,678.69  

 
1,565,366.

51  

  
1,814,474.4

4  

            
-    

      
11.7

8  

      
13.17  

      
16.2

3  

      
18.7

7  

  
1,706
,352  

    
70,36

7  



 

 

 

 

Tabel 4.1 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD 

         

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A. Sekretariat 
              

    
              

B. 

Bidang 
Planologi 
Kehutanan                

1 

Memberikan 
kepastian hukum 
kepada para 
pihak yang 
berkepentingan 
ata ststus, letak, 
batas dan luas 
kawasan hutan. 

Terjamin kawasan hutan 
sehingga pengelolaan 
sumberdaya hutan dapat 
dilaksanakan secara lebih 
optimal. 

Orientasi batas kawasan 
huta (KH) sebesar 10% dari 
total panjang batas KH. 

100km 75km 100km 75km 100km 

Rekonstruksi batas KH 
sebesar 10% dari total 
panjang batas KH. 

100km 75km 100km 75km 100km 

Penetapan batas 
partisipatif pada areal 
pemanfaatan HD, HKm dan 
HTR. 

4unit 4unit 4unit 4unit 4unit 

Sosialisasi batas KH. 12kali 12kali 12kali 12kali 12kali 

2 

Mewujudkan 
opersaionalisasi 
kelembagaan 
KPH yang 
berkelanjutan  

Terbentuknya 
kelembagaan KPH dan 
terlaksananya 
operasionalisasi KPH 

Pembenntukan 
kelembagaan untuk 5 KPHP 
dan 1 KPHL 

2KPHP 1 KPHL 1 KPHP 1 KPHP 1 KPHP 

Opereasionalisasi 5 KPHP 
dan 1 KPHL. 

1 KPHP 1 KPHL 1 KPHP 1 KPHP 2 KPHP 

3 

Menciptakan 
harmonisasi 
perencanaan dan 
pelaksanaan tata 

Terselenggaranya 
harmonisasi perencanaan 
tataruang dalam 
mendukung pemantapan 

Sosialisasi hasil revisi RTRW  12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 

Monitoring dan evaluasi 
pemanfaatan tata ruang 
wilayah Provinsi 

12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 



 

 

 

 

ruang dalam 
rangka 
mendukung 
pemantapan KH 

KH 
Koordinasi dan 
perencanaan dalam rngka 
pemanfaatan hasil RTRW 

1 laporan  1 laporan  1 laporan  1 laporan  1 laporan  

4 

Meningkatkan 
pelayanan publik 
dengan 
menyediakan 
data dan 
informasi SDH 
yang akurat dan 
terkini 

Tersedianya data dan 
informasi sumber daya 
hutan yang akurat dan 
terkini 

Data dan informasi 
geospasial dan tematik 
kehutanan terkini tingkat 
provinsi sebanyak 2 judul 

2 judul 2 judul 2 judul 2 judul 2 judul 

Data dan informasi sumber 
daya hutan pada kawasan 
hutan tingkat provinsi 
sebanyak 1 judul 

1 judul 1 judul 1 judul 1 judul 1 judul 

Data dan informasi ststistik 
kehutanan provinsi 
sebanyak 1 judul 

1 judul 1 judul 1 judul 1 judul 1 judul 

Identifikasi perusahaan 
pemegang ijin pinjam pakai 
KH 

6 kabupaten 6 kabupaten 6 kabupaten 6 kabupaten 6 kabupaten 

5 

Meningkatkan 
pelayanan publik 
dalam hal 
pengecekan 
kawasan hutan di 
lapangan dengan 
lebih efekif dan 
efesien 

Tersedianya sarana dan 
prasarana pemetaan 
untuk mendukung 
kelancaran kegiatan 
penatausahaan kawasan 
hutan provinsi 

Sarana dan prasarana 
pemetaan dalam 
mendukung kelancaran 
kegiatan penatausahaan 
KH 

5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 

6 

Mewujudkan 
penggunaan KH 
sesuai dengan 
fungsi dan 
peraturan yang 
berlaku 

Terwujudnya penggunaan 
KH sesuai dengan fungsi 
peruntukan dan peraturan 
yang berlaku 

Rekomendasi ijin pinjam 
pakai KH terlayani 100% 
secara tepat waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

Monev penggunaan KH 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 

Data dan informasi 
penggunaan KH 

6 kabupaten 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 

7 

Terpeliharanya 
kondisi dan 
kualitas 
peralatan GIS 
sehingga dapat 

Teroperasinya peralatan 
GIS untuk penyediaan 
data dan peta kehutanan 
dalam rangka peningkatan 
kualitas pelayanan publik 

Kondisi dan kualitas 
peralatan GIS 100% 

100% 100% 100% 100% 100% 



 

 

 

 

beroperasi 
dengan baik 
dalam melakukan 
pelayanna publik 

8 

Mewujudkan 
SDM kehutanan 
provinsi yang 
handal dalam 
pengelolaan data 
peta kehutanan 

Meningkatnya kuantitas 
dan kualitas SDM 
kehutanan dalam hal 
pengelolaan data peta 
dalam rangka peningkatan 
kualitas pelayanan publik 

Tingkat pemahaman 
terhadap ilmu peta 

Pemula Lanjutan Advance Ekspert Penyegaran 

C. 

Bidang Bina 
Produksi 
Kehutanan               

1 Meningkatkan 
Pemberdayaan 
Hasil Hutan 
Bukan Kayu 
(HHBK)  

Terlatihnya masyarakat 
sekitar hutan dalam 
pengembangan HHBK  

Masyarakat terlatih 
dalam pemanfaatan  
HHBK 

Masyarakat 
terlatih  dalam 
pengembangan 
HHBK 

Meningkatnya 
masyarakat 
sekitar hutan 
dalam 
pengemasan 
HHBK 

Meningkatnya 
pemasaran 
HHBK 

Tercapainya 
peningkatan 
pendapat 
masyarakat 

Peningkatan 
masyarakat dan 
PAD 

2 Mempromosika
n berbagai 
produk unggul 
dari kehutanan 

Terpromosinya/dikenal
nya produk-produk 
unggul dari kehutanan 

Dikenalnya produk-
produk unggulan Hasil 
Hutan Kayu dan Non 
Kayu Prov. Kep. Babel 

Peningkatan 
pemasaran Hasil 
hutan sebesar 5 
% 

Peningkatan 
pemasaran 
Hasil hutan 
sebesar 10 % 

Peningkatan 
pemasaran 
Hasil hutan 
sebesar 15 % 

Peningkatan 
pemasaran 
Hasil hutan 
sebesar 20 % 

Peningkatan 
pemasaran Hasil 
hutan sebesar 25 
% 

3 Meningkatkan 
Pengembangan 
Kawasan Hutan 
Produksi 
melalui 
pembangunan 
HTR dan HTI 

Tersosialisasinya 
kebijakan 
pembangunan HTR dan 
HTI 

Terkendalinya 
pembangunan HTR dan 
HTI 

Peningkatan 
penggunaan 
Hutan Produksi 
(HTI dan HTR) 
sebanyak 5 % 

Peningkatan 
penggunaan 
Hutan 
Produksi (HTI 
dan HTR) 
sebanyak 10 % 

Peningkatan 
penggunaan 
Hutan Produksi 
(HTI dan HTR) 
sebanyak 15 % 

Peningkatan 
penggunaan 
Hutan 
Produksi (HTI 
dan HTR) 
sebanyak 20 % 

Peningkatan 
penggunaan Hutan 
Produksi (HTI dan 
HTR) sebanyak 25 
% 

4 Meningkatkan 
tertib 
peredaran hasil 
hutan dan iuran 
hasil hutan 

Tertibnya administrasi 
peredaran dan iuran 
hasil hutan 

Meningkatnya PNBP Peningkatan 
Iuran Kehutanan 
Prov.Kep.Babel 
sebesar 2,5 %  

Peningkatan 
Iuran 
Kehutanan 
Prov.Kep.Babe
l sebesar 3 %  

Peningkatan 
Iuran 
Kehutanan 
Prov.Kep.Babel 
sebesar 3,5 %  

Peningkatan 
Iuran 
Kehutanan 
Prov.Kep.Babe
l sebesar 4 %  

Peningkatan Iuran 
Kehutanan 
Prov.Kep.Babel 
sebesar 5 %  



 

 

 

 

5 Meningkatkan 
pengelolaan 
KPHP  

Tersosialisasinya 
pengelolaan KPHP 

Terkendalinya 
pengelolaan KPHP 

Terlaksananya 
penyusunan RKT 
KPHP 1 
Kabupaten 

Terlaksananya 
penyusunan 
RKT KPHP 1 
Kabupaten 

Terlaksananya 
penyusunan 
RKT KPHP 1 
Kabupaten 

Terlaksananya 
penyusunan 
RKT KPHP 1 
Kabupaten 

Terlaksananya 
penyusunan RKT 
KPHP 1 Kabupaten 

6 Pembangunan 
hutan adat, 
hutan rakyat 
dan 
perhutanan 
sosial untuk 
peningkatan 
nilai manfaat 
hutan terhadap 
ekonomi 
masyarakat. 

Terbangunnya hutan 
adat, hutan rakyat dan 
perhutanan sosial serta 
peningkatan usaha 
kehutanan. 

Bertambahnya luas 
hutan adat, hutan rakyat 
dan perhutanan sosial 
serta tumbuh dan 
berkembangnya 
perekonomian 

1 lokasi hutan 
adat, 1 lokasi 
hutan rakyat, 1 
lokasi 
perhutanan 
sosial, 1 
kelompok usaha 
kehutanan 

1 lokasi hutan 
adat, 1 lokasi 
hutan rakyat, 
1 lokasi 
perhutanan 
sosial, 1 
kelompok 
usaha 
kehutanan 

1 lokasi hutan 
adat, 1 lokasi 
hutan rakyat, 1 
lokasi 
perhutanan 
sosial, 1 
kelompok 
usaha 
kehutanan 

1 lokasi hutan 
adat, 1 lokasi 
hutan rakyat, 
1 lokasi 
perhutanan 
sosial, 1 
kelompok 
usaha 
kehutanan 

1 lokasi hutan 
adat, 1 lokasi 
hutan rakyat, 1 
lokasi perhutanan 
sosial, 1 kelompok 
usaha kehutanan 

D. 

Bidang 
Rehabilitasi 
Hutan Lahan dan 
Perlindungan 
Sumber Daya 
Alam               

1.  Penurunan luas 
lahan kritis dan 
peningkatan 
daya dukung 
DAS melalui 
upaya 
rehabilitasi dan 
reklamasi 
hutan dan 
lahan serta 
pengelolaan 
DAS 
berkelanjutan 

1. Mendukung 
terselenggaranya upaya 
rehabilitasi hutan dan 
lahan  

Luas lahan kritis 
menurun sebanyak 30% 
dari data awal 112.000 

penyelenggaraan 
pengendalian 
rehabilitasi 
hutan dan lahan  
pada 2% lahan 
kritis yang ada 

penyelenggara
an 
pengendalian 
rehabilitasi 
hutan dan 
lahan  pada 
4% lahan kritis 
yang ada 

penyelenggaraa
n pengendalian 
rehabilitasi 
hutan dan 
lahan  pada 6% 
lahan kritis 
yang ada 

penyelenggara
an 
pengendalian 
rehabilitasi 
hutan dan 
lahan  pada 
8% lahan kritis 
yang ada 

penyelenggaraan 
pengendalian 
rehabilitasi hutan 
dan lahan  pada 
10% lahan kritis 
yang ada 



 

 

 

 

    2. Terlaksananya 
pengelolaan DAS 
berkelanjutan  

Pemulihan daya dukung 
DAS & peningkatan 
produktivitas lahan 

Tersedianya 
Rencana 
Pengelolaan DAS 
Terpadu di 40% 
wilayah DAS; 
Terbentuknya 
kelembagaan 
informal Forum 
DAS dan 
Kelompok Kerja 
Mangrove 
Daerah (KKMD) 

Tersedianya 
Rencana 
Pengelolaan 
DAS Terpadu 
di seluruh 
wilayah DAS; 
terlaksananya 
program/kegia
tan Forum DAS 
& KKMD yang 
ada. 

Terselenggaran
ya pengelolaan 
DAS terpadu 
pada 20% 
wilayah DAS; 
mendukung 
pengelolaan 
DAS di wilayah 
tapak oleh 
Forum DAS dan 
KKMD. 

Terselenggara
nya 
pengelolaan 
DAS terpadu 
pada 30% 
wilayah DAS; 
mendukung 
pengelolaan 
DAS di wilayah 
tapak oleh 
Forum DAS 
dan KKMD. 

Terselenggaranya 
pengelolaan DAS 
terpadu pada 50% 
wilayah DAS; 
mendukung 
pengelolaan DAS di 
wilayah tapak oleh 
Forum DAS dan 
KKMD. 

    3. Mendukung 
terlaksananya upaya 
reklamasi bekas 
tambang dalam 
kawasan hutan 

Realisasi reklamasi 
dalam kawasan hutan 
meningkat 

Mendukung 
pelaksanaan 
reklamasi pada 
5% areal bekas 
tambang dalam 
kawasan hutan. 

Mendukung 
pelaksanaan 
reklamasi 
pada 7% areal 
bekas 
tambang 
dalam 
kawasan 
hutan. 

Mendukung 
pelaksanaan 
reklamasi pada 
10% areal bekas 
tambang dalam 
kawasan hutan. 

Mendukung 
pelaksanaan 
reklamasi 
pada 12% 
areal bekas 
tambang 
dalam 
kawasan 
hutan. 

Mendukung 
pelaksanaan 
reklamasi pada 
15% areal bekas 
tambang dalam 
kawasan hutan. 

2. Mendukung 
Terciptanya 
Perlindungan 
dan 
Pengamanan 
Hutan  

1. Terselenggaranya 
perlindungan dan 
pengamanan hutan 
secara optimal bersama 
partisipasi masyarakat 

Tindak pidana 
kehutanan menurun; 
kesadaran masyarakat 
terhadap pelestarian 
hutan meningkat 

Pelaksanaan 
patroli rutin & 
pulbaket di 7 
Kabupaten/Kota; 
Terbentuknya 
kerjasama 
Polhut & 
Masyarakat 
melalui 
Pamhutswakarsa 

Patroli rutin, 
pulbaket & 
penindakan 
terhadap 30% 
tipihut yang 
ditemukan; 
Peningkatan 
upaya 
preemtif di 7 
Kabupaten/Ko
ta. 

Patroli rutin, 
pulbaket & 
penindakan 
terhadap 40% 
tipihut yang 
ditemukan; 
Peningkatan 
upaya preemtif 
di 7 
Kabupaten/Kot
a. 

Patroli rutin, 
pulbaket & 
penindakan 
terhadap 50% 
tipihut yang 
ditemukan; 
Peningkatan 
upaya 
preemtif di 7 
Kabupaten/Ko
ta. 

Patroli rutin, 
pulbaket & 
penindakan 
terhadap 60% 
tipihut yang 
ditemukan; 
Peningkatan upaya 
preemtif di 7 
Kabupaten/Kota. 



 

 

 

 

    2. Terwujudnya sistem 
pencegahan dan 
pengendalian 
kebakaran hutan & 
lahan 

Kasus kebakaran hutan 
& lahan menurun dan 
terkendali 

Inventarisasi & 
pemantauan 
hotspot di 7 
Kabupaten/Kota 
; pengendalian 
kebakaran hutan 
& lahan di 7 
Kabupaten/kota 

Inventarisasi & 
pemantauan 
hotspot di 7 
Kabupaten/Ko
ta ; 
pengendalian 
kebakaran 
hutan & lahan 
di 7 
Kabupaten/kot
a 

Inventarisasi & 
pemantauan 
hotspot di 7 
Kabupaten/Kot
a ; 
pengendalian 
kebakaran 
hutan & lahan 
di 7 
Kabupaten/kot
a 

Inventarisasi & 
pemantauan 
hotspot di 7 
Kabupaten/Ko
ta ; 
pengendalian 
kebakaran 
hutan & lahan 
di 7 
Kabupaten/kot
a 

Inventarisasi & 
pemantauan 
hotspot di 7 
Kabupaten/Kota ; 
pengendalian 
kebakaran hutan & 
lahan di 7 
Kabupaten/kota 

3.  Mengembangk
an upaya 
konservasi 
hutan, 
sumberdaya 
alam dan 
pemanfaatan 
jasa lingkungan 
termasuk 
wisata alam 

1. Terwujudnya 
pengelolaan kawasan 
hutan konservasi & 
hutan/kawasan lindung 
secara optimal 

Terkelolanya kawasan 
hutan konservasi & 
hutan/kawasan lindung 

Mendorong 
proses kajian 
bentuk 
pengelolaan 6 
kawasan hutan 
konservasi; 
mendukung 
pembentukan 
kawasan lindung 
(hutan adat dll). 

Database 
kawasan 
hutan 
konservasi dan 
hutan lindung 
serta 
ditetapkannya 
bentuk 
pengelolaan 6 
kawasan 
hutan 
konservasi; 
mendukung 
pembentukan 
areal 
konservasi 
baru. 

Mendorong 
terbentuknya 
lembaga 2 unit 
KPHL & rencana 
pengelolaan 
hutan 
konservasi dan 
hutan lindung 
sesuai bentuk 
kelola yang 
ditetapkan. 

Kerjasama 
pengelolaan & 
pemanfaatan 
pada kawasan 
konservasi & 
hutan/kawasa
n lindung di 7 
Kabupaten/Ko
ta. 

Pengembangan 
pengelolaan & 
pemanfaatan pada 
kawasan 
konservasi & 
hutan/kawasan 
lindung di 7 
Kabupaten/Kota. 



 

 

 

 

  

  2. Berkembangnya 
konservasi sumberdaya 
alam & pemanfaatan 
jasa lingkungan serta 
wisata alam berbasis 
masyarakat. 

Database flora fauna & 
habitatnya serta 
peningkatan kegiatan 
konservasi, jasa 
lingkungan & wisata 
alam. 

Proses 
penyusunan 
database flora, 
fauna & 
habitatnya di 1 
Kabupaten; 
Mendorong 
kegiatan wisata 
alam dan jasa 
lingkungan 
bersama 
masyarakat. 

Proses 
penyusunan 
database flora, 
fauna tertentu 
& habitatnya 
di 2 
Kabupaten 
lain, 
mendorong 
kerjasama 
pemanfaatan 
jasa 
lingkungan 
dan wisata 
alam di 7 
Kabupaten/Ko
ta. 

Proses 
penyusunan 
database flora, 
fauna tertentu 
& habitatnya di 
2 Kabupaten 
lain, 
mendorong 
kerjasama 
pemanfaatan 
jasa lingkungan 
dan wisata 
alam di 7 
Kabupaten/Kot
a. 

Proses 
penyusunan 
database flora 
dan fauna 
tertentu di 2 
Kabupaten/Ko
ta, mendorong 
kerjasama 
pemanfaatan 
jasa 
lingkungan 
dan wisata 
alam di 7 
Kabupaten/Ko
ta. 

Finalisasi database 
flora, fauna 
tertentu & 
habitatnya di 7 
Kabupaten/Kota, 
mendorong 
kerjasama 
pemanfaatan jasa 
lingkungan dan 
wisata alam di 7 
Kabupaten/Kota. 

 

 

 

Tabel 5.1 

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif 

SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kep. Bangka Belitung 

                   

Tujuan Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Kode 
Program 

dan 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Program 
(outcome) 

dan Kegiatan 
(output) 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan  Unit Kerja 
SKPD 

Penangg
ung 

jawab 

Lokasi Tahun-1 Tahun-2 
Tahun-
3 

Tahun-4 Tahun-5 
Kondisi Kinerja 
pada akhir periode 
Renstra SKPD 

target  target  target  target  target  target  

1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 21 



 

 

 

 

      

2 2 xx 15 

  

Program 
Pemanfaatan 
Potensi 
Sumberdaya 
Hutan 

                    

Meningkatkan 
pengelolaan 
KPHP  

Tersosialisas
inya 
pengelolaan 
KPHP 

Terkendalinya 
pengelolaan 
KPHP 

2 2 xx 15 01 Kegiatan : 
Pembentukan 
kesatuan 
pengelolaan 
hutan produksi 

Terbentuk KPHP 
pada kawasan 
Hutan Produksi 
(11 Unit) 

1 unit (KPHP 
Sungai 
Sembulan) 

Terbentukn
ya KPHP 
pada 
kawasan 
Hutan 
Produksi 
sebanyak 2 
unit 

Terbentuknya KPHP 
pada kawasan 
Hutan Produksi 
sebanyak 2 unit 

Terbentu
knya 
KPHP 
pada 
kawasan 
Hutan 
Produksi 
sebanyak 
2 unit 

Terbentuknya 
KPHP pada 
kawasan Hutan 
Produksi sebanyak 
2 unit 

Terbentukny
a KPHP 
pada 
kawasan 
Hutan 
Produksi 
sebanyak 3 
unit 

Terbentuknya KPHP 
pada kawasan Hutan 
Produksi sebanyak 11 
unit 

Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

6 
Kabupaten 

Meningkatkan 
Pengembanga
n Kawasan 
Hutan Produksi 
melalui 
pembangunan 
HTR dan HTI 

Tersosialisas
inya 
kebijakan 
pembanguna
n HTR dan 
HTI 

Terkendalinya 
pembangunan 
HTR dan HTI 

2 02 xx 15 02 Kegiatan : 
Pengembanga
n hutan 
tanaman 

Penambahan 
luas areal 
pencadangan 
izin usaha 
pemanfaatan 
hutan tanaman 
(HTI/HTR) 
seluas 110.000 
ha 

Luas areal 
pencadangan 
izin (HTI/HTR) 
124.928 ha 

Bertambah
nya luas 
areal 
pencadang
an izin 
pemanfaat
an hutan 
tanaman 
seluas 
220ha 

Bertambahnya luas 
areal pencadangan 
izin pemanfaatan 
hutan tanaman 
seluas 220ha 

Bertamba
hnya luas 
areal 
pencadan
gan izin 
pemanfa
atan 
hutan 
tanaman 
seluas 
220ha 

Bertambahnya luas 
areal pencadangan 
izin pemanfaatan 
hutan tanaman 
seluas 220ha 

Bertambahn
ya luas areal 
pencadanga
n izin 
pemanfaata
n hutan 
tanaman 
seluas 
220ha 

Bertambahnya luas 
areal pencadangan izin 
pemanfaatan hutan 
tanaman seluas 
110.000ha 

Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

6 
Kabupaten 

Meningkatkan 
Pemberdayaan 
Hasil Hutan 
Bukan Kayu 
(HHBK)  

Terlatihnya 
masyarakat 
sekitar hutan 
dalam 
pengembang
an HHBK  

Masyarakat 
terlatih dalam 
pemanfaatan  
HHBK 

2 02 xx 15 03 Kegiatan : 
Pengembanga
n hasil hutan 
non kayu 

Tercapainya 
peningkatan 
Pemanfaatan 
produksi Hutan 
Non Kayu 
(HHBK) sebesar 
5% 

Pemanfaatan 
produksi hutan 
non kayu yang 
belum 
teridentifikasi 

Peningkata
n 
Pemanfaat
an HHBK 
sebesar 
1% 

Peningkatan 
Pemanfaatan HHBK 
sebesar 1% 

Peningka
tan 
Pemanfa
atan 
HHBK 
sebesar 
1% 

Peningkatan 
Pemanfaatan HHBK 
sebesar 1% 

Peningkatan 
Pemanfaata
n HHBK 
sebesar 1% 

Peningkatan 
Pemanfaatan HHBK 
sebesar 5% 

Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

6 
Kabupaten 

Meningkatkan 
tertib 
peredaran 
hasil hutan dan 
iuran hasil 
hutan 

Tertibnya 
administrasi 
peredaran 
dan iuran 
hasil hutan 

Meningkatnya 
PNBP 

2 02 xx 15 05 Kegiatan : 
Optimalisasi 
PNBP 

PNBP dari 
investasi 
pemanfaatan 
hutan produksi 
meningkat 
sebesar 10 % 

Penerimaan 
PNBP tahun 
2011     Rp 
247.679.943,- 

Peningkata
n PNBP 
dari 
investasi 
pemanfaat
an Hutan 
Produksi 
meningkat 
sebesar 
2% 

Peningkatan PNBP 
dari investasi 
pemanfaatan Hutan 
Produksi meningkat 
sebesar 2% 

Peningka
tan PNBP 
dari 
investasi 
pemanfa
atan 
Hutan 
Produksi 
meningka
t sebesar 
2% 

Peningkatan PNBP 
dari investasi 
pemanfaatan Hutan 
Produksi meningkat 
sebesar 2% 

Peningkatan 
PNBP dari 
investasi 
pemanfaata
n Hutan 
Produksi 
meningkat 
sebesar 2% 

Peningkatan PNBP dari 
investasi pemanfaatan 
Hutan Produksi 
meningkatkan sebesar 
10% 

Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

6 
Kabupaten 

Mempromosika
n berbagai 
produk unggul 
dari kehutanan 

Terpromosin
ya/dikenalny
a produk-
produk 
unggul dari 
kehutanan 

Dikenalnya 
produk-produk 
unggulan Hasil 
Hutan Kayu 
dan Non Kayu 
Prov.Kep.Babe
l 

2 02 xx 15 07 Kegiatan : 
Pengembanga
n industri dan 
pemasaran 
hasil hutan 

Tercapainya 
peningkatan 
Pemanfaatan 
produksi Hasil 
Hutan sebesar 5 
% 

Pemanfaatan 
produksi hutan 
berupa kayu dan 
non kayu 

Peningkata
n 
Pemanfaat
an 
Produksi 
Hasil Hutan 
sebesar 
1% 

Peningkatan 
Pemanfaatan 
Produksi Hasil 
Hutan sebesar 1% 

Peningka
tan 
Pemanfa
atan 
Produksi 
Hasil 
Hutan 
sebesar 

Peningkatan 
Pemanfaatan 
Produksi Hasil 
Hutan sebesar 1% 

Peningkatan 
Pemanfaata
n Produksi 
Hasil Hutan 
sebesar 1% 

Peningkatan 
Pemanfaatan Produksi 
Hasil Hutan sebesar 
5% 

Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

6 
Kabupaten 



 

 

 

 

1% 

      

2 02 xx 16   

Program 
Rehabilitasi 
Hutan dan 
Lahan                      

Penurunan 
luas lahan 
kritis dan 
peningkatan 
daya dukung 
DAS melalui 
upaya 
rehabilitasi dan 
reklamasi 
hutan dan 
lahan serta 
pengelolaan 
DAS 
berkelanjutan 

1. 
Mendukung 
terselenggar
anya upaya 
rehabilitasi 
hutan dan 
lahan  

Luas lahan 
kritis menurun 
sebanyak 30% 
dari data awal 
112.000 

2 02 xx 16 05 Kegiatan 
Pembinaan, 
pengendalian, 
pengawasan 
pelaksanaan 
rehabilitasi 
hutan dan 
lahan 

Terkendalinya 
pelaksanaan 
RHL pada DAS 
prioritas 

Realisasi 
pengendalian 
pelaksanaan 
RHL 

100 hektar  100 hektar  100 
hektar  

100 hektar  100 hektar  500 hektar  Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

6 
Kabupaten 

    Tercapainya 
target 
penanaman 
nasional 

2 02 xx 16 xx Kegiatan 
Peringatan 
Menanam 
Pohon 
Indonesia dan 
Bulan 
Menanam 
Nasional 

Tercapainya 
target program 
penanaman 1 
milyar pohon 
nasional 

14.826.144 
batang 

         
10,000,000  

         10,000,000           
10,000,0
00  

         10,000,000           
10,000,000  

      50,000,000  Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

6 
Kabupaten 

    Terbangun 
dan terjaganya 
sumber benih 
tanaman hutan 

2 02 xx 16 xx Kegiatan 
pembangunan 
dan 
pengelolaan 
sumber benih 
tanaman hutan  

Terbangunnya 
sumber benih 
baru dan 
pengelolaan 
areal 
sumberbenih 
yang ada di 
kabupaten/kota 

8 Lokasi Areal 
Sumber Benih 

2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 10 unit Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

6 
Kabupaten 

    Peningkatan 
kesejahteraan 
dan 
pemberdayaan 
masyarakat 
masyarakat 

2 02 xx 16 xx Kegiatan 
Fasilitasi 
Hutan 
Kemasyarakat
an dan Hutan 
Desa 

Terbangunnya 
HKm dan HD 

Belum ada Ijin 
HKm dan HD 
dari Bupati 

4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 20 unit Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

6 
Kabupaten 



 

 

 

 

  2. 
Terlaksanan
ya 
pengelolaan 
DAS 
berkelanjuta
n  

Pemulihan 
daya dukung 
DAS & 
peningkatan 
produktivitas 
lahan 

2 02 xx 15 04 Kegiatan 
Dukungan 
penyusunan 
rencana 
pengelolaan 
DAS terpadu 

Tersusunnya 
Rencana 
pengelolaan 
DAS terpadu 

Belum ada  1 unit 1 unit  1 unit  1 unit 1 unit  5 unit Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

6 
Kabupaten 

    Terbentuk 
dan 
terlaksanan
ya peran 
aktif Forum 
DAS dalam 
memberikan 
masukan 
pengelolaan 
DAS 
terpadu 

2 02 xx 16 xx Kegiatan 
Fasilitasi 
Forum DAS 

Terbentuk dan 
Forum DAS 
Provinsi 
Kepulauan 
Bangka Belitung 

Terbentuknya 
Forum DAS 
Provinsi 
Kepulauan 
Bangka Belitung 
Periode 2009-
2013 

1 kegiatan 1 kegiatan 1 
kegiatan 

1 kegiatan 1 kegiatan 5 kegiatan Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

6 
Kabupaten 

    Terbentuk 
dan 
terlaksanan
ya peran 
aktif 
Kelompok 
Kerja dalam 
memberikan 
masukan 
pemerintah 
daerah 
dalam 
pengelolaan 
mangrove 

2 02 xx 16 xx Kegiatan 
Fasilitasi 
Kelompok 
Kerja 
Mangrove 
Daerah 

Terbentuknya 
KKMD 

Terbentuknya 
KKMD Periode 
2010-2015  

1 kegiatan 1 kegiatan 1 
kegiatan 

1 kegiatan 1 kegiatan 5 kegiatan Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

6 
Kabupaten 

  3. 
Mendukung 
terlaksanany
a upaya 
reklamasi 
bekas 
tambang 
dalam 
kawasan 
hutan 

Realisasi 
reklamasi 
dalam 
kawasan hutan 
meningkat 

2 02 xx 16 xx Kegiatan 
Monev 
pelaksanaan 
reklamasi 
bekas 
tambang 

Terlaksananya 
monev 
reklamasi bekas 
tambang 

Realisasi 
reklamasi bekas 
tambang 11.000 
hektar 

6 kegiatan 6 kegiatan 6 
kegiatan 

6 kegiatan 6 kegiatan 36 kegiatan Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

6 
Kabupaten 

    Terlaksanan
ya penilaian 
reklamasi 
bekas 
tambang 

2 02 xx 16 xx Kegiatan 
Dukungan 
penilaian 
Reklamasi 
bekas 
tambang 

Terlaksananya 
penilaian 
reklamasi bekas 
tambang dalam 
rangka akhir 
masa 
penambangan 

Belum ada 
penilaian 

1 kegiatan 1 kegiatan 1 
kegiatan 

1 kegiatan 1 kegiatan 5 kegiatan Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

6 
Kabupaten 



 

 

 

 

    Terlaksanan
ya monev 
penggunaa
n DAK 
Kehutanan 
di 
Kabupaten/
Kota 

2 02 xx 16 xx Kegiatan 
Monev 
kegiatan 
sumber dana 
DAK 
Kehutanan di 
Kabupaten/Kot
a 

Terlaksananya 
monev 
penggunaan 
DAK Kehutanan 
di 
Kabupaten/Kota 

Terdapat 6 
Kabupaten dan 
1 Kota penerima 
DAK Kehutanan 

1 kegiatan 1 kegiatan 1 
kegiatan 

1 kegiatan 1 kegiatan 5 kegiatan Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

6 
Kabupaten 

      2 02 xx 17   Program  
Perlindungan 
dan 
Konservasi 
Sumber Daya 
Hutan 

                    

Mendukung 
Terciptanya 
Perlindungan 
dan 
Pengamanan 
Hutan  

1. 
Terselenggar
anya 
perlindungan 
dan 
pengamanan 
hutan secara 
optimal 
bersama 
partisipasi 
masyarakat 

Tindak pidana 
kehutanan 
menurun. 

2 02 xx 17 06 Kegiatan 
Patroli dan 
pengamanan 
hutan 

Terselenggarany
a patroli dan 
pengamanan 
hutan 

Penanganan 
tindak pidana 
kehutanan 
(P.21) sebanyak 
17 perkara 

Terlaksana
nuya 

pulbaket 
dan 

operasi 
pengaman
an hutan di 

6 
kabupaten 

Penindakan 
terhadap 30% 
temuan tipihut 
hasil patroli & 
pulbaket pada 6 
kabupaten 

Penind
akan 
terhada
p 40% 
temuan 
tipihut 
hasil 
patroli 
& 
pulbake
t pada 6 
kabupat
en 

Penindakan 
terhadap 50% 
temuan tipihut 
hasil patroli & 
pulbaket pada 6 
kabupaten 

Penindaka
n terhadap 
60% 
temuan 
tipihut 
hasil 
patroli & 
pulbaket 
pada 6 
kabupaten 

Penindakan 
terhadap 60% 
temuan tipihut hasil 
patroli & pulbaket 
pada 6 kabupaten 

Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

6 
Kabupaten 

    Kesadaran 
masyarakat 
terhadap 
pelestarian 
hutan 
meningkat 

2 02 xx 17 07 Kegiatan 
Perlindungan 
dan 
pengamanan 
hutan bersama 
masyarakat 

Adanya 
partisipasi 
masyarakat 
dalam 
perlindungan 
dan 
pengamanan 
hutan secara 
optimal 

60 orang tenaga 
pengamanan 
swakarsa dan 
10 Polisi 
Kehutanan 
(honorer) 

Pelatihan 
dan 
penyegara
n bagi 
pamhutswa
karsa 

penelusuran 
batas kawasan 
hutan oleh 
Polhut, 
pamhutswakarsa 
dan tokoh 
masyarakat di 
dalam/sekitar 
hutan di pulau 
Bangka (4 
Kabupaten) 

penelus
uran 
batas 
kawasa
n hutan 
oleh 
Polhut, 
pamhut
swakar
sa dan 
tokoh 
masyar
akat di 
dalam/s
ekitar 
hutan di 
pulau 
Belitung 
(2 
Kabupa
ten) 

Pelatihan 
pemetaan, 
pengukuran & 
tata batas 
partisipatif 
sederhana 
untuk 
pamhutswakars
a, polhut dan 
penyuluh 
kehutanan 

Patroli 
rutin 
pamhutsw
akarsa 
dan polhut 
(honorer) 

Terlaksananya 
Patroli rutin 
pamhutswakarsa 
dan polhut  

Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

6 
Kabupaten 



 

 

 

 

    Meningkatnya 
peran serta 
masyarakat 
terhadap 
pelestarian 
hutan 
meningkat 

2 02 xx 17 08 Kegiatan 
Peningkatan 
kesadaran 
mayrarakat 
terhadap 
pelestarian 
hutan dan 
lingkungan 

Tumbuhnya 
kesadaran 
masrayakat 
tentang 
kelestarian 
hutan dan 
lingkungan 

Terjalinnya 
koordinasi 
dengan aparatur 
terkait (polisi, 
kehajsaan) 
dalam bantuan 
saksi ahli 
sebanyak 17 
perkara 

Bantuan 
keterangan 
ahli 
perkara 
kehutanan 

Workshop 
penanganan 
tndak pidana 
kehutanan dan 
Bantuan 
keterangan ahli 
perkara 
kehutanan 

Sosialis
asi 
pemanf
aatan 
hutan 
lindung 
dan 
hutan 
konserv
asi  di P 
Bangka 
dan 
Bantua
n 
keteran
gan ahli 
perkara 
kehutan
an  

Sosialisasi 
pemanfaatan 
hutan lindung 
dan hutan 
konservasi  di P 
Belitung dan 
Bantuan 
keterangan ahli 
perkara 
kehutanan  

Sosialisasi  
pelestaria
n hutan, 
lingkunga
n dan 
sumber 
daya alam 

Terwujudnya 
pelestarian hutan, 
lingkungan dan 
sumber daya alam 

Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

6 
Kabupaten 

  2. 
Terwujudnya 
sistem 
pencegahan 
dan 
pengendalia
n kebakaran 
hutan & 
lahan 

Kasus 
kebakaran 
hutan & lahan 
menurun dan 
terkendali 

2 02 xx 17 02 Kegiatan 
Sosialisasi 
pencegahan 
dan dampak 
kebakaran 
hutan dan 
lahan  

Terlaksananya 
sosialisasi dan 
kesiagaan 
penanganan 
kebakaran 
melalui apel 
siaga 

Sosialisasi 
pencegahan 
kebakaran hutan 
dan lahan 
terlaksana di 6 
kabupaten 

Kegiatan 
Sosialisasi 
pencegaha
n dan 
dampak 
kebakaran 
hutan dan 
lahan  
serta apel 
siaga di 7 
Kab/Kota 

Kegiatan Sosialisasi 
pencegahan dan 
dampak kebakaran 
hutan dan lahan  
serta apel siaga di 7 
Kab/Kota 

Kegiatan 
Sosialisa
si 
pencegah
an dan 
dampak 
kebakara
n hutan 
dan lahan  
serta apel 
siaga di 7 
Kab/Kota 

Kegiatan Sosialisasi 
pencegahan dan 
dampak kebakaran 
hutan dan lahan  
serta apel siaga di 7 
Kab/Kota 

Kegiatan 
Sosialisasi 
pencegahan 
dan dampak 
kebakaran 
hutan dan 
lahan  serta 
apel siaga di 
7 Kab/Kota 

Terlaksanya Sosialisasi 
pencegahan dan 
dampak kebakaran 
hutan dan lahan  serta 
apel siaga di 7 
Kab/Kota 

Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

6 
Kabupaten 

    Pelaksanaan 
bimbingan 
teknis 

2 02 xx 17 03 Kegiatan 
Bimbingan 
teknnis 
pengendalian 
kebakaran 
hutan dan 
lahan 

Tersedianya 
data dan peta 
sebaran hotspot 
serta 
terlaksananya 
bintek 
pengendalian 
kebakaran hutan 
dan lahan 

Tersedianya 
peta sebaran hot 
spot se-Prov. 
Kep. Babel 

Identifikasi 
hotspot 

dan bintek 
pencegaha

n dan 
penanggul

angan 
kebakaran 
hutan dan 
lahan di 6 
kabupaten 
dan 1 kota 

Identifikasi hotspot 
dan bintek 

pencegahan dan 
penanggulangan 
kebakaran hutan 

dan lahan di 6 
kabupaten dan 1 

kota 

Identifika
si hotspot 
dan 
bintek 
pencegah
an dan 
penangg
ulangan 
kebakara
n hutan 
dan lahan 
di 6 
kabupate
n dan 1 
kota 

Identifikasi hotspot 
dan bintek 
pencegahan dan 
penanggulangan 
kebakaran hutan 
dan lahan di 6 
kabupaten dan 1 
kota 

Identifikasi 
hotspot dan 
bintek 
pencegahan 
dan 
penanggulan
gan 
kebakaran 
hutan dan 
lahan di 6 
kabupaten 
dan 1 kota 

Penanganan dan 
pengendalian jumlah 
hotspot  penyebab 
kebakaran hutan 
menurun 20% setiap 
tahun  

Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

6 
Kabupaten 



 

 

 

 

    Pelaksanaan 
Pencegahan, 
penanggulang
an kebakaran 
hutan dan 
lahan 

2 02 xx 17 04 Kegiatan 
Penanggulang
an kebakaran 
hutan dan 
lahan 

Menurunnya 
jumlah, dan luas 
kebakaran hutan 
dan lahan 

Bantuan 
peralatan 
pemadaman api 
ringan 
(sederhana) di 6 
Kabupaten 

- Pelatihan 
penanganan 
kebakaran hutan 
dan lahan  

Pengada
an 
peralatan 
pemada
man 
kebarara
n di 
Provinsi 
(1 unit) 

Pelatihan 
penanganan 
kebakaran hutan 
dan lahan bagi KPH 

Pelatihan 
penganan 
kebakaran 
hutan dan 
lahan bagi 
pamhutswak
arsa, 
penyuluh 
dan tokoh 
masyarakat 

Menurunnya jumlah, 
dan luas kebakaran 
hutan dan lahan 

Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

6 
Kabupaten 

Mengembangk
an upaya 
konservasi 
hutan, 
sumberdaya 
alam dan 
pemanfaatan 
jasa 
lingkungan 
termasuk 
wisata alam 

1. 
Terwujudnya 
pengelolaan 
kawasan 
hutan 
konservasi & 
hutan/kawas
an lindung 
secara 
optimal 

Terkelolanya 
kawasan hutan 
konservasi & 
hutan/kawasan 
lindung 

2 02 xx 17 xx Kegiatan 
Dukungan 
kajian 
penetapan 
bentuk 
kawasan hutan 
konservasi 

Kepastian 
bentuk  dan 
penetapan 
status kawasan 
hutan 
konservasi 
sebagai Tahura, 
CA, TWA, TB, di 
6 kawasan 

Surat Kepada 
Gubernur untuk 
proses kajian 

Pembentuk
an Tim 
Kajian 

(Kemenhut, 
BKSDA) 

Proses Kajian  Proses 
penyusun

an 
rencana 
kelola 

Promosi dan 
kerjasama 

pengelolaan 

Pengemban
gan 

pengelolaan 
kawasan 

Terkelolanya 6 
kawasan konservasi 

sesuai status dan 
bentuk pengelolaan 

Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

HK. G. 
Mangkol, 
HK. G. 

Maras, HK 
G. 

Menumbing
, HK G. 

Permisan, 
HK Jering 

Menduyung
, HK G. 
Lalang. 

    Tersedianya 
data base 
rencana 
tapak 
kawasan 
hutan 
konservasi 
dan 
kawasan 
hutan 
lindung  

2 02 xx 17 xx Kegiatan 
Penyusunan 
data base 
kawasan HL 
dan HK 

Tersedianya dan 
tersusunnya 
data dasar 
kawasan hutan 
konservasi dan 
hutan lindung 

Informasi awal 
kawasan 
konservasi dan 
kawasan 
lindungn 
sebanyak 1 judul 

Pengumpul
an data (1  

judul) 

Penyusunan 
database rencana 

tapak kawasan 
konservasi (1 judul) 

Penyusu
nan 

database 
kawasan 

hutan 
lindung di 

P. 
Bangka 
(1 judul) 

Penyusunan 
database kawasan 
hutan lindung di P. 
Belitung (1 judul) 

Finalisasi 
database 

hutan 
lindung 

Prov. Kep. 
Bangka 
Belitung 

Tersedianya data base 
rencana tapak kawasan 

konservasi dan data 
base kawasan hhutan 

lindung  

Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

Kawasan 
HK dan Hldi 
Prov. Kep. 

Babel 

    Ditetapkann
ya 
kelembagaa
n pengelola 
kawasan 
hutan 
lindung 
dalam 
bentuk 
KPHL 

2 02 xx 17 xx Kegiatan 
Dukungan 
pembentukan 
Kesatuan 
Pengelolaan 
Hutan Lindung 
(KPHL) 

Terbentuknya 
kelembagaan 
KPHL (2 Unit) 
dan kawasan 
konservasi/lindu
ng 

SK Penetapan 2 
wilayah KPHL 
oleh Menteri 
Kehutanan, 
Penetapan 3 
kawasan lindung 
(di Kab. Bangka 
Tengah, Kab. 
Bangka Barat 
dan Kota 
Pangkalpinang)  

Dukungan 
Proses 

penyusuna
n dan 

pembahas
an 

Raperbub 
KPHL di 
Belitung 
Timur (1 

unit) 

Dukungan Proses 
penyusunan dan 

pembahasan 
Raperbub KPHL di 
Belitung (1 unit), 

Fasilitasi 
pembentukan 

kawasan 
konservasi/lindung 

(1 unit) 

Fasilitasi 
operasion

alisasi 
KPHL (1 

unit), 
Fasilitasi 
pembent

ukan 
kawasan 
lindung (1 

lokasi) 

Fasilitasi 
operasionalisasi 
KPHL (1 unit), 

Fasilitasi 
pembentukan 

kawasan lindung (1 
lokasi) 

Fasilitasi 
operasionali
sasi KPHL 

(2unit), 
Fasilitasi 

pembentuka
n kawasan 
lindung (1 

lokasi) 

Terbentuknya 
kelembagaan KPHL 
bentuk UPTD dan 
beroperasionalnya  

kelambagaan (2 unit) 
dan adanya kawasan 

konservasi baru (1 unit) 

Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

Prov. Kep. 
Babel 



 

 

 

 

    Tersusunny
a rencana 
pengelolaan 
kawasan 
hutan 
konservasi 
dan 
kawasan 
hutan 
lindung 

2 02 xx 17 xx Kegiatan 
Dukungan 
penyusunan 
rencana 
pengelolaan 
HK dan HL 
sesuai bentuk 
kelola 

Tersedianya 
rencana makro 
pengelolaan HK 
sesuai bentuk 
kelola dan 
rencana makro 
pengelolaan HL 

Terdapat 6 
kawasan hutan 
konservasi dan 
40 kawasan 
hutan lindung 
yang ditetapkan 
SK Menteri No. 
SK.357/Menhut-
II/2004 

- Penyusunan 
rencana 

pengelolaan  HK 
oleh daerah dalam 
bentuk Tahura (1 

unit) 

Finalisasi  
rencana 

pengelola
an  HK 

oleh 
daerah 
dalam 
bentuk 

Tahura (1 
unit), 

Penyusu
nan 

rencana 
pengelola
an HL (1 

unit) 

Finalisasi 
penyusunan 

rencana 
pengelolaan HL 
provinsi ( 1 unit) 

Finalisasi 
penyusunan 
pengelolaan 

Tahura (2 
unit) 

Adanya perencanaan 
pengelolaan kawasan 

konservasi oleh daerah 
dan adanya rencana 

pengelolaan HL 

Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

Prov. Kep. 
Babel 

  2. 
Berkembang
nya 
konservasi 
sumberdaya 
alam & 
pemanfaatan 
jasa 
lingkungan 
serta wisata 
alam 
berbasis 
masyarakat. 

Database flora 
fauna & 
habitatnya 
serta 
peningkatan 
kegiatan 
konservasi, 
jasa 
lingkungan & 
wisata alam. 

2 02 xx 17 xx Kegiatan 
Penyusunan 
data dan 
informasi flora 
dan fauna 
tertentu 
beserta 
habitatnya 

Tersedianya 
database flora 
dan fauna 
tertentu 
(endemik 
Bangka 
Belitung) 
sebagai dasar 
konservasi. 

Daftar nama 
flora dan fauna 
yang dilindungi 
di Prov. Kep. 
Bangka Belitung 

Pengumpul
an 
informasi 
awal satwa 
endemik 
Babel 
(Tarsius) di 
Belitung 
dan 
Pembuatan 
papan 
himbauan 
(4 unit) 

Pengumpulan 
informasi awal 
satwa endemik 
Babel (Tarsius) di 
Bangka Barat dan 
konservasi 
genetiknya  

Penyusu
nan data 
dan 
informasi 
flora 
Ramin 
(Gonystil
us 
bancanus
) 

Penyusunan data 
dan informasi dasar 
jenis satwa/flora 
langka (1 jenis) 

Penyusunan 
data dan 
informasi 
dasar jenis 
satwa/flora 
langka (1 
jenis) 

Tersusunnya dana dan 
informasi beberapa 
flora dan fauna 
endemik serta rencana 
konservasinya 

Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

Prov. Kep. 
Babel 

    Meningkatn
ya jumlah 
ijin 
pemanfaata
n jasa 
lingkungan 
dan wisata 
alam 

2 02 xx 17 xx Kegiatan : 
Pelayanan 
publik dan 
kerjasama 
konservasi 
alam 
(flora/fauna/ka
wasan), jasa 
lingkungan 
dan wisata 
alam 

Terselenggarany
a Pelayanan 
publik dan 
kerjasama 
konservasi alam 
(flora/fauna/kaw
asan), jasa 
lingkungan dan 
wisata alam 

Pemanfaatan 
jasa lingkungan 
di Kabupaten 
Bangka (1 unit)  

Pengumpul
an data 
dan 
informasi 
pemanfaat
an jasa 
lingkungan 
dan 
pengemba
ngan 
wisata 
alam (1 
judul) 

Fasilitasi 
perijinan/kerjasama 
pemanfaatan jasling 
dan wisata alam (3 
unit) 

Fasilitasi 
perijinan/
kerjasam
a 
pemanfa
atan 
jasling 
dan 
wisata 
alam (3 
unit) 

Fasilitasi 
perijinan/kerjasama 
pemanfaatan jasling 
dan wisata alam (3 
unit) 

Fasilitasi 
perijinan/kerj
asama 
pemanfaata
n jasling dan 
wisata alam 
(3 unit) 

Informasi pemanfaatan 
jasling dan wisata alam 
(1 judul) dan 
Terselenggaranya 
perijinan dan 
pengembangan 
pemanfaatan jasling 
dan wisata alam dan 
konservasi alam (12 
unit) 

Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

Prov. Kep. 
Babel 

      2 02 xx 20   Program 
Perencanaan 
dan 
Pengembang
an Hutan                 

    



 

 

 

 

Peningkatan 
pengakuan 
wilayah hutan 
adat dan 
terlaksananya 
pembangunan 
hutan rakyat 
dan 
perhutanan 
sosial dalam 
rangka 
peningkatan 
perekonomian 

Hutan adat, 
hutan rakyat 
kegiatan 
perhutanan 
sosial dan 
ekonomi 
masyarakat 
sekitar hutan 

Bertambahn
ya jumlah 
pengelolaan 
hutan adat, 
hutan rakyat 
dan 
perhutanan 
sosial dan 
bertambahn
ya 
pendapatan 
masyarakat 
sekitar 
hutan. 

2 02 xx 20 01 Kegiatan 
Pengembanga
n hutan 
masyarakat 
adat 

Bertambahnya 
luas hutan 
adat, hutan 
rakyat dan 
perhutanan 
sosial serta 
tumbuh dan 
berkembangny
a 
perekonomian 

Adanya 
pengakuan 
sebagai 
hutan adat 
namun belum 
ada 
legalitasnya 

Identifika
si lokasi 
hutan 
adat, 
hutan 
rakyat 
dan 
perhutan
an sosial  

1 lokasi hutan 
adat, 1 lokasi 
hutan rakyat. 

1 lokasi 
hutan 
adat, 1 
lokasi 
hutan 
rakyat. 

1 lokasi hutan 
adat,  1 lokasi 
hutan rakyat, 1 
lokasi perhutanan 
sosial,. 

1 lokasi 
hutan adat, 
2 lokasi 
hutan 
rakyat, 1 
lokasi 
perhutanan 
sosial. 

4 lokasi hutan adat, 8 
lokasi hutan rakyat, 3 
lokasi perhutanan 
sosial. 

Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

6 
Kabupaten 

Bertambahnya 
jumlah dan 
meningkatnya 
mutu kelompok 
usaha 
masyarakat 
sekitar hutan 

Kelompok 
usaha 
perhutanan 
masyarakat 
di sekitar 
kawasan 
hutan 

Bertambahn
ya 
kelompok 
usaha 
perhutanan 
masyarakat 
di sekitar 
kawasan 
hutan 

2 02 xx 20 02 Pendampingan 
kelompok 
usaha 
perhutanan 

Bertambahnya 
jumlah 
kelompok 
usaha dan 
semakin 
meningkatnya 
kualitas 
kelompok 
usaha 
masyarakat 

4 Kelompok 
usaha 
kehutanan 

- Pendampingan 
kelompok usaha 
perhutanan (2 
kelompok) 

Pendamp
ingan 
kelompok 
usaha 
perhutan
an (2 
kelompok
) 

Pendampingan 
kelompok usaha 
perhutanan (3 
kelompok) 

Pendamping
an kelompok 
usaha 
perhutanan 
(2 kelompok) 

Terlaksannya 
pendampingan 7 
kelompok usaha dan 
berjalannya usaha 
kelompok 

Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

6 
Kabupaten 

      2 02 xx 21   Program 
Perencanaan 
Makro Bidang 
Kehutanan 
dan 
Pemantapan 
Kawasan 
Hutan  

                    

Memberikan 
kepastian 
hukum kepada 
para pihak 
yang 
berkepentinga
n ata ststus, 
letak, batas 
dan luas 
kawasan 
hutan. 

Terjamin 
kawasan 
hutan 
sehingga 
pengelolaan 
sumberdaya 
hutan dapat 
dilaksanakan 
secara lebih 
optimal. 

Orientasi batas 
kawasan huta 
(KH) sebesar 
10% dari total 
panjang batas 
KH. 

2 02 xx 21 01 Kegiatan : 
Pengukuhan 
Kawasaan 
Hutan 

Orientasi batas 
kawasan huta 
(KH) sebesar 
10% dari total 
panjang batas 
KH. 

200km 100km 75km 100km 75km 100km 450km Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

6 
Kabupaten 

Rekonstruksi 
batas KH 
sebesar 10% 
dari total 
panjang batas 
KH. 

            Rekonstruksi 
batas KH 
sebesar 10% 
dari total 
panjang batas 
KH. 

Belum ada 
rekonstruksi 

batas kawasan 
hutan yang 

dilaksanakan 

100km 75km 100km 75km 100km 450km Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

6 
Kabupaten 



 

 

 

 

    Penetapan 
batas 
partisipatif 
pada areal 
pemanfaatan 
HD, HKm dan 
HTR. 

            Penetapan 
batas partisipatif 
pada areal 
pemanfaatan 
HD, HKm dan 
HTR. 

Belum ada 
perijinan yang 

dikeluarkan oleh 
Bupati 

4unit 4unit 4unit 4unit 4unit 20unit Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

6 
Kabupaten 

    Sosialisasi 
batas KH. 

            Sosialisasi batas 
KH. 

30 kali 12kali 12kali 12kali 12kali 12kali 60kali Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

6 
Kabupaten 

Mewujudkan 
opersaionalisa
si 
kelembagaan 
KPH yang 
berkelanjutan  

Terbentukny
a 
kelembagaa
n KPH dan 
terlaksanany
a 
operasionali 
sasi KPH 

Pembenntukan 
kelembagaan 
untuk 5 KPHP 
dan 1 KPHL 

2 02 xx 21 02 Kegiatan : 
Pembangunan 
Kesatuan 
Pengelolaan 
Hutan (KPH) 

Pembenntukan 
kelembagaan 
untuk 5 KPHP 
dan 1 KPHL 

1 KPHP 
Sembulan 

2KPHP 1KPHL 1KPHP 1KPHP 1KPHP 5KPHP, 1KPHL Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

6 
Kabupaten 

Opereasionalis
asi 5 KPHP 
dan 1 KPHL. 

          Opereasionalisa
si 5 KPHP dan 1 
KPHL. 

1 KPHP 
Sembulan 

1KPHP 1KPHL 1KPHP 1KPHP 2KPHP 5KPHP, 1KPHL Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

6 
Kabupaten 

Menciptakan 
harmonisasi 
perencanaan 
dan 
pelaksanaan 
tata ruang 
dalam rangka 
mendukung 
pemantapan 
KH 

Terselenggar
anya 
harmonisasi 
perencanaan 
tataruang 
dalam 
mendukung 
pemantapan 
KH 

Sosialisasi 
hasil revisi 
RTRW  

2 02 xx 21 03 Kegiatan : 
Perencanaan, 
Pemanfaatan 
serta 
Pengendalian 
Tata Ruang 
Wilayah 
Provinsi 

Sosialisasi hasil 
revisi RTRW  

Perda RTRWP 
belum disahkan 

12kali 12kali 12kali 12kali 12kali 60 kali Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

6 
Kabupaten 

Monitoring dan 
evaluasi 
pemanfaatan 
tata ruang 
wilayah 
Provinsi 

          Monitoring dan 
evaluasi 
pemanfaatan 
tata ruang 
wilayah Provinsi 

Perda RTRWP 
belum disahkan 

12kali 12kali 12kali 12kali 12kali 60 kali Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

6 
Kabupaten 

Koordinasi dan 
perencanaan 
dalam rngka 
pemanfaatan 
hasil RTRW 

          Koordinasi dan 
perencanaan 
dalam rngka 
pemanfaatan 
hasil RTRW 

Perda RTRWP 
belum disahkan 

1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 5 laporan Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

6 
Kabupaten 

    Data dan 
informasi 
geospasial dan 
tematik 
kehutanan 
terkini tingkat 
provinsi 
sebanyak 2 
judul 

2 02 xx 21 04 Kegiatan : 
Inventarisasi 
dan 
Pemantauan 
SDH 

Data dan 
informasi 
geospasial dan 
tematik 
kehutanan 
terkini tingkat 
provinsi 
sebanyak 2 judul 

Dilaksanakan 
UPT 

Kementerian 
Kehutanan  

2judul 2judul 2judul 2judul 2judul 10 judul Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

6 
Kabupaten 



 

 

 

 

    Data dan 
informasi 
sumber daya 
hutan pada 
kawasan hutan 
tingkat provinsi 
sebanyak 1 
judul 

            Data dan 
informasi 
sumber daya 
hutan pada 
kawasan hutan 
tingkat provinsi 
sebanyak 1 judul 

Dilaksanakan 
UPT 

Kementerian 
Kehutanan  

1 Judul  1 Judul  1 Judul  1 Judul  1 Judul  5 judul Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

6 
Kabupaten 

    Data dan 
informasi 
ststistik 
kehutanan 
provinsi 
sebanyak 1 
judul 

            Data dan 
informasi 
ststistik 
kehutanan 
provinsi 
sebanyak 1 judul 

1 judul 1 judul  1 judul  1 judul  1 judul  1 judul  5 judul Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

6 
Kabupaten 

    Identifikasi 
perusahaan 
pemegang ijin 
pinjam pakai 
KH 

            Identifikasi 
perusahaan 
pemegang ijin 
pinjam pakai KH 

0 (belum 
dilaksanakan) 

1 laporan  1 laporan  1 laporan  1 laporan  1 laporan  5 laporan  Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

Prov. Kep. 
Babel 

Meningkatkan 
pelayanan 
publik dalam 
hal 
pengecekan 
kawasan hutan 
di lapangan 
dengan lebih 
efekif dan 
efesien 

Tersedianya 
sarana dan 
prasarana 
pemetaan 
untuk 
mendukung 
kelancaran 
kegiatan 
penatausaha
an kawasan 
hutan 
provinsi 

Sarana dan 
prasarana 
pemetaan 
dalam 
mendukung 
kelancaran 
kegiatan 
penatausahaa
n KH 

2 02 xx 21 05 Kegiatan : 
Penyediaan 
sarana dan 
prasarana 
penunjang 
operasional 
SIG/GIS 

Sarana dan 
prasarana 
pemetaan dalam 
mendukung 
kelancaran 
kegiatan 
penatausahaan 
KH (15 unit 
GPS) 

1 Unit GPS 
(Trimbel) 

5 unit - 5 unit - 5 unit 15 unit Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

Prov. Kep. 
Babel 

Mewujudkan 
penggunaan 
KH sesuai 
dengan fungsi 
dan peraturan 
yang berlaku 

Terwujudnya 
penggunaan 
KH sesuai 
dengan 
fungsi 
peruntukan 
dan 
peraturan 
yang berlaku 

Rekomendasi 
ijin pinjam 
pakai KH 
terlayani 100% 
secara tepat 
waktu 

2 02 xx 21 06 Kegiatan 
Penyusunan 
basis data 
realisasi ijin 
pinjam pakai 
KH provinsi 

Rekomendasi 
ijin pinjam pakai 
KH terlayani 
100% secara 
tepat waktu 

Belum ada 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

Prov. Kep. 
Babel 

Monev 
penggunaan 
KH 

            Monev 
penggunaan KH 

1 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 60 kali Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

Prov. Kep. 
Babel 

Data dan 
informasi 
penggunaan 
KH 

            Data dan 
informasi 
penggunaan KH 

data sd  thun 
2011 

6 
kabupaten 

6 kabupaten 6 
kabupate

n 

6 kabupaten 6 kabupaten 6 kabupaten Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

Prov. Kep. 
Babel 



 

 

 

 

Terpeliharanya 
kondisi dan 
kualitas 
peralatan GIS 
sehingga dapat 
beroperasi 
dengan baik 
dalam 
melakukan 
pelayanna 
publik 

Teroperasiny
a peralatan 
GIS untuk 
penyediaan 
data dan 
peta 
kehutanan 
dalam 
rangka 
peningkatan 
kualitas 
pelayanan 
publik 

Kondisi dan 
kualitas 
peralatan GIS 
100% 

2 02 xx 21 07   Kondisi dan 
kualitas 
peralatan GIS 
100% 

Ploter perolehan 
tahun 2008 

(kondisi 60%) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

Prov. Kep. 
Babel 

Mewujudkan 
SDM 
kehutanan 
provinsi yang 
handal dalam 
pengelolaan 
data peta 
kehutanan 

Meningkatny
a kuantitas 
dan kualitas 
SDM 
kehutanan 
dalam hal 
pengelolaan 
data peta 
dalam 
rangka 
peningkatan 
kualitas 
pelayanan 
publik 

Jumlah 
aparatur 
kehutanan 
yang 
memehami 
aplikasi dan 
ilmu pemetaan 
meningkat 

2 02 xx 21 08 Kegiatan 
Pelatihan GIS 
bagi aparatur 
kehutanan 
Provinsi 
Kepulauan 
Bangka 
Belitung 

Tingkat 
pemahaman 
terhadap ilmu 
peta 

2 kali pelatihan, 
masing masing 
30 orang untuk 
aparatur 
kehutanan dan 6 
kali pelatihan 
bagi aparatur 
pemerintahan 
desa/kecamatan
/kabupaten. 

Pelatihan 
aparatur 

kecamatan 
bagi 

pemula 

Pelatihan aparatur 
kecamatan bagi 
pemula 

Pelatihan 
aparatur 
kecamata
n bagi 
pemula 

Pelatihan aparatur 
kecamatan bagi 
lanjutan 

Pelatihan 
aparatur 
kecamatan 
bagi lanjutan 

Aparatur di tingkat 
kecamatan paham dan 
mampu aplikasi GPS 

Dinas 
Kehutanan 
Prov. Kep. 
Babel 

Prov. Kep. 
Babel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.2 

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif 

SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

                   

Tujuan Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Kode 
Program 

dan 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Program 
(outcome) dan 

Kegiatan 
(output) 

Data Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaan 

  Unit 
Kerja 
SKPD 

Penang
gung 
jawab 

Lokasi Tahun-
1 

Tahun
-2 

Tahun-
3 

Tahun-
4 

Tahun-
5 

  

 Rp   Rp   Rp   Rp   Rp   Rp  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      

2 2 xx 15 

  

Program 
Pemanfaatan 
Potensi 
Sumberdaya 
Hutan 

                    

Meningkatkan 
pengelolaan 
KPHP  

Tersosialisas
inya 
pengelolaan 
KPHP 

Terkendalinya 
pengelolaan 
KPHP 

2 2 xx 15 01 Kegiatan : 
Pembentukan 
kesatuan 
pengelolaan 
hutan 
produksi 

Terbentuk KPHP 
pada kawasan 
Hutan Produksi 
(11 Unit) 

1 unit (KPHP 
Sungai 
Sembulan) 

    
100,000  

    
120,000  

    
150,000  

    
180,000  

   
200,000  

        
750,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

6 Kabupaten 



 

 

 

 

Meningkatkan 
Pengembangan 
Kawasan Hutan 
Produksi melalui 
pembangunan 
HTR dan HTI 

Tersosialisas
inya 
kebijakan 
pembanguna
n HTR dan 
HTI 

Terkendalinya 
pembangunan 
HTR dan HTI 

2 02 xx 15 02 Kegiatan : 
Pengembang
an hutan 
tanaman 

Penambahan luas 
areal 
pencadangan izin 
usaha 
pemanfaatan 
hutan tanaman 
(HTI/HTR) seluas 
110.000 ha 

Luas areal 
pencadangan 
izin (HTI/HTR) 
124.928 ha 

    
100,000  

    
150,000  

    
170,000  

   
200,000  

   
250,000  

        
870,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

6 Kabupaten 

Meningkatkan 
Pemberdayaan 
Hasil Hutan 
Bukan Kayu 
(HHBK)  

Terlatihnya 
masyarakat 
sekitar hutan 
dalam 
pengembang
an HHBK  

Masyarakat 
terlatih dalam 
pemanfaatan  
HHBK 

2 02 xx 15 03 Kegiatan : 
Pengembang
an hasil hutan 
non kayu 

Tercapainya 
peningkatan 
Pemanfaatan 
produksi Hutan 
Non Kayu (HHBK) 
sebesar 5% 

Pemanfaatan 
produksi hutan 
non kayu yang 
belum 
teridentifikasi 

    
140,000  

   
200,000  

   
200,000  

   
200,000  

   
200,000  

        
940,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

6 Kabupaten 

Meningkatkan 
tertib peredaran 
hasil hutan dan 
iuran hasil hutan 

Tertibnya 
administrasi 
peredaran 
dan iuran 
hasil hutan 

Meningkatnya 
PNBP 

2 02 xx 15 05 Kegiatan : 
Optimalisasi 
PNBP 

PNBP dari 
investasi 
pemanfaatan 
hutan produksi 
meningkat sebesar 
10 % 

Penerimaan 
PNBP tahun 
2011     Rp 
247.679.943,- 

    
100,000  

    
130,000  

    
150,000  

    
180,000  

   
200,000  

        
760,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

6 Kabupaten 

Mempromosikan 
berbagai produk 
unggul dari 
kehutanan 

Terpromosin
ya/dikenalny
a produk-
produk 
unggul dari 
kehutanan 

Dikenalnya 
produk-produk 
unggulan Hasil 
Hutan Kayu dan 
Non Kayu 
Prov.Kep.Babel 

2 02 xx 15 07 Kegiatan : 
Pengembang
an industri 
dan 
pemasaran 
hasil hutan 

Tercapainya 
peningkatan 
Pemanfaatan 
produksi Hasil 
Hutan sebesar 5 
% 

Pemanfaatan 
produksi hutan 
berupa kayu 
dan non kayu 

    
150,000  

    
170,000  

   
200,000  

   
220,000  

   
250,000  

        
990,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

6 Kabupaten 

      

2 02 xx 16   

Program 
Rehabilitasi 
Hutan dan 
Lahan                      



 

 

 

 

Penurunan luas 
lahan kritis dan 
peningkatan 
daya dukung 
DAS melalui 
upaya 
rehabilitasi dan 
reklamasi hutan 
dan lahan serta 
pengelolaan 
DAS 
berkelanjutan 

1. 
Mendukung 
terselenggar
anya upaya 
rehabilitasi 
hutan dan 
lahan  

Luas lahan 
kritis menurun 
sebanyak 30% 
dari data awal 
112.000 

2 02 xx 16 05 Kegiatan 
Pembinaan, 
pengendalian, 
pengawasan 
pelaksanaan 
rehabilitasi 
hutan dan 
lahan 

Terkendalinya 
pelaksanaan RHL 
pada DAS prioritas 

Realisasi 
pengendalian 
pelaksanaan 
RHL 

   
300,000  

   
300,000  

   
350,000  

   
350,000  

   
350,000  

      
1,650,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

6 Kabupaten 

    Tercapainya 
target 
penanaman 
nasional 

2 02 xx 16 xx Kegiatan 
Peringatan 
Menanam 
Pohon 
Indonesia dan 
Bulan 
Menanam 
Nasional 

Tercapainya target 
program 
penanaman 1 
milyar pohon 
nasional 

14.826.144 
batang 

    
150,000  

    
150,000  

    
150,000  

    
150,000  

    
150,000  

        
750,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

6 Kabupaten 

    Terbangun dan 
terjaganya 
sumber benih 
tanaman hutan 

2 02 xx 16 xx Kegiatan 
pembanguna
n dan 
pengelolaan 
sumber benih 
tanaman 
hutan  

Terbangunnya 
sumber benih baru 
dan pengelolaan 
areal sumberbenih 
yang ada di 
kabupaten/kota 

8 Lokasi Areal 
Sumber Benih 

    
100,000  

    
100,000  

    
100,000  

    
100,000  

    
100,000  

        
500,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

6 Kabupaten 

    Peningkatan 
kesejahteraan 
dan 
pemberdayaan 
masyarakat 
masyarakat 

2 02 xx 16 xx Kegiatan 
Fasilitasi 
Hutan 
Kemasyaraka
tan dan Hutan 
Desa 

Terbangunnya 
HKm dan HD 

Belum ada Ijin 
HKm dan HD 
dari Bupati 

   
300,000  

   
300,000  

   
350,000  

   
350,000  

   
350,000  

      
1,650,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

6 Kabupaten 

  2. 
Terlaksanan
ya 
pengelolaan 
DAS 
berkelanjuta
n  

Pemulihan daya 
dukung DAS & 
peningkatan 
produktivitas 
lahan 

2 02 xx 15 04 Kegiatan 
Dukungan 
penyusunan 
rencana 
pengelolaan 
DAS terpadu 

Tersusunnya 
Rencana 
pengelolaan DAS 
terpadu 

Belum ada      
100,000  

    
150,000  

    
150,000  

   
200,000  

   
250,000  

        
850,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

6 Kabupaten 



 

 

 

 

    Terbentuk 
dan 
terlaksanany
a peran aktif 
Forum DAS 
dalam 
memberikan 
masukan 
pengelolaan 
DAS terpadu 

2 02 xx 16 xx Kegiatan 
Fasilitasi 
Forum DAS 

Terbentuk dan 
Forum DAS 
Provinsi 
Kepulauan Bangka 
Belitung 

Terbentuknya 
Forum DAS 
Provinsi 
Kepulauan 
Bangka Belitung 
Periode 2009-
2013 

    
100,000  

   
200,000  

   
250,000  

   
250,000  

   
300,000  

       
1,100,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

6 Kabupaten 

    Terbentuk 
dan 
terlaksanany
a peran aktif 
Kelompok 
Kerja dalam 
memberikan 
masukan 
pemerintah 
daerah 
dalam 
pengelolaan 
mangrove 

2 02 xx 16 xx Kegiatan 
Fasilitasi 
Kelompok 
Kerja 
Mangrove 
Daerah 

Terbentuknya 
KKMD 

Terbentuknya 
KKMD Periode 
2010-2015  

    
100,000  

   
200,000  

   
250,000  

   
250,000  

   
300,000  

       
1,100,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

6 Kabupaten 

  3. 
Mendukung 
terlaksanany
a upaya 
reklamasi 
bekas 
tambang 
dalam 
kawasan 
hutan 

Realisasi 
reklamasi 
dalam kawasan 
hutan 
meningkat 

2 02 xx 16 xx Kegiatan 
Monev 
pelaksanaan 
reklamasi 
bekas 
tambang 

Terlaksananya 
monev reklamasi 
bekas tambang 

Realisasi 
reklamasi bekas 
tambang 11.000 
hektar 

    
100,000  

    
100,000  

    
100,000  

    
100,000  

    
100,000  

        
500,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

6 Kabupaten 

    Terlaksanan
ya penilaian 
reklamasi 
bekas 
tambang 

2 02 xx 16 xx Kegiatan 
Dukungan 
penilaian 
Reklamasi 
bekas 
tambang 

Terlaksananya 
penilaian 
reklamasi bekas 
tambang dalam 
rangka akhir masa 
penambangan 

Belum ada 
penilaian 

    
150,000  

    
150,000  

    
150,000  

    
150,000  

    
150,000  

        
750,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

6 Kabupaten 

    Terlaksanan
ya monev 
penggunaan 
DAK 
Kehutanan 
di 
Kabupaten/K
ota 

2 02 xx 16 xx Kegiatan 
Monev 
kegiatan 
sumber dana 
DAK 
Kehutanan di 
Kabupaten/K
ota 

Terlaksananya 
monev 
penggunaan DAK 
Kehutanan di 
Kabupaten/Kota 

Terdapat 6 
Kabupaten dan 
1 Kota penerima 
DAK Kehutanan 

      
50,000  

      
50,000  

      
50,000  

      
50,000  

      
50,000  

        
250,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

6 Kabupaten 



 

 

 

 

      2 02 xx 17   Program  
Perlindunga
n dan 
Konservasi 
Sumber 
Daya Hutan 

                    

Mendukung 
Terciptanya 
Perlindungan 
dan 
Pengamanan 
Hutan  

1. 
Terselengga
ranya 
perlindungan 
dan 
pengamanan 
hutan secara 
optimal 
bersama 
partisipasi 
masyarakat 

Tindak pidana 
kehutanan 
menurun. 

2 02 xx 17 06 Kegiatan 
Patroli dan 
pengamanan 
hutan 

Terselenggaranya 
patroli dan 
pengamanan 
hutan 

Penanganan 
tindak pidana 
kehutanan 
(P.21) sebanyak 
17 perkara 

   
350,000  

   
400,000  

   
450,000  

   
450,000  

   
500,000  

      
2,150,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

6 Kabupaten 

    Kesadaran 
masyarakat 
terhadap 
pelestarian 
hutan 
meningkat 

2 02 xx 17 07 Kegiatan 
Perlindungan 
dan 
pengamanan 
hutan 
bersama 
masyarakat 

Adanya partisipasi 
masyarakat dalam 
perlindungan dan 
pengamanan 
hutan secara 
optimal 

60 orang tenaga 
pengamanan 
swakarsa dan 
10 Polisi 
Kehutanan 
(honorer) 

    
120,000  

   
250,000  

   
350,000  

    
150,000  

    
100,000  

        
970,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

6 Kabupaten 

    Meningkatnya 
peran serta 
masyarakat 
terhadap 
pelestarian 
hutan 
meningkat 

2 02 xx 17 08 Kegiatan 
Peningkatan 
kesadaran 
mayrarakat 
terhadap 
pelestarian 
hutan dan 
lingkungan 

Tumbuhnya 
kesadaran 
masrayakat 
tentang kelestarian 
hutan dan 
lingkungan 

Terjalinnya 
koordinasi 
dengan aparatur 
terkait (polisi, 
kehajsaan) 
dalam bantuan 
saksi ahli 
sebanyak 17 
perkara 

    
100,000  

   
350,000  

   
200,000  

   
250,000  

    
150,000  

      
1,050,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

6 Kabupaten 

  2. 
Terwujudnya 
sistem 
pencegahan 
dan 
pengendalia
n kebakaran 
hutan & 
lahan 

Kasus 
kebakaran 
hutan & lahan 
menurun dan 
terkendali 

2 02 xx 17 02 Kegiatan 
Sosialisasi 
pencegahan 
dan dampak 
kebakaran 
hutan dan 
lahan  

Terlaksananya 
sosialisasi dan 
kesiagaan 
penanganan 
kebakaran melalui 
apel siaga 

Sosialisasi 
pencegahan 
kebakaran 
hutan dan lahan 
terlaksana di 6 
kabupaten 

   
200,000  

   
200,000  

   
200,000  

   
250,000  

   
250,000  

       
1,100,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

6 Kabupaten 



 

 

 

 

    Pelaksanaan 
bimbingan 
teknis 

2 02 xx 17 03 Kegiatan 
Bimbingan 
teknnis 
pengendalian 
kebakaran 
hutan dan 
lahan 

Tersedianya data 
dan peta sebaran 
hotspot serta 
terlaksananya 
bintek 
pengendalian 
kebakaran hutan 
dan lahan 

Tersedianya 
peta sebaran 
hot spot se-
Prov. Kep. 
Babel 

    
100,000  

    
100,000  

    
100,000  

    
100,000  

    
100,000  

        
500,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

6 Kabupaten 

    Pelaksanaan 
Pencegahan, 
penanggulanga
n kebakaran 
hutan dan lahan 

2 02 xx 17 04 Kegiatan 
Penanggulan
gan 
kebakaran 
hutan dan 
lahan 

Menurunnya 
jumlah, dan luas 
kebakaran hutan 
dan lahan 

Bantuan 
peralatan 
pemadaman api 
ringan 
(sederhana) di 6 
Kabupaten 

                  
-  

    
150,000  

   
500,000  

    
150,000  

    
150,000  

        
950,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

6 Kabupaten 

Mengembangkan 
upaya 
konservasi 
hutan, 
sumberdaya 
alam dan 
pemanfaatan 
jasa lingkungan 
termasuk wisata 
alam 

1. 
Terwujudnya 
pengelolaan 
kawasan 
hutan 
konservasi & 
hutan/kawas
an lindung 
secara 
optimal 

Terkelolanya 
kawasan hutan 
konservasi & 
hutan/kawasan 
lindung 

2 02 xx 17 xx Kegiatan 
Dukungan 
kajian 
penetapan 
bentuk 
kawasan 
hutan 
konservasi 

Kepastian bentuk  
dan penetapan 
status kawasan 
hutan konservasi 
sebagai Tahura, 
CA, TWA, TB, di 6 
kawasan 

Surat Kepada 
Gubernur untuk 
proses kajian 

    
150,000  

    
150,000  

   
200,000  

    
100,000  

   
200,000  

        
800,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

HK. G. Mangkol, HK. 
G. Maras, HK G. 

Menumbing, HK G. 
Permisan, HK Jering 
Menduyung, HK G. 

Lalang. 

    Tersedianya 
data base 
rencana 
tapak 
kawasan 
hutan 
konservasi 
dan 
kawasan 
hutan 
lindung  

2 02 xx 17 xx Kegiatan 
Penyusunan 
data base 
kawasan HL 
dan HK 

Tersedianya dan 
tersusunnya data 
dasar kawasan 
hutan konservasi 
dan hutan lindung 

Informasi awal 
kawasan 
konservasi dan 
kawasan 
lindungn 
sebanyak 1 
judul 

    
150,000  

   
200,000  

    
150,000  

   
200,000  

    
150,000  

        
850,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

Kawasan HK dan 
Hldi Prov. Kep. 

Babel 



 

 

 

 

    Ditetapkanny
a 
kelembagaa
n pengelola 
kawasan 
hutan 
lindung 
dalam 
bentuk KPHL 

2 02 xx 17 xx Kegiatan 
Dukungan 
pembentukan 
Kesatuan 
Pengelolaan 
Hutan 
Lindung 
(KPHL) 

Terbentuknya 
kelembagaan 
KPHL (2 Unit) dan 
kawasan 
konservasi/lindung 

SK Penetapan 2 
wilayah KPHL 
oleh Menteri 
Kehutanan, 
Penetapan 3 
kawasan 
lindung (di Kab. 
Bangka Tengah, 
Kab. Bangka 
Barat dan Kota 
Pangkalpinang)  

    
100,000  

    
150,000  

   
200,000  

   
250,000  

   
300,000  

      
1,000,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

Prov. Kep. Babel 

    Tersusunnya 
rencana 
pengelolaan 
kawasan 
hutan 
konservasi 
dan 
kawasan 
hutan 
lindung 

2 02 xx 17 xx Kegiatan 
Dukungan 
penyusunan 
rencana 
pengelolaan 
HK dan HL 
sesuai bentuk 
kelola 

Tersedianya 
rencana makro 
pengelolaan HK 
sesuai bentuk 
kelola dan rencana 
makro 
pengelolaan HL 

Terdapat 6 
kawasan hutan 
konservasi dan 
40 kawasan 
hutan lindung 
yang ditetapkan 
SK Menteri No. 
SK.357/Menhut-
II/2004 

                  
-  

   
200,000  

   
200,000  

    
100,000  

   
300,000  

        
800,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

Prov. Kep. Babel 

  2. 
Berkembang
nya 
konservasi 
sumberdaya 
alam & 
pemanfaatan 
jasa 
lingkungan 
serta wisata 
alam 
berbasis 
masyarakat. 

Database flora 
fauna & 
habitatnya serta 
peningkatan 
kegiatan 
konservasi, jasa 
lingkungan & 
wisata alam. 

2 02 xx 17 xx Kegiatan 
Penyusunan 
data dan 
informasi flora 
dan fauna 
tertentu 
beserta 
habitatnya 

Tersedianya 
database flora dan 
fauna tertentu 
(endemik Bangka 
Belitung) sebagai 
dasar konservasi. 

Daftar nama 
flora dan fauna 
yang dilindungi 
di Prov. Kep. 
Bangka Belitung 

      
50,000  

    
100,000  

    
150,000  

    
150,000  

   
200,000  

        
650,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

Prov. Kep. Babel 

    Meningkatny
a jumlah ijin 
pemanfaatan 
jasa 
lingkungan 
dan wisata 
alam 

2 02 xx 17 xx Kegiatan : 
Pelayanan 
publik dan 
kerjasama 
konservasi 
alam 
(flora/fauna/k
awasan), jasa 
lingkungan 
dan wisata 
alam 

Terselenggaranya 
Pelayanan publik 
dan kerjasama 
konservasi alam 
(flora/fauna/kawas
an), jasa 
lingkungan dan 
wisata alam 

Pemanfaatan 
jasa lingkungan 
di Kabupaten 
Bangka (1 unit)  

                  
-  

      
75,000  

      
75,000  

    
100,000  

    
150,000  

        
400,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

Prov. Kep. Babel 



 

 

 

 

      2 02 xx 20   Program 
Perencanaan 
dan 
Pengembang
an Hutan                 

    

Peningkatan 
pengakuan 
wilayah hutan 
adat dan 
terlaksananya 
pembangunan 
hutan rakyat dan 
perhutanan 
sosial dalam 
rangka 
peningkatan 
perekonomian 

Hutan adat, 
hutan rakyat 
kegiatan 
perhutanan 
sosial dan 
ekonomi 
masyarakat 
sekitar hutan 

Bertambahn
ya jumlah 
pengelolaan 
hutan adat, 
hutan rakyat 
dan 
perhutanan 
sosial dan 
bertambahny
a 
pendapatan 
masyarakat 
sekitar 
hutan. 

2 02 xx 20 01 Kegiatan 
Pengembang
an hutan 
masyarakat 
adat 

Bertambahnya 
luas hutan adat, 
hutan rakyat dan 
perhutanan 
sosial serta 
tumbuh dan 
berkembangnya 
perekonomian 

Adanya 
pengakuan 
sebagai 
hutan adat 
namun 
belum ada 
legalitasnya 

                  
-  

    
100,000  

   
200,000  

   
250,000  

   
350,000  

        
900,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

6 Kabupaten 

Bertambahnya 
jumlah dan 
meningkatnya 
mutu kelompok 
usaha 
masyarakat 
sekitar hutan 

Kelompok 
usaha 
perhutanan 
masyarakat 
di sekitar 
kawasan 
hutan 

Bertambahn
ya kelompok 
usaha 
perhutanan 
masyarakat 
di sekitar 
kawasan 
hutan 

2 02 xx 20 02 Pendampinga
n kelompok 
usaha 
perhutanan 

Bertambahnya 
jumlah 
kelompok usaha 
dan semakin 
meningkatnya 
kualitas 
kelompok usaha 
masyarakat 

4 Kelompok 
usaha 
kehutanan 

                  
-  

    
100,000  

    
100,000  

   
200,000  

    
150,000  

        
550,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

6 Kabupaten 

      2 02 xx 21   Program 
Perencanaan 
Makro 
Bidang 
Kehutanan 
dan 
Pemantapan 
Kawasan 
Hutan  

                    

Memberikan 
kepastian hukum 
kepada para 
pihak yang 
berkepentingan 
ata ststus, letak, 
batas dan luas 
kawasan hutan. 

Terjamin 
kawasan 
hutan 
sehingga 
pengelolaan 
sumberdaya 
hutan dapat 
dilaksanakan 
secara lebih 
optimal. 

Orientasi batas 
kawasan huta 
(KH) sebesar 
10% dari total 
panjang batas 
KH. 

2 02 xx 21 01 Kegiatan : 
Pengukuhan 
Kawasaan 
Hutan 

Orientasi batas 
kawasan huta 
(KH) sebesar 10% 
dari total panjang 
batas KH. 

200km     
150,000  

    
125,000  

    
150,000  

    
125,000  

    
150,000  

        
700,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

6 Kabupaten 

Rekonstruksi 
batas KH 
sebesar 10% 
dari total 
panjang batas 
KH. 

            Rekonstruksi 
batas KH sebesar 
10% dari total 
panjang batas KH. 

Belum ada 
rekonstruksi 

batas kawasan 
hutan yang 

dilaksanakan 

    
150,000  

    
125,000  

    
150,000  

    
125,000  

    
150,000  

        
700,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

6 Kabupaten 



 

 

 

 

    Penetapan 
batas 
partisipatif pada 
areal 
pemanfaatan 
HD, HKm dan 
HTR. 

            Penetapan batas 
partisipatif pada 
areal pemanfaatan 
HD, HKm dan 
HTR. 

Belum ada 
perijinan yang 

dikeluarkan oleh 
Bupati 

    
100,000  

    
100,000  

    
100,000  

    
100,000  

    
100,000  

        
500,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

6 Kabupaten 

    Sosialisasi 
batas KH. 

            Sosialisasi batas 
KH. 

30 kali     
100,000  

    
100,000  

    
100,000  

    
100,000  

    
100,000  

        
500,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

6 Kabupaten 

Mewujudkan 
opersaionalisasi 
kelembagaan 
KPH yang 
berkelanjutan  

Terbentukny
a 
kelembagaa
n KPH dan 
terlaksanany
a 
operasionali 
sasi KPH 

Pembenntukan 
kelembagaan 
untuk 5 KPHP 
dan 1 KPHL 

2 02 xx 21 02 Kegiatan : 
Pembanguna
n Kesatuan 
Pengelolaan 
Hutan (KPH) 

Pembenntukan 
kelembagaan 
untuk 5 KPHP dan 
1 KPHL 

1 KPHP 
Sembulan 

    
150,000  

    
100,000  

    
100,000  

    
100,000  

    
100,000  

        
550,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

6 Kabupaten 

Opereasionalis
asi 5 KPHP dan 
1 KPHL. 

          Opereasionalisasi 
5 KPHP dan 1 
KPHL. 

1 KPHP 
Sembulan 

    
100,000  

    
100,000  

    
100,000  

    
100,000  

    
150,000  

        
550,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

6 Kabupaten 

Menciptakan 
harmonisasi 
perencanaan 
dan pelaksanaan 
tata ruang dalam 
rangka 
mendukung 
pemantapan KH 

Terselengga
ranya 
harmonisasi 
perencanaan 
tataruang 
dalam 
mendukung 
pemantapan 
KH 

Sosialisasi hasil 
revisi RTRW  

2 02 xx 21 03 Kegiatan : 
Perencanaan, 
Pemanfaatan 
serta 
Pengendalian 
Tata Ruang 
Wilayah 
Provinsi 

Sosialisasi hasil 
revisi RTRW  

Perda RTRWP 
belum disahkan 

    
100,000  

    
100,000  

    
100,000  

    
100,000  

    
100,000  

        
500,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

6 Kabupaten 

Monitoring dan 
evaluasi 
pemanfaatan 
tata ruang 
wilayah Provinsi 

          Monitoring dan 
evaluasi 
pemanfaatan tata 
ruang wilayah 
Provinsi 

Perda RTRWP 
belum disahkan 

    
100,000  

    
100,000  

    
100,000  

    
100,000  

    
100,000  

        
500,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

6 Kabupaten 

Koordinasi dan 
perencanaan 
dalam rngka 
pemanfaatan 
hasil RTRW 

          Koordinasi dan 
perencanaan 
dalam rngka 
pemanfaatan hasil 
RTRW 

Perda RTRWP 
belum disahkan 

    
100,000  

    
100,000  

    
100,000  

    
100,000  

    
100,000  

        
500,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

6 Kabupaten 

    Data dan 
informasi 
geospasial dan 
tematik 
kehutanan 
terkini tingkat 
provinsi 
sebanyak 2 
judul 

2 02 xx 21 04 Kegiatan : 
Inventarisasi 
dan 
Pemantauan 
SDH 

Data dan informasi 
geospasial dan 
tematik kehutanan 
terkini tingkat 
provinsi sebanyak 
2 judul 

Dilaksanakan 
UPT 

Kementerian 
Kehutanan  

   
200,000  

   
200,000  

   
200,000  

   
200,000  

   
200,000  

      
1,000,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

6 Kabupaten 



 

 

 

 

    Data dan 
informasi 
sumber daya 
hutan pada 
kawasan hutan 
tingkat provinsi 
sebanyak 1 
judul 

            Data dan informasi 
sumber daya 
hutan pada 
kawasan hutan 
tingkat provinsi 
sebanyak 1 judul 

Dilaksanakan 
UPT 

Kementerian 
Kehutanan  

    
150,000  

    
150,000  

    
150,000  

    
150,000  

    
150,000  

        
750,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

6 Kabupaten 

    Data dan 
informasi 
ststistik 
kehutanan 
provinsi 
sebanyak 1 
judul 

            Data dan informasi 
ststistik kehutanan 
provinsi sebanyak 
1 judul 

1 judul     
100,000  

    
100,000  

    
100,000  

    
100,000  

    
100,000  

        
500,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

6 Kabupaten 

    Identifikasi 
perusahaan 
pemegang ijin 
pinjam pakai 
KH 

            Identifikasi 
perusahaan 
pemegang ijin 
pinjam pakai KH 

0 (belum 
dilaksanakan) 

    
100,000  

    
100,000  

    
100,000  

    
100,000  

    
100,000  

        
500,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

Prov. Kep. Babel 

Meningkatkan 
pelayanan publik 
dalam hal 
pengecekan 
kawasan hutan 
di lapangan 
dengan lebih 
efekif dan 
efesien 

Tersedianya 
sarana dan 
prasarana 
pemetaan 
untuk 
mendukung 
kelancaran 
kegiatan 
penatausaha
an kawasan 
hutan 
provinsi 

Sarana dan 
prasarana 
pemetaan 
dalam 
mendukung 
kelancaran 
kegiatan 
penatausahaan 
KH 

2 02 xx 21 05 Kegiatan : 
Penyediaan 
sarana dan 
prasarana 
penunjang 
operasional 
SIG/GIS 

Sarana dan 
prasarana 
pemetaan dalam 
mendukung 
kelancaran 
kegiatan 
penatausahaan 
KH (15 unit GPS) 

1 Unit GPS 
(Trimbel) 

   
200,000  

                  
-  

   
200,000  

                  
-  

   
200,000  

        
600,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

Prov. Kep. Babel 

Mewujudkan 
penggunaan KH 
sesuai dengan 
fungsi dan 
peraturan yang 
berlaku 

Terwujudnya 
penggunaan 
KH sesuai 
dengan 
fungsi 
peruntukan 
dan 
peraturan 
yang berlaku 

Rekomendasi 
ijin pinjam pakai 
KH terlayani 
100% secara 
tepat waktu 

2 02 xx 21 06 Kegiatan 
Penyusunan 
basis data 
realisasi ijin 
pinjam pakai 
KH provinsi 

Rekomendasi ijin 
pinjam pakai KH 
terlayani 100% 
secara tepat waktu 

Belum ada     
100,000  

    
100,000  

    
100,000  

    
100,000  

    
100,000  

        
500,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

Prov. Kep. Babel 

Monev 
penggunaan 
KH 

            Monev 
penggunaan KH 

1 kali     
100,000  

    
100,000  

    
100,000  

    
100,000  

    
100,000  

        
500,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

Prov. Kep. Babel 

Data dan 
informasi 
penggunaan 
KH 

            Data dan informasi 
penggunaan KH 

data sd  thun 
2011 

    
100,000  

    
100,000  

    
100,000  

    
100,000  

    
100,000  

        
500,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

Prov. Kep. Babel 



 

 

 

 

Terpeliharanya 
kondisi dan 
kualitas 
peralatan GIS 
sehingga dapat 
beroperasi 
dengan baik 
dalam 
melakukan 
pelayanna publik 

Teroperasiny
a peralatan 
GIS untuk 
penyediaan 
data dan 
peta 
kehutanan 
dalam 
rangka 
peningkatan 
kualitas 
pelayanan 
publik 

Kondisi dan 
kualitas 
peralatan GIS 
100% 

2 02 xx 21 07   Kondisi dan 
kualitas peralatan 
GIS 100% 

Ploter perolehan 
tahun 2008 

(kondisi 60%) 

    
150,000  

    
150,000  

    
150,000  

    
150,000  

    
150,000  

        
750,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

Prov. Kep. Babel 

Mewujudkan 
SDM kehutanan 
provinsi yang 
handal dalam 
pengelolaan data 
peta kehutanan 

Meningkatny
a kuantitas 
dan kualitas 
SDM 
kehutanan 
dalam hal 
pengelolaan 
data peta 
dalam 
rangka 
peningkatan 
kualitas 
pelayanan 
publik 

Jumlah 
aparatur 
kehutanan yang 
memehami 
aplikasi dan 
ilmu pemetaan 
meningkat 

2 02 xx 21 08 Kegiatan 
Pelatihan GIS 
bagi aparatur 
kehutanan 
Provinsi 
Kepulauan 
Bangka 
Belitung 

Tingkat 
pemahaman 
terhadap ilmu peta 

2 kali pelatihan, 
masing masing 
30 orang untuk 
aparatur 
kehutanan dan 
6 kali pelatihan 
bagi aparatur 
pemerintahan 
desa/kecamatan
/kabupaten. 

    
150,000  

    
150,000  

    
150,000  

    
150,000  

    
150,000  

        
750,000  

Dinas 
Kehutan
an Prov. 
Kep. 
Babel 

Prov. Kep. Babel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabel 6.1 

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RJPMD 

         

No Indikator 
Kondisi Kinerja pada 
awal periode RJPMD 

Target Capaian Setiap Tahun  

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 
Kondisi Kinerja 

pada akhir periode 
Renstra SKPD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Terkendalinya 
pengelolaan 
KPHP 

1 unit KPHP Sungai 
Sembulan 

Terbentuknya 
KPHP pada 
kawasan Hutan 
Produksi 
sebanyak 2 
unit 

Terbentuknya KPHP 
pada kawasan Hutan 
Produksi sebanyak 2 
unit 

Terbentuknya 
KPHP pada 
kawasan Hutan 
Produksi sebanyak 
2 unit 

Terbentuknya 
KPHP pada 
kawasan Hutan 
Produksi sebanyak 
2 unit 

Terbentuknya 
KPHP pada 
kawasan Hutan 
Produksi sebanyak 
3 unit 

Terbentuknya 
KPHP pada 
kawasan Hutan 
Produksi 
sebanyak 11 unit 

2 Terkendalinya 
pembangunan 
HTR dan HTI 

Luas areal 
pencadangan izin 
(HTI/HTR) 124.928 
ha 

Bertambahnya 
luas areal 
pencadangan 
izin 
pemanfaatan 
hutan tanaman 
seluas 220ha 

Bertambahnya luas 
areal pencadangan 
izin pemanfaatan 
hutan tanaman 
seluas 220ha 

Bertambahnya luas 
areal pencadangan 
izin pemanfaatan 
hutan tanaman 
seluas 220ha 

Bertambahnya luas 
areal pencadangan 
izin pemanfaatan 
hutan tanaman 
seluas 220ha 

Bertambahnya luas 
areal pencadangan 
izin pemanfaatan 
hutan tanaman 
seluas 220ha 

Bertambahnya 
luas areal 
pencadangan izin 
pemanfaatan 
hutan tanaman 
seluas 110.000ha 

3 Masyarakat 
terlatih dalam 
pemanfaatan  
HHBK 

Pemanfaatan 
produksi hutan non 
kayu yang belum 
teridentifikasi 

Peningkatan 
Pemanfaatan 
HHBK sebesar 
1% 

Peningkatan 
Pemanfaatan HHBK 
sebesar 1% 

Peningkatan 
Pemanfaatan 
HHBK sebesar 1% 

Peningkatan 
Pemanfaatan 
HHBK sebesar 1% 

Peningkatan 
Pemanfaatan 
HHBK sebesar 1% 

Peningkatan 
Pemanfaatan 
HHBK sebesar 
5% 

4 Meningkatnya 
PNBP 

Penerimaan PNBP 
tahun 2011 
Rp.247.679.943,- 

Peningkatan 
PNBP dari 
investasi 
pemanfaatan 
Hutan Produksi 
meningkat 
sebesar 2% 

Peningkatan PNBP 
dari investasi 
pemanfaatan Hutan 
Produksi meningkat 
sebesar 2% 

Peningkatan PNBP 
dari investasi 
pemanfaatan Hutan 
Produksi meningkat 
sebesar 2% 

Peningkatan PNBP 
dari investasi 
pemanfaatan Hutan 
Produksi meningkat 
sebesar 2% 

Peningkatan PNBP 
dari investasi 
pemanfaatan Hutan 
Produksi meningkat 
sebesar 2% 

Peningkatan 
PNBP dari 
investasi 
pemanfaatan 
Hutan Produksi 
meningkatkan 
sebesar 10% 

5 Dikenalnya 
produk-produk 
unggulan Hasil 
Hutan Kayu dan 
Non Kayu 

Pemanfaatan 
produksi hutan 
berupa kayu dan 
non kayu 

Peningkatan 
Pemanfaatan 
Produksi Hasil 
Hutan sebesar 
1% 

Peningkatan 
Pemanfaatan 
Produksi Hasil Hutan 
sebesar 1% 

Peningkatan 
Pemanfaatan 
Produksi Hasil 
Hutan sebesar 1% 

Peningkatan 
Pemanfaatan 
Produksi Hasil 
Hutan sebesar 1% 

Peningkatan 
Pemanfaatan 
Produksi Hasil 
Hutan sebesar 1% 

Peningkatan 
Pemanfaatan 
Produksi Hasil 
Hutan sebesar 5% 



 

 

 

 

Prov.Kep.Babel 

6 Bertambahnya 
jumlah 
pengelolaan 
hutan adat, hutan 
rakyat dan 
perhutanan sosial 
dan 
bertambahnya 
pendapatan 
masyarakat 
sekitar hutan. 

Kegiatan 
Pengembangan 
hutan masyarakat 
adat 

Identifikasi 
lokasi hutan 
adat, hutan 
rakyat dan 
perhutanan 
sosial serta 
kelompok 
usaha 
kehutanan 

1 lokasi hutan adat, 1 
lokasi hutan rakyat. 

1 lokasi hutan adat, 
1 lokasi hutan 
rakyat. 

1 lokasi hutan adat,  
1 lokasi hutan 
rakyat, 1 lokasi 
perhutanan sosial,. 

1 lokasi hutan adat, 
2 lokasi hutan 
rakyat, 1 lokasi 
perhutanan sosial. 

4 lokasi hutan 
adat, 8 lokasi 
hutan rakyat, 3 
lokasi perhutanan 
sosial. 

7 Bertambahnya 
kelompok usaha 
perhutanan 
masyarakat di 
sekitar kawasan 
hutan 

4 Kelompok usaha 
kehutanan 

- 

Pendampingan 
kelompok usaha 
perhutanan (2 
kelompok) 

Pendampingan 
kelompok usaha 
perhutanan (2 
kelompok) 

Pendampingan 
kelompok usaha 
perhutanan (3 
kelompok) 

Pendampingan 
kelompok usaha 
perhutanan (2 
kelompok) 

Terlaksannya 
pendampingan 7 
kelompok usaha 
dan berjalannya 
usaha kelompok 

8 Orientasi batas 
kawasan huta 
(KH) sebesar 
10% dari total 
panjang batas 
KH. 

Orientasi batas 
kawasan huta (KH) 
sebesar 10% dari 
total panjang batas 
KH. 

100km 75km 100km 75km 100km 450km 

9 Rekonstruksi 
batas KH sebesar 
10% dari total 
panjang batas 
KH. 

Rekonstruksi batas 
KH sebesar 10% 
dari total panjang 
batas KH. 

100km 75km 100km 75km 100km 450km 

10 Penetapan batas 
partisipatif pada 
areal 
pemanfaatan HD, 
HKm dan HTR. 

Penetapan batas 
partisipatif pada 
areal pemanfaatan 
HD, HKm dan HTR. 

4unit 4unit 4unit 4unit 4unit 20unit 

11 Sosialisasi batas 
KH. 

Sosialisasi batas 
KH. 12kali 12kali 12kali 12kali 12kali 60kali 



 

 

 

 

12 Pembenntukan 
kelembagaan 
untuk 5 KPHP 
dan 1 KPHL 

Pembenntukan 
kelembagaan untuk 
5 KPHP dan 1 KPHL 

2KPHP 1KPHL 1KPHP 1KPHP 1KPHP 5KPHP, 1KPHL 

13 Opereasionalisasi 
5 KPHP dan 1 
KPHL. 

Opereasionalisasi 5 
KPHP dan 1 KPHL. 1KPHP 1KPHL 1KPHP 1KPHP 2KPHP 5KPHP, 1KPHL 

14 Sosialisasi hasil 
revisi RTRW  

Sosialisasi hasil 
revisi RTRW  

12kali 12kali 12kali 12kali 12kali 60 kali 

15 Monitoring dan 
evaluasi 
pemanfaatan tata 
ruang wilayah 
Provinsi 

Monitoring dan 
evaluasi 
pemanfaatan tata 
ruang wilayah 
Provinsi 

12kali 12kali 12kali 12kali 12kali 60 kali 

16 Koordinasi dan 
perencanaan 
dalam rngka 
pemanfaatan 
hasil RTRW 

Koordinasi dan 
perencanaan dalam 
rngka pemanfaatan 
hasil RTRW 

1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 5 laporan 

17 Data dan 
informasi 
geospasial dan 
tematik 
kehutanan terkini 
tingkat provinsi 
sebanyak 2 judul 

Data dan informasi 
geospasial dan 
tematik kehutanan 
terkini tingkat 
provinsi sebanyak 2 
judul 

2judul 2judul 2judul 2judul 2judul 10 judul 

18 Data dan 
informasi sumber 
daya hutan pada 
kawasan hutan 
tingkat provinsi 
sebanyak 1 judul 

Data dan informasi 
sumber daya hutan 
pada kawasan hutan 
tingkat provinsi 
sebanyak 1 judul 

1 Judul  1 Judul  1 Judul  1 Judul  1 Judul  5 judul 

19 Data dan 
informasi ststistik 
kehutanan 
provinsi 
sebanyak 1 judul 

Data dan informasi 
ststistik kehutanan 
provinsi sebanyak 1 
judul 

1 judul  1 judul  1 judul  1 judul  1 judul  5 judul 

20 Identifikasi 
perusahaan 
pemegang ijin 

Identifikasi 
perusahaan 
pemegang ijin 

1 laporan  1 laporan  1 laporan  1 laporan  1 laporan  5 laporan  



 

 

 

 

pinjam pakai KH pinjam pakai KH 

21 Sarana dan 
prasarana 
pemetaan dalam 
mendukung 
kelancaran 
kegiatan 
penatausahaan 
KH 

Sarana dan 
prasarana pemetaan 
dalam mendukung 
kelancaran kegiatan 
penatausahaan KH 
(15 unit GPS) 

5 unit - 5 unit - 5 unit 15 unit 

22 Rekomendasi ijin 
pinjam pakai KH 
terlayani 100% 
secara tepat 
waktu 

Rekomendasi ijin 
pinjam pakai KH 
terlayani 100% 
secara tepat waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

23 Monev 
penggunaan KH 

Monev penggunaan 
KH 

12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 60 kali 

24 Data dan 
informasi 
penggunaan KH 

Data dan informasi 
penggunaan KH 6 kabupaten 6 kabupaten 6 kabupaten 6 kabupaten 6 kabupaten 6 kabupaten 

25 Kondisi dan 
kualitas peralatan 
GIS 100% 

Kondisi dan kualitas 
peralatan GIS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

26 Jumlah aparatur 
kehutanan yang 
memehami 
aplikasi dan ilmu 
pemetaan 
meningkat 

Tingkat pemahaman 
terhadap ilmu peta 

Pelatihan 
aparatur 
kecamatan 
bagi pemula 

Pelatihan aparatur 
kecamatan bagi 
pemula 

Pelatihan aparatur 
kecamatan bagi 
pemula 

Pelatihan aparatur 
kecamatan bagi 
lanjutan 

Pelatihan aparatur 
kecamatan bagi 
lanjutan 

Aparatur di tingkat 
kecamatan paham 
dan mampu 
aplikasi GPS 

27 Luas lahan kritis 
menurun 
sebanyak 30% 
dari data awal 
112.000 

Terkendalinya 
pelaksanaan RHL 
pada DAS prioritas 100 hektar  100 hektar  100 hektar  100 hektar  100 hektar  500 hektar  

28 Tercapainya 
target 
penanaman 
nasional 

Tercapainya target 
program penanaman 
1 milyar pohon 
nasional 

 10.000.000 
batang  

 10.000.000 batang   10.000.000 batang   10.000.000 batang   10.000.000 batang  
 50.000.000 

batang  



 

 

 

 

29 Terbangun dan 
terjaganya 
sumber benih 
tanaman hutan 

Terbangunnya 
sumber benih baru 
dan pengelolaan 
areal sumber benih 
yang ada di 
kabupaten/kota 

2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 10 unit 

30 Peningkatan 
kesejahteraan 
masyarakat 

Terbangunnya HKm 
dan HD 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 20 unit 

31 Pemulihan daya 
dukung DAS & 
peningkatan 
produktivitas 
lahan 

Tersusunnya 
Rencana 
pengelolaan DAS 
terpadu 

1 unit 1 unit  1 unit  1 unit 1 unit  21 unit 

32 Terbentuk dan 
terlaksananya 
peran aktif Forum 
DAS dalam 
memberikan 
masukan 
pengelolaan DAS 
terpadu 

Terbentuknya dan 
Forum DAS Provinsi 
Kepulauan Bangka 
Belitung melalui 
Keputusan Gubernur 

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 5 kegiatan 

33 Terbentuk dan 
terlaksananya 
peran aktif 
Kelompok Kerja 
dalam 
memebrikan 
masukan 
pemerintah 
daerah dalam 
pengelolaan 
mangrove 

Terbentuknya KKMD 
Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung 
dengan Keputusan 
Gubernur 

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 5 kegiatan 

34 Realisasi 
reklamasi dalam 
kawasan hutan 
meningkat 

Terlaksananya 
monev reklamasi 
bekas tambang 

6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 36 kegiatan 



 

 

 

 

35 Terlaksananya 
penilaian 
reklamasi bekas 
tambang 

Terlaksananya 
penilaian reklamasi 
bekas tambang 
dalam rangka akhir 
masa penambangan 

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 5 kegiatan 

36 Terlaksananya 
monev 
penggunaan DAK 
Kehutanan di 
Kabupaten/Kota 

Terlaksananya 
monev penggunaan 
DAK Kehutanan di 
Kabupaten/Kota 

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 5 kegiatan 

37 Terkelolanya 
kawasan hutan 
konservasi & 
hutan/kawasan 
lindung 

Surat Kepada 
Gubernur untuk 
proses kajian 

Pembentukan 
Tim Kajian 
(Kemenhut, 
BKSDA) 

Proses Kajian  Proses 
penyusunan 
rencana kelola 

Promosi dan 
kerjasama 
pengelolaan 

Pengembangan 
pengelolaan 
kawasan 

Terkelolanya 6 
kawasan 
konservasi sesuai 
status dan bentuk 
pengelolaan 

38 Tersedianya data 
base rencana 
tapak kawasan 
hutan konservasi 
dan kawasan 
hutan lindung  

Informasi awal 
kawasan konservasi 
dan kawasan 
lindungn sebanyak 1 
judul 

Pengumpulan 
data (1  judul) 

Penyusunan 
database rencana 
tapak kawasan 
konservasi (1 judul) 

Penyusunan 
database kawasan 
hutan lindung di P. 
Bangka (1 judul) 

Penyusunan 
database kawasan 
hutan lindung di P. 
Belitung (1 judul) 

Finalisasi database 
hutan lindung Prov. 
Kep. Bangka 
Belitung 

Tersedianya data 
base rencana 
tapak kawasan 
konservasi dan 
data base 
kawasan hutan 
lidung  

39 Ditetapkannya 
kelembagaan 
pengelola 
kawasan hutan 
lindung dalam 
bentuk KPKL 

SK Penetapan 2 
wilayah KPHL oleh 
Menteri Kehutanan, 
Penetapan 3 
kawasan lindung (di 
Kab. Bangka 
Tengah, Kab. 
Bangka Barat dan 
Kota Pangkalpinang)  

Dukungan 
Proses 
penyusunan 
dan 
pembahasan 
Raperbub 
KPHL di 
Belitung Timur 
(1 unit) 

Dukungan Proses 
penyusunan dan 
pembahasan 
Raperbub KPHL di 
Belitung (1 unit), 
Fasilitasi 
pembentukan 
kawasan 
konservasi/lindung (1 
unit) 

Fasilitasi 
operasionalisasi 
KPHL (1 unit), 
Fasilitasi 
pembentukan 
kawasan lindung (1 
lokasi) 

Fasilitasi 
operasionalisasi 
KPHL (1 unit), 
Fasilitasi 
pembentukan 
kawasan lindung (1 
lokasi) 

Fasilitasi 
operasionalisasi 
KPHL (2unit), 
Fasilitasi 
pembentukan 
kawasan lindung (1 
lokasi) 

Terbentuknya 
kelembagaan 
KPHL bentuk 
UPTD dan 
beroperasionalnya  
kelambagaan (2 
unit) dan adanya 
kawasan 
konservasi baru (1 
unit) 



 

 

 

 

40 Tersusunnya 
rencana 
pengelolaan 
kawasan hutan 
konservasi dan 
kawasan hutan 
lindung 

Terdapat 6 kawasan 
hutan konservasi 
dan 40 kawasan 
hutan lindung yang 
ditetapkan SK 
Menteri No. 
SK.357/Menhut-
II/2004 

- Penyusunan rencana 
pengelolaan  HK oleh 
daerah dalam bentuk 
Tahura (1 unit) 

Finalisasi  rencana 
pengelolaan  HK 
oleh daerah dalam 
bentuk Tahura (1 
unit), Penyusunan 
rencana 
pengelolaan HL (1 
unit) 

Finalisasi 
penyusunan 
rencana 
pengelolaan HL 
provinsi ( 1 unit) 

Finalisasi 
penyusunan 
pengelolaan 
Tahura (2 unit) 

Adanya 
perencanaan 
pengelolaan 

kawasan 
konservasi oleh 

daerah dan 
adanya rencana 
pengelolaan HL 

41 Database flora 
fauna & 
habitatnya serta 
peningkatan 
kegiatan 
konservasi, jasa 
lingkungan & 
wisata alam. 

Daftar nama flora 
dan fauna yang 
dilindungi di Prov. 
Kep. Bangka 
Belitung 

Pengumpulan 
informasi awal 
satwa endemik 
Babel (Tarsius) 
di Belitung dan 
Pembuatan 
papan 
himbauan (4 
unit) 

Pengumpulan 
informasi awal satwa 
endemik Babel 
(Tarsius) di Bangka 
Barat dan konservasi 
genetiknya  

Penyusunan data 
dan informasi flora 
Ramin (Gonystilus 
bancanus) 

Penyusunan data 
dan informasi dasar 
jenis satwa langka 
(1 jenis) 

Penyusunan data 
dan informasi dasar 
jenis satwa langka 
(1 jenis) 

Tersusunnya dana 
dan informasi 
beberapa flora 

dan fauna 
endemik serta 

rencana 
konservasinya 

42 Meningkatnya 
jumlah ijin 
pemanfaatan 
jasa lingkungan 
dan wisata alam 

Pemanfaatan jasa 
lingkungan di 
Kabupaten Bangka 
(1 unit)  

Pengumpulan 
data dan 
informasi 
pemanfaatan 
jasa lingkungan 
dan 
pengembangan 
wisata alam (1 
judul) 

Fasilitasi 
perijinan/kerjasama 
pemanfaatan jasling 
dan wisata alam (3 
unit) 

Fasilitasi 
perijinan/kerjasama 
pemanfaatan 
jasling dan wisata 
alam (3 unit) 

Fasilitasi 
perijinan/kerjasama 
pemanfaatan 
jasling dan wisata 
alam (3 unit) 

Fasilitasi 
perijinan/kerjasama 
pemanfaatan 
jasling dan wisata 
alam (3 unit) 

Informasi 
pemanfaatan 

jasling dan wisata 
alam (1 judul) dan 
Terselenggaranya 

perijinan dan 
pengembangan 
pemanfaatan 

jasling dan wisata 
alam dan 

konservasi alam 
(12 unit) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


