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KATA PENGANTAR 

 

Rencana Strategis disusun untuk memenuhi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sekaligus 

sebagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) 

tahunan, digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana 

Kinerja Tahunan Dinas Kehutanan untuk 5 (lima) tahun 

kedepan. 

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan diatur dalam 

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 

18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kewenangan 

Dinas Kehutanan diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan 

Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan 

berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif, memuat tujuan, strategi 

dan kebijakan, program dan kegiatan yang dirumuskan dalam 

rangka mewujudkan pencapaian sasaran program dari Visi dan 

Misi Gubernur yang ditetapkan dalam RPJMD. 

Semoga dokumen Rencana Strategis Dinas Kehutanan 

ini dapat menjadi panduan dalam melaksanakan program dan 

kegiatan sehingga terwujudnya Visi dan Misi Gubernur dan 

Wakil Gubernur Tahun 2017-2022. 

 

KEPALA DINAS KEHUTANAN 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,  

 
 

 

Ir. NAZALYUS, M. Si 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19590824 198603 1 009 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Rencana Strategis disusun untuk memenuhi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sekaligus 

sebagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) 

tahunan, digunakan sebagai pedoman penyusunan 

Rencana Kerja Tahunan Dinas Kehutanan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung untuk 5 (lima) tahun kedepan. 

Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung disusun memperhatikan Tugas Pokok dan 

Fungsi Dinas Kehutanan sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 

Kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur 

Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 

Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung. 

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung berpedoman kepada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan 

bersifat indikatif. Renstra Dinas Kehutanan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung memuat tujuan, strategi dan 

kebijakan, program dan kegiatan yang dirumuskan dalam 

rangka mewujudkan pencapaian sasaran program dari Visi 

dan Misi Gubernur yang ditetapkan dalam RPJMD. 

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap 

Perangkat Daerah, yang dirumuskan bersifat spesifik, 

realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat 

dicapai dalam periode yang direncanakan. Strategi 

merupakan langkah-langkah berisikan program-program 

indikatif, untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan 

arah/tindakan yang harus dipedomani Perangkat Daerah, 

dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan 

Rencana Strategis  Perangkat Daerah. 

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu 

atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai 

sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi PD dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Kegiatan 

merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan 
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tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), 

untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk 

barang/jasa. 

Program dapat berupa program PD, program lintas PD, atau 

program kewilayahan. Program PD merupakan satu atau 

lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, yang akan 

dilaksanakan oleh 1 (satu) PD. Program lintas PD  

merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas 

dan fungsi sesuai dengan tugas dan fungsi, dan akan 

dilaksanakan secara simultan dengan program PD lainnya. 

Program kewilayahan PD merupakan satu atau lebih 

kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, dan akan 

dilaksanakan secara simultan dengan program PD lainnya, 

untuk mencapai keberhasilan pencapaian sasaran dan 

tujuan pembangunan daerah yang ditetapkan pada satu 

atau beberapa wilayah atau kawasan. 

Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan 

Renstra provinsi/ kabupaten/kota, dan dengan Renja PD, 

sebagai berikut : 

Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD adalah RPJMD 

merupakan satu kesatuan yang utuh. RJMD adalah 

dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) 

tahun.  

RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari 

manajemen pembangunan khususnya dalam menjalankan 

agenda pembangunan sekaligus menjadi pedoman PD 

dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah. 

Sedangkan Rencana Strategis PD merupakan dokumen 

perencanaan PD  untuk periode 5 (lima) tahun digunakan 

dalam menyusun Renja PD dan Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA) PD. RKA-PD  inilah yang selanjutnya 

disusun menjadi Rancangan Anggaran dan Pendapatan 

Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya. 

Keterkaitan Renstra PD dengan Renstra K/L dan 

Kabupaten/ Kota adalah sebagai bahan review Renstra K/L 

dan Renstra PD  kabupaten/kota, yang mencakup: 

a) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka 

waktu pelaksanaan Renstra K/L; 

b) program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi 

program prioritas; 

c) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka 

waktu pelaksanaan Renstra PD kabupaten/kota; dan 
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d) program prioritas PD kabupaten/kota dan target kinerja 

serta lokasi program prioritas. 

Hubungan antar dokumen perencanaan dijelaskan lebih 

lanjut sebagaimana Gambar I.1. 

 

Gambar I.1.  Keterkaitan Rencana Strategis PD dengan 

 Dokumen Perencanaan Lainnya 

 
 

1.2 Landasan Hukum 

Landasan Hukum yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan 

penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor Nomor 3888);  

2. Undang-Undang 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); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia, Nomor 4287); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
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104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5432); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4815); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta 

Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan PD 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 

2016 Nomor 1 Seri D); 

16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 

2016 Nomor 4 Seri D). 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud dilaksanakan penyusunan Rencana Strategis Dinas 

Kehutanan Tahun 2017-2022 adalah tersedianya dokumen 

perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan sebagai 

pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang 

disusun sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan 

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Tujuan dilaksanakan penyusunan Rencana Strategis Dinas 

Kehutanan Tahun 2017-2022 adalah : 

1. Tersedianya Renstra yang memuat tujuan, strategi dan 

kebijakan, program dan kegiatan yang dirumuskan 
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dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program 

dari Visi dan Misi Gubernur yang ditetapkan dalam 

RPJMD. 

2. Untuk memberikan pedoman dalam penyusunan 

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kehutanan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung, penguatan stokeholder 

dalam pelaksanaan Rencana Kerja, evaluasi dan 

pelaporan atas kinerja dalam 5 (lima) tahun.  

1.4 Sistematika Penulisan 

Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung disusun menggunakan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB  I PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang 

Mengemukakan secara ringkas pengertian 

Rencana Strategis PD, fungsi Renstra PD  dalam 

penyelenggaraan pembangunan daerah, proses 

penyusunan Rencana Strategis PD, keterkaitan 

Rencana Strategis PD dengan RPJMD, Renstra 

K/L dan Renstra provinsi/ kabupaten/kota, dan 

dengan Renja PD. 

b. Landasan Hukum 

Memuat penjelasan tentang undang-undang, 

peraturan pemerintah, PD, dan ketentuan 

peraturan lainnya yang mengatur tentang 

struktur organisasi, tugas dan fungsi, 

kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan 

acuan dalam penyusunan perencanaan dan 

penganggaran PD. 

c. Maksud dan Tujuan 

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan 

dari penyusunan Rencana Strategis PD. 

d. Sistematika Penulisan 

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan 

Rencana Strategis PD, serta susunan garis besar 

isi dokumen. 

BAB  II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

Memuat informasi tentang peran (tugas dan 

fungsi) PD  dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas 

apa saja sumber daya yang dimiliki PD  dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsinya, 

mengemukakan capaian-capaian penting yang 
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telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD 

periode sebelumnya, mengemukakan capaian 

program prioritas PD yang telah dihasilkan 

melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, 

dan mengulas hambatan utama yang masih 

dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Rencana 

Strategis PD ini. 

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD  

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum 

pembentukan Perangkat Daerah, struktur 

organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi 

sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. 

Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan 

untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, 

dan tata laksana PD  (proses, prosedur, 

mekanisme).  

2.2 Sumber Daya PD    

Memuat penjelasan ringkas tentang macam 

sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya 

manusia, asset/modal, dan unit usaha yang 

masih operasional. 

2.3 Kinerja Pelayanan PD   

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja 

PD berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis 

PD  periode sebelumnya, menurut SPM untuk 

urusan wajib, dan/atau indikator kinerja 

pelayanan PD dan/atau indikator lainnya seperti 

MDG’s atau indikator yang telah diratifikasi oleh 

pemerintah. 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan 

Pelayanan PD  

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap 

Renstra K/L dan Renstra PD kabupaten/kota 

(untuk provinsi) dan Renstra PD provinsi (untuk 

kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, 

dan hasil analisis terhadap KLHS yang 

berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi 

pengembangan pelayanan PD pada lima tahun 

mendatang. Bagian ini mengemukakan macam 

pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan 

pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan 

pelayanan yang dibutuhkan. 
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BAB  III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH 

3.1  Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah. 

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-

permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor 

yang mempengaruhinya.  

3.2  Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. 

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan 

fungsi PD yang terkait dengan visi, misi, serta 

program kepala daerah dan wakil kepala daerah 

terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi 

permasalahan pelayanan PD, dipaparkan apa saja 

faktor-faktor penghambat dan pendorong 

pelayanan PD yang dapat mempengaruhi 

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil 

kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang 

kemudian menjadi salah satu bahan perumusan 

isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. 

 

 

3.3  Telaahan Renstra K/L dan Renstra 

Kabupaten/Kota. 

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor 

penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari 

pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan 

pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka 

menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD 

provinsi/kabupaten/ kota. 

3.4  Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis. 

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-

faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan 

PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan 

PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. 

3.5  Penentuan Isu-isu Strategis 

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari 

pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan 

pelayanan PD ditinjau dari: 

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;  

2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;  
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3. sasaran jangka menengah dari Renstra 

Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;  

4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat 

Daerah; dan  

5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat 

Daerah.  

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-

isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis 

tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini 

diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis 

yang akan ditangani melalui Renstra PD tahun 

rencana.  

 

BAB  IV TUJUAN DAN SASARAN 

4.1  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD  

Pada bagian ini dikemukakan rumusan 

pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah 

Perangkat Daerah. 

BAB  V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Pada bagian ini dikemukakan rumusan 

pernyataan strategi dan arah kebijakan PD dalam 

lima tahun mendatang. 

BAB  VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA 

PENDANAAN  

Pada bagian ini dikemukakan rencana program 

dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok 

sasaran, dan pendanaan indikatif. 

BAB  VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD 

yang secara langsung menunjukkan kinerja yang 

akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang 

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian 

tujuan dan sasaran RPJMD. 

BAB  VIII PENUTUP 

Menjelaskan secara ringkas dari bagian awal 

hingga akhir dan harapan agar Renstra PD yang 

memuat tujuan, strategi dan kebijakan, program 

dan kegiatan yang dirumuskan, dapat 

mewujudkan pencapaian sasaran program yang 

ditetapkan dalam RPJMD yang dijabarkan 

pelaksanaan tahunannya dalam Renja PD. 
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BAB II  

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  

DINAS KEHUTANAN  

 

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD  

Dinas Kehutanan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan PD Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung. Kewenangan Dinas Kehutanan diatur 

dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Dinas Kehutanan mempunyai tugas membantu Gubernur 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan 

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan 

yang ditugaskan kepada Provinsi.  

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kehutanan 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang 

kehutanan 

b. penyelenggaran kebijakan teknis di bidang kehutanan; 

c. penyelenggaraan administrasi Dinas Kehutanan; 

d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas 

Kehutanan; dan 

e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

Susunan organisasi Dinas Kehutanan terdiri atas : 

a. Kepala Dinas. 

b. Sekretariat, membawahkan : 

1. Subbagian Perencanaan; 

2. Subbagian Umum; 

3. Subbagian Keuangan. 

c. Bidang Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan, 

membawahkan : 

1. Seksi Pengelolaan Hutan; 

2. Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan; 

3. Seksi Pengembangan Hasil Hutan. 

d. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 

dan Ekosistem, membawahkan : 

1. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan 

Hutan; 

2. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; 

3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. 

e. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan 
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Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan : 

1. Seksi Pembinaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 

(DAS); 

2. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan; 

3. Seksi Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan 

Masyarakat. 

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, susunan 

organisasi Dinas Kehutanan mempunyai tugas dan fungsi, 

sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas  

1.1  Kepala Dinas Kehutanan mempunyai tugas 

memimpin, mengoordinasikan, membina, 

mengendalikan dan menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi 

kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan 

bidang tugasnya.  

1.2 Kepala Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas 

menyelenggarakan fungsi:  

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di 

bidang kehutanan;  

b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, 

pengendalian, dan memimpin pelaksanaan 

kebijakan teknis di bidang kehutanan;  

c.  penyelenggaraan administrasi Dinas Kehutanan;  

d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang 

kehutanan;  

e.  penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD;  

f.  penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai 

Aparatur Sipil Negara;  

g. penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan 

fungsional; dan  

h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh 

atasan.  

1.3  Uraian tugas Kepala Dinas Kehutanan meliputi:  

a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan 

program kerja Dinas Kehutanan;  
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b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di 

bidang kehutanan;  

c.  menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi 

di bidang kehutanan meliputi bidang tata kelola 

dan pemanfaatan kawasan hutan, bidang 

perlindungan dan konservasi sumber daya alam 

dan ekosistem, bidang pengelolaan daerah aliran 

sungai dan pemberdayaan masyarakat, dan 

kesekretariatan, serta koordinasi dan pembinaan 

terhadap UPTD;  

d. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan 

urusan pemerintahan Provinsi di bidang 

kehutanan;  

e.  menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian 

teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan 

Provinsi di bidang kehutanan;  

f.  menyelenggarakan bidang tata kelola dan 

pemanfaatan kawasan hutan, bidang 

perlindungan dan konservasi sumber daya alam 

dan ekosistem, bidang pengelolaan daerah aliran 

sungai dan pemberdayaan masyarakat, serta 

UPTD;  

g. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama 

dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga 

terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang 

kehutanan;  

h. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan 

urusan pemerintahan Provinsi di bidang 

kehutanan;  

i.  menyelenggarakan pembinaan administrasi dan 

pengadministrasian Dinas Kehutanan;  

j.  menyelenggarakan perumusan bahan RENSTRA, 

RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, 

LKPJ dan LPPD  lingkup Dinas Kehutanan;  

k. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil 

pemeriksaan lingkup Dinas Kehutanan;  

l. menyelenggarakan penyampaian saran dan 

pertimbangan di bidang kehutanan;  

m.  menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas 

Kehutanan;  

n. mengoordinasikan dan melaksanakan 

pembinaan serta promosi Pegawai Aparatur Sipil 

Negara;  

o.  menyelenggarakan pengoordinasian dan 

pembinaan UPTD; dan  
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p. menyelenggarakan fungsi lain yang diberikan 

oleh atasan.  

2. Sekretariat 

1) Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, 

mengoordinir, mempromosikan, memimpin, 

membina, mengevaluasi, mengendalikan dan 

menyelenggarakan administrasi Dinas Kehutanan 

meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, 

keuangan serta membantu Kepala Dinas Kehutanan 

mengoordinasikan bidang-bidang.  

2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas 

menyelenggarakan fungsi:  

a.  penyelenggaraan dan pengoordinasian 

penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di 

bidang kehutanan yang dilaksanakan oleh bidang-

bidang;  

b.  penyelenggaraan dan pemberian dukungan 

administrasi yang meliputi perencanaan, umum 

dan kepegawaian serta keuangan;  

c.  penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas 

Kehutanan;  

d.  penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai 

Aparatur Sipil Negara; dan  

e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh 

atasan.  

3) Uraian tugas Sekretariat meliputi:  

a.  mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian 

program kerja Dinas Kehutanan;  

b.  memverifikasi dan menghimpun bahan kebijakan 

teknis di bidang kehutanan yang dilaksanakan 

oleh bidang-bidang;  

c.  mengoordinasikan penyelenggaraan perencanaan;  

d.  mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan 

administrasi keuangan meliputi penganggaran, 

penatausahaan, serta pengelolaan sistem 

akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas 

Kehutanan;  

e.  menyelenggarakan pelayanan administrasi 

kepegawaian;  

f.  menyelenggarakan pelayanan administrasi umum 

meliputi ketatausahaan, kerumah-tanggaan, 

pengelolaan barang/aset, kehumasan, 

pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, 
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keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan 

kearsipan Dinas Kehutanan;  

g. mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian 

bahan penataan kelembagaan dan 

ketatalaksanaan Dinas Kehutanan serta UPTD;  

h. mengoordinasikan penyusunan bahan rancangan 

dan pendokumentasian peraturan perundang-

undangan lingkup Dinas Kehutanan;  

i. mengoordinasikan penyelenggaraan pengumpulan 

dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, 

RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ DAN LPPD  

lingkup Dinas Kehutanan;  

j. mengoordinasikan dan mengolah bahan tindak 

lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas 

Kehutanan;  

k. mengoordinasikan pengkajian bahan verifikasi, 

bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap 

permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan 

hibah/bantuan sosial di bidang kehutanan;  

l. mengoordinasikan penyelenggaraan pengolahan 

bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan 

tugas dan fungsi UPTD;  

m. memverifikasi kajian dan pertimbangan;  

n. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan;  

o. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai 

Aparatur Sipil Negara; dan  

p. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh 

atasan.  

2.1  Subbagian Perencanaan  

 2.1.1  Subbagian Perencanaan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan 

rencana, program, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan 

Dinas Kehutanan.  

2.1.2  Subbagian Perencanaan dalam melaksanakan 

tugas mempunyai fungsi:  

a.  pelaksanaan penyusunan rencana dan 

program Dinas Kehutanan;  

b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan program dan pelaporan;  

c. pelaksanaan pemantauan dan 

pengendalian program;  
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d.  pelaksanaan fasilitasi kerja sama dengan 

unit kerja terkait;  

e.  pelaksanaan penyusunan laporan;  

f.  pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta 

laporan kegiatan Dinas Kehutanan;  

g.  pelaksanaan pengelolaan data dan 

informasi;  

h.  pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur 

Sipil Negara; dan  

i.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan 

oleh atasan.  

2.1.3 Uraian tugas Subbagian Perencanaan 

meliputi:  

a. menyusun program kerja Subbagian 

Perencanaan;  

b. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan 

koordinasi dan penyusunan bahan 

kebijakan teknis di bidang kehutanan;  

c.  melaksanakan koordinasi penyusunan 

bahan perencanaan dan pelaporan 

kegiatan Dinas Kehutanan;  

d. melaksanakan penyusunan bahan 

pengendalian program Dinas Kehutanan 

serta UPTD;  

e.  melaksanakan koordinasi penyusunan 

bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, 

DIPA, TAPKIN, LAKIP, bahan LKPJ, dan 

bahan LPPD  lingkup Dinas Kehutanan;  

f.  melaksanakan koordinasi dan penyusunan 

bahan tindak lanjut laporan hasil 

pemeriksaan lingkup Dinas Kehutanan;  

g. melaksanakan pengendalian kegiatan 

Subbagian Perencanaan;  

h. melaksanakan koordinasi penyusunan 

bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan 

kegiatan Dinas Kehutanan serta UPTD;  

i.  melaksanakan koordinasi penyusunan 

bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan 

pemantauan terhadap permohonan dan 

realisasi bantuan keuangan dan 

hibah/bantuan sosial di bidang 

kehutanan;  

j.  melaksanakan penyusunan bahan 

telaahan staf;  
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k. merencanakan dan melaksanakan evaluasi 

dan pelaporan kegiatan;  

l.  melaksanakan pembinaan Pegawai 

Aparatur Sipil Negara; dan  

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan 

oleh atasan.  

 

2.2 Subbagian Umum  

2.2.1  Subbagian Umum mempunyai tugas 

melaksanakan urusan ketatausahaan, urusan 

kerumahtanggaan, urusan pengelolaan dan 

penatausahaan barang milik daerah, urusan 

kehumasan dan urusan kepegawaian di 

lingkungan Dinas Kehutanan.  

2.2.2  Subbagian Umum dalam melaksanakan tugas 

mempunyai fungsi:  

a. pelaksanaan pengelolaan kearsipan;  

b. pelaksanaan pengelolaan kepustakaan;  

c. pelaksanaan pengelolaan data kepegawaian;  

d. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan 

pegawai;  

e. pelaksanaan penyiapan bahan 

kesejahteraan pegawai;  

f. pelaksanaan penyiapan bahan efisiensi dan 

tata laksana;  

g. pelaksanaan pengelolaan dan 

penatausahaan barang milik daerah;  

h. pelaksanaan penyelenggaraan kehumasan 

Dinas Kehutanan;  

i. pelaksanaan penyelenggaraan kerumah-

tanggaan Dinas Kehutanan;  

j. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur 

Sipil Negara; dan  

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

atasan.  

2.2.3 Uraian tugas Subbagian Umum meliputi:  

a.  menyusun program kerja Subbagian 

Umum;  

b.  merencanakan pengelolaan kearsipan;  

c.  merencanakan pengelolaan kepustakaan;  

d.  merencanakan pengelolaan data 

kepegawaian;  

e.  menyiapkan bahan pembinaan pegawai;  

f.  menyiapkan bahan kesejahteraan pegawai;  
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g. menyiapkan bahan efisiensi dan tata 

laksana;  

h. merancang pengelolaan dan 

penatausahaan barang milik daerah;  

i.  merencanakan penyelenggaraan 

kehumasan Dinas Kehutanan;  

j.  merencanakan penyelenggaraan 

kerumahtanggaan Dinas Kehutanan;  

k. melaksanakan penyusunan bahan 

telaahan staf;  

l.  melaksanakan evaluasi dan pelaporan;  

m. melaksanakan pembinaan Pegawai 

Aparatur Sipil Negara; dan  

n.  melaksanakan tugas lain yang diberikan 

oleh atasan.  

 

2.3   Sub Bagian Keuangan 

2.3.1  Subbagian Keuangan mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan keuangan dan 

pengelolaan barang di lingkungan Dinas 

Kehutanan.  

2.3.2  Subbagian Keuangan dalam melaksanakan 

tugas mempunyai fungsi:  

a. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;  

b. pelaksanaan urusan akuntansi dan 

verifikasi keuangan;  

c.  pelaksanaan penyusunan pertanggung-

jawaban anggaran Dinas Kehutanan;  

d. pelaksanaan pengadministrasian dan 

penatausahaan keuangan;  

e. pelaksanaan penyusunan laporan 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

pengelolaan keuangan;  

f. pelaksanaan koordinasi kegiatan termasuk 

penyelesaian hasil pengawasan;  

g. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur 

Sipil Negara; dan  

h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan 

oleh atasan.  

2.3.3 Uraian tugas Subbagian Keuangan meliputi:  

a. merencanakan penyusunan program kerja 

Subbagian Keuangan;  
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b. menyiapkan bahan koordinasi dan 

menghimpun bahan kebijakan teknis 

keuangan;  

c.  melaksanakan perencanaan anggaran dan 

penyusunan dokumen anggaran;  

d. melaksanakan pelayanan perbendaharaan;  

e.  merancang dan melaksanakan 

pengadministrasian dan penatausahaan 

keuangan;  

f.  menyusun laporan pertanggungjawaban 

atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;  

g. merencanakan dan melaksanakan 

koordinasi kegiatan termasuk penyelesaian 

hasil pengawasan;  

h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan 

staf;  

i.  melaksanakan evaluasi dan pelaporan;  

j.  melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur 

Sipil Negara; dan  

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan 

oleh atasan.  

 

3.  Bidang Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan 

1) Bidang Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan 

mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinasikan, 

memimpin, mengawasi, membina, memantau, 

mengevaluasi dan mengendalikan penyusunan dan 

perumusan kebijakan di bidang Tata Kelola dan 

Pemanfaatan Kawasan Hutan yang menjadi 

kewenangan Provinsi.  

2) Bidang Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan 

dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:  

a.  penyelenggaraan penyusunan program kerja 

bidang tata kelola dan pemanfaatan kawasan 

hutan;  

b.  penyelenggaraan dan pengoordinasian perumusan 

kebijakan penatagunaan hutan dan rencana 

pengelolaan di Kesatuan Pengelolaan Hutan 

Produksi dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan 

Lindung dalam Provinsi;  

c. penyelenggaraan dan pengoordinasian perumusan 

kebijakan pengembangan promosi, investasi, kerja 

sama dan kemitraan, kelembagaan Kesatuan 

Pengelolaan Hutan dan sistem informasi tata 
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hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi 

dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung 

dalam Provinsi;  

d.  penyelenggaraan dan pengoordinasian perumusan 

kebijakan rencana kehutanan tingkat Provinsi dan 

neraca sumber daya hutan Provinsi;  

e. penyelenggaraan dan pengoordinasian perumusan 

kebijakan, pembinaan, pengendalian dan 

pengawasan perizinan usaha pemanfaatan 

kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan 

penyimpan selain karbon, pemanfaatan hasil 

hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan 

kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada 

hutan produksi di wilayah Provinsi;  

f. penyelenggaraan dan pengoordinasian perumusan 

kebijakan, pembinaan, pengendalian dan 

pengawasan perizinan usaha pemanfaatan 

kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan 

penyimpanan selain karbon, pemungutan hasil 

hutan bukan kayu yang tidak dilindungi pada 

hutan lindung di wilayah Provinsi;  

g.  penyelenggaraan dan pengoordinasian perumusan 

kebijakan pemberian pertimbangan teknis izin 

dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil 

hutan kayu pada hutan produksi di wilayah 

Provinsi;  

h. penyelenggaraan penyusunan rumusan kebijakan 

pemberian pertimbangan teknis perubahan status 

dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan 

menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta 

tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi  

i. penyelenggaraan dan pengoordinasian perumusan 

kebijakan penetapan rencana kerja usaha 

pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), 

dan izin koridor di wilayah Provinsi;  

j.  penyelenggaraan dan pengoordinasian perumusan 

kebijakan penatausahaan hasil hutan, iuran 

kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib 

peredaran hasil hutan di Provinsi;  

k. penyelenggaraan dan pengoordinasian perumusan 

kebijakan pengawasan dan pengendalian industri 

primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan 

izin perluasan industri primer hasil hutan bukan 

kayu;  
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l.  penyelenggaraan evaluasi, monitoring dan 

pelaporan;  

m.  penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai 

Aparatur Sipil Negara; dan  

n.  penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh 

atasan.  

3) Uraian tugas Bidang Tata Kelola dan Pemanfaatan 

Kawasan Hutan meliputi:  

a.  mengoordinasikan penyusunan program kerja 

Bidang Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan 

Hutan;  

b.  memverifikasi hasil rumusan kebijakan 

penatagunaan hutan dan rencana pengelolaan di 

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan/atau 

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dalam 

Provinsi;  

c.  mengoordinasikan dan memverifikasi hasil 

penyusunan rumusan kebijakan pengembangan 

promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, 

kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan dan 

sistem informasi tata hutan Kesatuan Pengelolaan 

Hutan Produksi dan/atau Kesatuan Pengelolaan 

Hutan Lindung dalam Provinsi;  

d.  memverifikasi penyusunan rumusan kebijakan 

rencana kehutanan tingkat Provinsi dan neraca 

sumber daya hutan Provinsi;  

e. memverifikasi dan memimpin penyusunan 

perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian 

dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan 

kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan 

penyimpan selain karbon, pemanfaatan hasil 

hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan 

kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada 

hutan produksi di wilayah Provinsi;  

f.  memverifikasi dan mengoordinasikan penyusunan 

perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian 

dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan 

kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan 

penyimpanan selain karbon, pemungutan hasil 

hutan bukan kayu yang tidak dilindungi pada 

hutan lindung di wilayah Provinsi;  

g.  memverifikasi penyusunan perumusan kebijakan 

pemberian pertimbangan teknis izin dan 
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perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasi hutan 

kayu pada hutan produksi di wilayah Provinsi;  

h. memverifikasi penyusunan rumusan kebijakan 

pemberian pertimbangan teknis perubahan status 

dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan 

menjadi kawasan hutan, dan pengunaan serta 

tukar menukar kawasan hutan di wilayah 

Provinsi;  

i.  memverifikasi penyusunan rumusan kebijakan 

penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan 

hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin 

koridor di wilayah Provinsi;  

j.  memverifikasi penyusunan rumusan kebijakan 

penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, 

peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil 

hutan di Provinsi;  

k.  memverifikasi penyusunan rumusan kebijakan 

pengawasan dan pengendalian industri primer 

hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin 

perluasan industri primer hasil hutan bukan 

kayu;  

l. mengendalikan evaluasi, monitoring dan 

pelaporan kegiatan;  

m. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai 

Aparatur Sipil Negara; dan  

n.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

atasan.  

3.1  Seksi Pengelolaan Hutan 

3.1.1 Seksi Pengelolaan Hutan mempunyai tugas 

menyusun, merencanakan, merancang, 

menyiapkan, mengembangkan, membuat 

konsep, mengkaji ulang pelaksanaan dan 

penyiapan bahan penyusunan rumusan 

kebijakan teknis pengelolaan hutan.  

3.1.2 Seksi Pengelolaan Hutan dalam melaksanakan 

mempunyai fungsi:  

a.  pelaksanaan dan penyiapan bahan koordinasi 

dan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap 

penatagunaan hutan;  

b.  pelaksanaan rencana pengelolaan hutan yang 

dilaksanakan oleh Kesatuan Pengelolaan 

Hutan Produksi dan/atau Kesatuan 

Pengelolaan Hutan Lindung dalam Provinsi;  
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c.  pelaksanaan penyusunan dan perencanaan 

pengembangan promosi, investasi, kerja sama 

dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem 

informasi tata hutan Kesatuan Pengelolaan 

Hutan Produksi dan/atau Kesatuan 

Pengelolaan Hutan Lindung dalam Provinsi;  

d.  pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan 

rencana kehutanan tingkat Provinsi dan 

neraca sumber daya hutan Provinsi;  

e.  pelaksanaan penyiapan bahan pembuatan 

konsep pemberian perubahan status dan 

fungsi hutan, perubahan status dari lahan 

menjadi kawasan hutan, dan penggunaan 

serta tukar menukar kawasan hutan di 

wilayah Provinsi.  

f.  pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur 

Sipil Negara;  

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan  

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

atasan.  

3.1.3  Uraian tugas Seksi Pengelolaan Hutan meliputi:  

a.  menyiapkan bahan koordinasi dan bimbingan 

teknis dan evaluasi terhadap penatagunaan 

hutan;  

b.  membuat konsep pelaksanaan rencana 

pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh 

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi 

dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan 

Lindung dalam Provinsi;  

c.  menyusun dan merencanakan pengembangan 

promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, 

kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan dan 

sistem informasi tata hutan Kesatuan 

Pengelolaan Hutan Produksi dan/atau 

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dalam 

Provinsi;  

d.  menyiapkan bahan dan menyusun rencana 

kehutanan tingkat Provinsi dan neraca sumber 

daya hutan Provinsi.  

e. menyiapkan bahan dan membuat konsep 

pemberian perubahan status dan fungsi 

hutan, perubahan status dari lahan menjadi 

kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar 

menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi.  
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f.  melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur 

Sipil Negara;  

g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan  

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

atasan.  

3.2   Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan 

3.2.1 Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan 

Hutan mempunyai tugas menyusun, 

merencanakan, merancang, menyiapkan, 

mengembangkan, membuat konsep, mengkaji 

ulang pelaksanaan dan penyiapan bahan 

penyusunan rumusan kebijakan teknis 

pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.  

3.2.2  Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan 

Hutan dalam melaksanakan tugas mempunyai 

fungsi:  

a.  pelaksanaan dan penyiapan bahan penilaian 

dan evaluasi perizinan usaha pemanfaatan 

kawasan, jasa lingkungan kecuali 

pemanfaatan penyimpan selain karbon, 

pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, 

pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan 

hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi 

di wilayah Provinsi;  

b. pelaksanaan dan penyiapan pemberian 

pertimbangan teknis izin dan perpanjangan 

izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada 

hutan produksi di wilayah Provinsi;  

c.  pelaksanaan dan penyiapan penyusunan 

penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan 

hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin 

koridor di wilayah Provinsi;  

d.  pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur 

Sipil Negara;  

e.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan; 

dan  

f.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 

atasannya.  

3.2.3  Uraian tugas Seksi Pemanfaatan dan 

Penggunaan Kawasan Hutan meliputi:  

a.  merencanakan dan menyiapkan bahan 

penilaian dan evaluasi perizinan usaha 

pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan 

kecuali pemanfaatan penyimpan selain 
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karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, 

pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan 

hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi 

di wilayah Provinsi;  

b.  menyiapkan bahan dan membuat konsep 

pemberian pertimbangan teknis izin dan 

perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil 

hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah 

Provinsi;  

c.  menyiapkan bahan dan menyusun penetapan 

rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin 

pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di 

wilayah Provinsi;  

d. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur 

Sipil Negara;  

e. melaksanakan evalusi, monitoring dan 

pelaporan kegiatan; dan  

f.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

atasan.  

3.3  Seksi Pengembangan Hasil Hutan 

 3.3.1 Seksi Pengembangan Hasil Hutan mempunyai 

tugas menyusun, merencanakan, merancang, 

menyiapkan, mengembangkan, membuat 

konsep, mengkaji ulang pelaksanaan dan 

penyiapan bahan penyusunan rumusan 

kebijakan teknis Pengembangan Hasil Hutan.  

3.3.2  Seksi Pengembangan Hasil Hutan dalam 

melaksanakan tugas mempunyai fungsi:  

a. pelaksanaan dan penyiapan bahan penilaian 

dan evaluasi perizinan industri primer hasil 

hutan bukan kayu dengan kapasitas produksi 

< 6000 m³/tahun, dan perizinan industri 

primer hasil hutan bukan kayu di wilayah 

Provinsi;  

b.  pelaksanaan dan penyiapan bahan 

pengendalian dan pengawasan sumber bahan 

baku, penatausahaan dan peredaran 

pengolahan hasil hutan kayu dari industri 

primer hasil hutan kayu dan hasil hutan 

bukan kayu di wilayah Provinsi;  

c.  pelaksanaan dan penyiapan bahan 

pengawasan dan pengendalian penatausahaan 

hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil 
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hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di 

Provinsi;  

d. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur 

Sipil Negara;  

e.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan; 

dan  

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

atasan.  

3.3.3 Uraian tugas Seksi Pengembangan Hasil Hutan 

meliputi:  

a.  menyusun dan menyiapkan bahan penilaian 

dan evaluasi perizinan industri primer hasil 

hutan bukan kayu dengan kapasitas produksi 

< 6000 m³/tahun, dan perizinan industri 

primer hasil hutan bukan kayu di wilayah 

Provinsi;  

b.  merencanakan dan menyiapkan bahan 

pengendalian dan pengawasan sumber bahan 

baku, penatausahaan dan peredaran 

pengolahan hasil hutan kayu dari industri 

primer hasil hutan kayu dan hasil hutan 

bukan kayu di wilayah Provinsi;  

c. menyusun, merancang dan menyiapkan 

pengawasan dan pengendalian penatausahaan 

hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil 

hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di 

Provinsi;  

d.  melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur 

Sipil Negara;  

e.  melaksanakan dan mengevaluasi dan 

pelaporan kegiatan; dan  

f.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

atasan.  

3.  Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya 

Alam dan Ekosistem  

1) Bidang Perlindungan dan Konservasi SDA dan 

Ekosistem mempunyai tugas memverifikasi, 

mengoordinasi, memimpin, mengawas, membina, 

memantau, mengevaluasi dan mengendalikan 

penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang 

perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan 

ekosistem.  
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2) Bidang Perlindungan dan Konservasi SDA dan 

Ekosistem dalam melaksanakan tugas 

menyenggarakan fungsi:  

a. penyelenggaraan dan pengoordinasian perumusan 

kebijakan pencegahan dan pembatasan 

kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil 

hutan, pengamanan hutan dan penegakan 

hukum, dan pengendalian kebakaran hutan dan 

lahan bidang kehutanan di wilayah Provinsi;  

b. penyelenggaraan dan pengoordinasian 

penyusunan perumusan kebijakan, bimbingan 

teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, 

dan pemanfaatan secara lestari tahura lintas 

daerah Kabupaten/Kota sesuai rencana 

pengelolaan Taman Hutan Raya;  

c. penyelenggaraan dan pengoordinasian perumusan 

kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi 

pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan 

tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi;  

d. penyelenggaraan dan pengoordinasian 

penyusunan kebijakan, bimbingan teknis dan 

evaluasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem 

penting dan daerah penyangga kawasan suaka 

alam dan kawasan pelestarian alam, 

pembentukan forum kolaborasi dalam 

perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting 

di Provinsi;  

e.  penyelenggaraan evaluasi, pemantauan dan 

pelaporan;  

f.  penyelenggaran pembinaan dan promosi Pegawai 

Aparatur Sipil Negara; dan  

g. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh 

atasan.  

3) Uraian tugas Bidang Perlindungan dan Konservasi 

SDA dan Ekosistem meliputi:  

a. memverifikasi rumusan kebijakan pencegahan 

dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan 

hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan dan 

penegakan hukum, dan pengendalian kebakaran 

hutan dan lahan bidang kehutanan di wilayah 

Provinsi;  

b. mengoordinasikan penyusunan perumusan 

kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi 

perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan 

secara lestari Taman Hutan Rakyat (TAHURA) 
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lintas Daerah Kabupaten/Kota sesuai Rencana 

Pengelolaan Tahura;  

c.  memverifikasi hasil penyusunan rumusan 

kebijakan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar 

yang tidak dilindungi;  

d. membina dan mengendalikan dalam rangka 

pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak 

dilindungi;  

e. memverifikasi hasil penyusunan kebijakan 

pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting 

dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan 

kawasan pelestarian alam, pembentukan forum 

kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai 

ekosistem penting di Provinsi;  

f. mengoordinasikan bimbingan teknis dan evaluasi 

pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting 

dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan 

kawasan pelestarian alam, pembentukan forum 

kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai 

ekosistem penting di Provinsi;  

g. melaksanakan evaluasi, pemantauan dan 

pelaporan;  

h. membina dan promosi Pegawai Aparatur Sipil 

Negara; dan  

i.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

atasan.  

3.1 Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan 

Hutan 

3.1.1 Seksi Pengendalian Kerusakan dan 

Pengamanan Hutan mempunyai tugas 

menyusun, merencanakan, merancang, 

menyiapkan, mengembangkan, membuat 

konsep, mengkaji ulang pelaksanaan dan 

penyiapan bahan penyusunan rumusan 

kebijakan teknis Pengendalian Kerusakan dan 

Pengamanan Hutan.  

3.1.2 Seksi Pengendalian Kerusakan dan 

Pengamanan Hutan dalam melaksanakan tugas 

mempunyai fungsi:  

a. pelaksanaan dan penyiapan bahan 

pelaksanaan kebijakan pencegahan dan 

pembatasan kerusakan hutan, kawasan 

hutan, dan hasil hutan di wilayah Provinsi;  
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b. pelaksanaan dan penyiapan bahan 

pelaksanaan pengamanan hutan pada 

kawasan hutan dan penegakan hukum di 

wilayah Provinsi;  

c. pelaksanaan dan pembuatan konsep 

pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan 

hukum bidang kehutanan di wilayah 

Provinsi;  

d. pelaksanaan dan penyiapan bahan 

pelaksanaan pelatihan perlindungan hutan 

dan pengamanan hutan dan pembentukan 

forum/lembaga kolaboratif dalam 

perlindungan hutan di wilayah Provinsi;  

e. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur 

Sipil Negara;  

g. pelaksanaan dan penyusunan evaluasi, 

pemantauan dan pelaporan kegiatan; dan  

h. pelaksanaaan tugas lain yang diberikan oleh 

atasan.  

3.1.3  Uraian tugas Seksi Pengendalian Kerusakan 

dan Pengamanan Hutan meliputi:  

a. menyiapkan bahan dalam pelaksanaan 

kebijakan pencegahan dan pembatasan 

kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil 

hutan di wilayah Provinsi;  

b. menyiapkan bahan dalam pelaksanaan 

pengamanan hutan pada kawasan hutan dan 

penegakan hukum di wilayah Provinsi;  

c. menyiapkan bahan dan membuat konsep 

pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan 

hukum bidang kehutanan di wilayah 

Provinsi;  

d. menyiapkan bahan dalam pelaksanaan 

pelatihan perlindungan hutan dan 

pengamanan hutan, dan pembentukan 

forum/lembaga kolaboratif dalam 

perlindungan hutan di wilayah Provinsi;  

e. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur 

Sipil Negara;  

f. menyusun dan melaksanakan evaluasi, 

pemantauan dan pelaporan kegiatan; dan  

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

atasan.  
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3.2  Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 

3.2.1  Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan 

Lahan mempunyai tugas menyusun, 

merencanakan, merancang, menyiapkan, 

mengembangkan, membuat konsep, mengkaji 

ulang pelaksanaan dan penyiapan bahan 

penyusunan rumusan kebijakan teknis 

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.  

3.2.2 Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan 

Lahan dalam melaksanakan tugas mempunyai 

fungsi:  

a. pelaksanaan dan penyiapan bahan 

koordinasi pelaksanaan pencegahan, 

pengendalian dan penanganan pasca 

kebakaran hutan dan lahan di wilayah 

Provinsi;  

b. pelaksanaan dan penyiapan bahan 

pelaksanaan pelatihan, pendidikan, 

sosialisasi dan penyuluhan pencegahan 

pengendalian dan penanganan pasca 

kebakaran hutan dan lahan di wilayah 

Provinsi;  

c. pelaksanaan dan penyiapaan bahan 

pembentukan forum kolaboratif pengendalian 

kebakaran hutan dan lahan di wilayah 

Provinsi;  

d. pelaksanaan dan penyiapan bahan 

pembangunan sistem informasi pengendalian 

kebakaran hutan dan lahan di wilayah 

Provinsi;  

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan 

dan lahan di kawasan TAHURA 

Kabupaten/Kota;  

f.  pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur 

Sipil Negara;  

g. pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan; dan  

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 

atasan.  

3.2.3 Uraian tugas Seksi Pengendalian Kebakaran 

Hutan dan Lahan meliputi:  
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a. menyiapkan bahan koordinasi dan 

pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan 

penanganan pasca kebakaran hutan dan 

lahan di wilayah Provinsi;  

b. menyiapkan bahan pelaksanaan pelatihan, 

pendidikan, sosialisasi dan penyuluhan 

pencegahan, pengendalian dan penanganan 

pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah 

Provinsi;  

c. menyiapkan bahan pembentukan forum 

kolaboratif pengendalian kebakaran hutan 

dan lahan di wilayah Provinsi;  

d. menyiapkan bahan pembangunan sistem 

informasi pengendalian kebakaran hutan dan 

lahan di wilayah Provinsi;  

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan 

dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/ 

Kota;  

f.  pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur 

Sipil Negara;  

g. pelaksanakan evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan; dan  

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 

atasan.  

3.3  Seksi Seksi Konservasi SDA dan Ekosistem 

3.3.1  Seksi Konservasi SDA dan Ekosistem 

mempunyai tugas menyusun, merencanakan, 

merancang, menyiapkan, mengembangkan, 

membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan 

dan penyiapan bahan penyusunan rumusan 

kebijakan teknis konservasi sumber daya alam 

dan ekosistem.  

3.3.2  Seksi Konservasi SDA dan Ekosistem dalam 

melaksanakan tugas mempunyai fungsi:  

a. pelaksanaan dan perencanaan bimbingan 

teknis dan evaluasi perlindungan, 

pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari 

Taman Huran Raya lintas Daerah 

Kabupaten/Kota;  

b. pelaksanaan dan penyiapan bahan 

rancangan pembinaan dan pengendalian 

dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar 

yang tidak dilindungi dalam Provinsi;  
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c. pelaksanaan dan pengkajian ulang bahan 

identifikasi areal dan pihak terkait dalam 

kawasan bernilai ekosistem penting;  

d. pelaksanaan dan perencanaan pengelolaan 

kawasan bernilai ekosistem penting dan 

daerah penyangga kawasan suaka alam dan 

kawasan pelestarian alam;  

e. pelaksanaan dan penyusunan rancangan 

pembentukan forum kolaborasi perlindungan 

kawasan bernilai ekosistem penting di 

Provinsi;  

f.  pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

perlindungan kawasan bernilai ekosistem 

penting dan daerah penyangga kawasan 

suaka alam dan kawasan pelestarian alam;  

g. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur 

Sipil Negara;  

h. pelaksanaan dan penyusunan evaluasi dan 

pelaporan kegiatan;  

i.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

atasan.  

3.3.3 Uraian tugas Seksi Konservasi SDA dan 

Ekosistem meliputi:  

a. merencanakan dan menyiapkan bahan 

bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, 

pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari 

Taman Hutan Raya lintas Daerah 

Kabupaten/Kota;  

b. menyiapkan bahan dan merancang 

pembinaan dan pengendalian dalam 

pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang 

tidak dilindungi dalam Provinsi;  

c. mengkaji ulang dan menyiapkan bahan 

identifikasi areal dan pihak terkait dalam 

kawasan bernilai ekosistem penting;  

d. merencanakan pelaksanaan pengelolaan 

kawasan bernilai ekosistem penting dan 

daerah penyangga kawasan suaka alam dan 

kawasan pelestarian alam;  

e. menyusun dan merancang pembentukan 

forum kolaborasi perlindungan kawasan 

bernilai ekosistem penting di Provinsi;  

f.  melaksanakan monitoring dan evaluasi 

perlindungan kawasan bernilai ekosistem 
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penting dan daerah penyangga kawasan 

suaka alam dan kawasan pelestarian alam;  

g. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur 

Sipil Negara;  

h. menyusun dan melaksanakan evaluasi dan 

pelaporan kegiatan; dan  

i.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

atasan.  

 

4. Bidang Pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) dan 

Pemberdayaan Masyarakat  

1) Bidang Pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) dan 

Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas 

memverifikasi, mengoordinasi, memimpin, mengawas, 

membina, memantau, mengevaluasi dan 

mengendalikan penyusunan dan perumusan kebijakan 

di bidang Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan 

Masyarakat.  

2) Bidang Pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) dan 

Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas 

menyelenggarakan fungsi:  

a. penyelenggaraan dan pengoordinasian Penyusunan 

kebijakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);  

b.  penyelenggaraan dan pengoordinasian pembentukan 

forum pengelolaan DAS, dan sistem informasi 

pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;  

c. penyelenggaraan penyusunan kebijakan rehabilitasi 

lahan,rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, 

mangrove dan pantai/pesisir, 

penghijauan/penanaman, penerapan teknik 

konservasi tanah dan air di luar kawasan hutan 

negara di wilayah Provinsi;  

d.  penyelenggaran dan pengoordinasian penyusunan 

pelaksanaan kebijakan perbenihan tanaman hutan, 

sumber daya genetik tanaman hutan, sertifikasi 

sumber benih dan mutu tanaman hutan dalam 

wilayah Provinsi;  

e.  penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan, pelatihan, 

penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang 

kehutanan dalam Provinsi;  

f.  penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan 

kebijakan pemberdayaan masyarakat, 

pengembangan kelompok tani hutan dan 
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kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan 

kehutanan dalam Provinsi;  

g. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan 

kebijakan pengembangan perhutanan sosial meliputi 

: Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan 

Tanaman Rakyat, dan kemitraan dalam Provinsi;  

h. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian 

evaluasi, pemantauan dan pelaporan;  

i. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai 

Aparatur Sipil Negara; dan  

j.  penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh 

atasan.  

3) Uraian tugas Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 

(DAS) dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi:  

a. memverifikasi hasil penyusunan rumusan kebijakan 

pengelolaan daerah aliran sungai (DAS);  

b. mengoordinasikan pelaksanaan pembentukan forum 

pengelolaan DAS, dan sistem informasi pengelolaan 

DAS di wilayah Provinsi;  

c. memverifikasi hasil penyusunan rumusan kebijakan 

rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan di kawasan 

bergambut, mangrove dan pantai/pesisir, 

penghijauan/penanaman, penerapan teknik 

konservasi tanah dan air di luar kawasan hutan 

negara di wilayah Provinsi;  

d.  mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan 

perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik 

tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu 

tanaman hutan dalam wilayah Provinsi;  

e.  mengoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, 

pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan 

penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;  

f.  memverifikasi hasil penyusunan rumusan kebijakan 

pemberdayaan masyarakat, pengembangan 

kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, 

pengembangan kemitraan kehutanan dalam 

Provinsi;  

g. memverifikasi hasil penyusunan rumusan kebijakan 

pengembangan perhutanan sosial meliputi: hutan 

kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman 

rakyat, dan kemitraan dalam Provinsi;  

h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian 

evaluasi, pemantauan dan pelaporan;  
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i.  melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai 

Aparatur Sipil Negara; dan  

j.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

atasan.  

4.1 Seksi Pembinaan dan Pengelolaan DAS (Daerah Aliran 

Sungai) 

4.1.1  Seksi Pembinaan dan Pengelolaan DAS (Daerah 

Aliran Sungai) mempunyai tugas menyusun, 

merencanakan, merancang, menyiapkan, 

mengembangkan, membuat konsep, mengkaji 

ulang pelaksanaan dan penyiapan bahan 

penyusunan rumusan kebijakan teknis 

pembinaan dan pengelolaan daerah aliran 

sungai.  

4.1.2  Seksi Pembinaan dan Pengelolaan DAS (Daerah 

Aliran Sungai) dalam melaksanakan tugas 

mempunyai fungsi:  

a. pelaksanaan rancangan dan menyiapkan 

bahan penyusunan dan penetapan rencana 

pengelolaan das, pelaksanaan pengelolaan das 

di wilayah Provinsi;  

b. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan 

bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

pengelolaan das di wilayah Provinsi;  

c. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan 

bahan pembentukan forum pengelolaan das, 

penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat 

dalam pengelolaan das di wilayah Provinsi;  

d. pelaksanaan dan penyiapan bahan 

pembangunan sistem informasi pengelolaan 

das di wilayah Provinsi;  

e. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur 

Sipil Negara;  

f. pelaksanaan penyusunan evaluasi dan 

pelaporan kegiatan; dan  

g. pelaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh 

atasan.  

4.1.3  Uraian tugas Seksi Pembinaan dan Pengelolaan 

DAS (Daerah Aliran Sungai) meliputi:  

a. merancang dan menyiapkan bahan 

penyusunan dan penetapan Rencana 

Pengelolaan DAS, pelaksanaan pengelolaan 

DAS di wilayah Provinsi;  
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b. merencanakan dan menyiapkan bahan 

pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;  

c. merencanakan dan merancang serta 

menyiapkan bahan Pembentukan forum 

pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;  

d. menyiapkan bahan penyuluhan dan 

pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan 

DAS di wilayah Provinsi;  

e.  menyiapkan bahan pembangunan sistem 

informasi pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;  

f.  melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur 

Sipil Negara;  

g. menyusun dan melaksanakan evaluasi dan 

pelaporan kegiatan;  

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

atasan.  

4.2 Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan 

4.2.1 Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai 

tugas menyusun, merencanakan, merancang, 

menyiapkan, mengembangkan, membuat 

konsep, mengkaji ulang pelaksanaan dan 

penyiapan bahan penyusunan rumusan 

kebijakan teknis rehabilitasi hutan dan lahan.  

4.2.2  Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan dalam 

melaksanakan tugas mempunyai fungsi:  

a. pelaksanaan penyusunan dan penyiapan 

bahan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di 

Lahan (RPRL) dan Rencana Tahunan 

Rehabilitasi Lahan (RTNRL) di luar kawasan 

hutan negara dan pelaksanaan rehabilitasi 

lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah 

Provinsi;  

b. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan 

bahan pelaksanaan rehabilitasi lahan melalui 

penghijauan (pembangunan hutan rakyat, 

hutan kota, dan lingkungan), Penerapan 

teknik konservasi tanah dan air, dan 

rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, 

mangrove dan pantai/pesisir di wilayah 

Provinsi;  

c. pelaksanaan dan perencanaan pengembangan 

kegiatan pendukung, dan pengembangan 
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insentif rehabilitasi lahan di luar kawasan 

hutan negara di wilayah Provinsi;  

d. pelaksanaan penyusunan dan penyiapan 

bahan bimbingan teknis dan evaluasi 

pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar 

kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;  

e. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur 

Sipil Negara;  

f. pelaksanaan penyusunan dan menyiapkan 

bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan  

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

atasan.  

4.2.3 Uraian tugas Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan 

meliputi:  

a. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana 

Pengelolaan Rehabilitasi di Lahan (RPRL) dan 

Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTNRL) 

di luar kawasan hutan negara dan 

pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar 

kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;  

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rehabilitasi 

lahan melalui penghijauan (pembangunan 

hutan rakyat, hutan kota, dan lingkungan), 

Penerapan teknik konservasi tanah dan air, 

dan Rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, 

mangrove dan pantai/pesisir di wilayah 

Provinsi;  

c.  menyiapkan bahan dan membuat konsep 

pengembangan kegiatan pendukung, dan 

pengembangan insentif rehabilitasi lahan di 

luar kawasan hutan negara di wilayah 

Provinsi;  

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan 

bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan 

rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan 

negara di wilayah Provinsi;  

e.  melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur 

Sipil Negara;  

f. menyusun dan menyiapkan bahan evaluasi 

dan pelaporan kegiatan;  

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

atasan.  

4.3 Seksi Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan 

Masyarakat 
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4.3.1 Seksi Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan 

Masyarakat mempunyai tugas menyusun, 

merencanakan, merancang, menyiapkan, 

mengembangkan, membuat konsep, mengkaji 

ulang pelaksanaan dan penyiapan bahan 

penyusunan rumusan kebijakan 

teknispenyuluhan kehutanan dan pemberdayaan 

masyarakat.  

4.3.2  Seksi Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan 

Masyarakat dalam melaksanakan tugas 

mempunyai fungsi:  

a. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan 

bahan penyuluhan, pendidikan, pelatihan, 

penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang 

kehutanan dalam Provinsi;  

b. pelaksanaan penyusunan program dan materi 

penyuluhan di bidang kehutanan dalam 

Provinsi;  

c. pelaksanaan dan penyiapan bahan bimbingan 

teknis, evaluasi dan penyuluhan di bidang 

kehutanan dalam Provinsi;  

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

penyuluhan di bidang kehutanan dalam 

Provinsi;  

e.  pelaksanaan dan perencanaan pemberdayaan 

masyarakat, pengembangan kelompok tani 

hutan dan kelembagaan usaha, 

pengembangan kemitraan kehutanan dalam 

Provinsi;  

f. pelaksanaan dan perancangan fasilitasi dan 

pendampingan pengusulan penetapan areal 

kerja perhutanan sosial dan pengembangan 

perhutanan sosial (HKm, HTR, HD, HA dan 

Kemitraan Kehutanan) dalam Provinsi;  

g. pelaksanaan dan perancangan fasilitasi dan 

pendampingan penyusunan dan penetapan 

rencana kerja kegiatan perhutanan sosial 

dalam Provinsi;  

h. pelaksanakan monitoring dan evaluasi 

pemberdayaan masyarakat di bidang 

kehutanan dalam Provinsi;  

i.  pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur 

Sipil Negara;  
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j.  pelaksanaan penyusun evaluasi dan pelaporan 

kegiatan; dan  

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan 

atasan.  

4.3.3 Uraian tugas Seksi Penyuluhan Kehutanan dan 

Pemberdayaan Masyarakat meliputi:  

a. menyiapkan bahan dan merencanakan 

penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan 

kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan 

dalam Provinsi;  

b. menyiapkan bahan dan menyusun program 

dan materi penyuluhan di bidang kehutanan 

dalam Provinsi;  

c.  menyiapkan bahan dan melaksanakan 

bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan 

penyuluhan di bidang kehutanan dalam 

Provinsi;  

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan 

dalam Provinsi;  

e.  menyiapkan bahan dan merencanakan 

pemberdayaan masyarakat, pengembangan 

kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, 

pengembangan kemitraan kehutanan dalam 

Provinsi;  

f.  merancang dan menyiapkan bahan fasilitasi 

dan pendampingan pengusulan penetapan 

areal kerja perhutanan sosial dan 

pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, 

HD, HA dan Kemitraan Kehutanan) dalam 

Provinsi;  

g. merancang dan menyiapkan bahan fasilitasi 

dan pendampingan penyusunan dan 

penetapan rencana kerja kegiatan perhutanan 

sosial dalam Provinsi;  

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di 

bidang kehutanan dalam Provinsi;  

i.  melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur 

Sipil Negara;  

j.  menyusun dan melaksanakan evaluasi dan 

pelaporan kegiatan;  

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan 

atasan.  
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Bagan susunan organisasi Dinas Kehutanan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana pada gambar II.1. 

 

 

 

 

 

Gambar II.1.  Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

 
 Sumber :  Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka 

Belitung Nomor 58 Tahun 2016 

 

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah  

Jumlah PNS per 31 Desember 2016 sebanyak 63 orang, 

setelah ada alih status jumlah PNS per 31 Januari 2017 

menjadi 153 orang (terdapat 90 orang PNS alih status 

sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 dari 6 Kabupaten). 

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Kehutanan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut : 

Tabel II.1.  Sumber Daya Manusia Dinas Kehutanan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 

NO KRITERIA RINCIAN 
ASN 

JML 
L P 

1 2 3 4 5 6 

1 

Berdasarkan 

Pangkat/ 

Golongan 

Golongan IV - - 13 

Golongan III - - 119 

Golongan II - - 37 

Golongan I - - - 



Rencana Strategis Dinas Kehutanan 2017-2022 
II-46 

NO KRITERIA RINCIAN 
ASN 

JML 
L P 

1 2 3 4 5 6 

  
Non Golongan 17 19 26 

 
Jumlah 

 
  195 

2 

 

Berdasarkan 
Pendidikan  
   

S3 - - - 

S2 - - 15 

S1 - - 111 

D. IV - - - 

D. III  - - 15 

D.I  - - - 

SMA / 
sederajat  

- - 
54 

SMP/ 

sederajat  

- - 
- 

SD /sederajat  - - - 

 
Jumlah 

 
  195 

3 
Berdasarkan 

Jabatan 

Struktural       

-  Eselon II  1 - 1 

-  Eselon III  1 2 3 

-  Eselon IV  7 5 12 

Fungsional 

Tertentu  
42 13 55 

Fungsional 

Umum  
64 34 98 

Honorer 17 9 26 

 
Jumlah 

 
133 63 195 

4 Berdasarkan  

Diklat 

Prajabatan 108 45 153 

PIM IV 25 10 35 

PIM III 12 4 16 

PIM II 1 - 1 

 
Jumlah 

 
146 59 205 

Sumber Data : Sub Bagian Umum per 31 Juli 2017. 

 

Sumber daya berupa aset/modal yang yang dimiliki oleh 

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

sebagai berikut : 

Tabel II.2.  Sumber Daya Aset/Modal Dinas Kehutanan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 

No Uraian Aset Jumlah 
Keadaan 

Baik Rusak 

1 2 3 4 5 



Rencana Strategis Dinas Kehutanan 2017-2022 
II-47 

No Uraian Aset Jumlah 
Keadaan 

Baik Rusak 

1 2 3 4 5 

1 Bangunan Gedung 

Permanen 

8 5 3 

2 Bangunan Gedung 
Semi Permanen 

1 - 1 

3 Gedung Pos Jaga 

Permanen 

9 8 1 

4 Bangunan Gedung 
Garasi 

2 2 - 

5 Rumah Negara 22 5 17 

6 Kendaraan Roda 4 4 4 - 

7 Kendaraan Roda 2 25 25 - 

Sumber Data : Sub Bagian Umum per 31 Juli 2017. 
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Luas Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 657.378,26 hektar (40,03%) 

dari luas daratan. Luas Kawasan Hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 

SK.798/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan 

Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas +19.131 Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan 

Seluas +10.878 Hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas 

+3.210 Hektar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Luas Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung sebagaimana pada tabel berikut. 

 

Tabel II.3. Luas Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  

No. 
Fungsi 
Hutan  

Kabupaten/Kota 

Jumlah  
Bangka Belitung 

Pangkal 

Pinang 

Bangka 

Selatan 

Bangka 

Tengah 

Bangka 

Barat 

Belitung 

Timur  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 KSA/ 

KPA 

15.885,78 2.590,84  0 3.149,69 6.068.75 8.065,78 0 35.760,84 

2 HL 15.947,57 40.305,19  0 27.657,63 31.914.27 22.822,05 45.630.24 184.276,95 

3 HP 67.083,52 43.595,77  0 106.451,10 85.497.75 78.368,92 55.650.83 436.647,89 

4 HPT 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 HPK 11,32 503,59  0 0 0 177,67 0 692,58 

  Jumlah 98.928,19 86.995,39 0.00 137.258,42 123.480,77 109.434,42 101.281,07 657.378,26 

Sumber :  BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang Tahun 2017. Perkembangan Tata Batas Kawasan 

Hutan, SK.798/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012. 
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2.3 Kinerja Pelayanan PD   

Jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan pada 

tahun 2012 : 8 program dan 26 kegiatan, tahun 2013 : 

11 program dan 30 kegiatan, tahun 2014 : 8 program 

dan 42 kegiatan, tahun 2015 : 8 program dan 63 

kegiatan, dan tahun 2016 : 9 program dan 53 kegiatan. 

Capaian kinerja Dinas Kehutanan berdasarkan sasaran/ 

target program/kegiatan Renstra PD periode 2012-2016, 

pada tahun 2012 mencapai 88,24 (%). Pada tahun 2013 

mencapai 83,10 (%). Pada tahun 2014 mencapai 96,04 

(%). Pada tahun 2015 mencapai 50,97 (%), dan pada 

tahun 2016 capaian program dan kegiatan mencapai 

87,16 (%). 

Capaian Pembangunan Kehutanan sampai dengan 

Desember 2016, sebagai berikut : 

1. Hutan Kemsyarakatan (HKm) sebanyak 32 kelompok 

dengan anggota 1.710 orang dan luas ijin 9.964,52 

hektar. 

2. Hutan Desa (HD) sebanyak 3 kelompok dengan 

anggota 367 orang dan luas ijin 2.214,00 hektar. 

3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sebanyak 81 kelompok 

dengan anggota 1.135 orang dan luas ijin 3.208,27 

hektar. 

4. Penanaman pohon dalam rangka satu milyar pohon 

mencapai 9.714.173 batang setara dengan 8.744 

hektar. 

5. Hutan Tanaman Industri (HTI) sampai dengan 

Desember 2016, sebanyak 8 ijin dan luas 244.052,00 

hektar. 

6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Atas Dasar Harga 

Berlaku Menurut Lapangan Usaha (sub sektor 

kehutanan) Tahun 2016 mencapai 

Rp.240.117.120.000,-. 

 

Tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan 

sasaran/target Rencana Strategis Perangkat Daerah 

periode sebelumnya disajikan pada lampiran Tabel T-II.4.  
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD  

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD  kabupaten/kota hasil telaahan 

terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan 

peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang, disampaikan sebagai 

berikut : 

a. Hasil Analisis Terhadap Renstra K/L dan Renstra PD  Kabupaten/Kota. 

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Urusan Kehutanan menjadi kewenangan provinsi, sebagaimana lampiran BB. 

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan pada, sebagai berikut : 

Tabel II.5.  Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Antara Daerah Provinsi dan 

Daerah Kabupaten/Kota sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah.  

No  SUB URUSAN  DAERAH PROVINSI  
DAERAH  

KABUPATEN/ 

KOTA  

1 2 3 4 

1 Perencanaan Hutan  - - 

2 Pengelolaan Hutan  a.  Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan 

hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan 

hutan konservasi (KPHK).  

b.  Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan 

pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan 

- 
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No  SUB URUSAN  DAERAH PROVINSI  
DAERAH  

KABUPATEN/ 

KOTA  

1 2 3 4 

pengelolaan hutan konservasi (KPHK).  

c.  Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan 

hutan produksi dan hutan lindung, meliputi:  

 1) Pemanfaatan kawasan hutan;  

 2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;  

3) Pemungutan hasil hutan;  

4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali 

pemanfaatan penyimpanan penyerapan 

karbon.  

d.  Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan 

hutan negara.  

e.  Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan 

lindung, dan hutan produksi.  

f.  Pelaksanaan pengolahan hh bukan kayu.  

g.  Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu 

dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun.  

h.  Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk 

kepentingan religi.  
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No  SUB URUSAN  DAERAH PROVINSI  
DAERAH  

KABUPATEN/ 

KOTA  

1 2 3 4 

3 Konservasi Sumber  

Daya Alam Hayati dan  

Ekosistemnya  

a.  Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan 

pemanfaatan secara lestari taman hutan raya 

(TAHURA) lintas Daerah kabupaten/kota.  

b.  Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan 

satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak 

masuk dalam lampiran (Appendix) CITES.  

c.  Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai 

ekosistem penting dan daerah penyangga 

kawasan suaka alam dan kawasam pelestarian 

alam.  

-  

4 Diklat, Penyuluhan  

Dan Pemberdayaan  

Masyarakat di bidang  

Kehutanan 

a.  Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi.  

b.  Pemberdayaan masyarakat di bidang 

kehutanan.  

- 

5 Pengelolaan Daerah  

Aliran Sungai (DAS)  

Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Daerah 

kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/ 

kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.  

- 

6 Pengawasan  

Kehutanan  

-  - 

Sumber : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lampiran BB. 
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Agenda pembangunan nasional yang dilaksanakan Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan adalah : (1) agenda memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi 

sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; (2) agenda 

pembangunan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan (3) 

agenda mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis 

ekonomi domestik. 

Sub Agenda, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi dalam Rencana Strategis 2015-2019 

Kementerian LHK yang sesuai dengan program/kegiatan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan, 

sebagai berikut : 

 
Tabel II.6.   Sub Agenda, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi dalam Rencana Strategis 

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019. 

No Sub Agenda Sasaran Arah Kebijakan Strategi 

1 2 3 4 5 

1 Pemberantasan 

tindakan 

penebangan 

liar, perikanan 

liar dan 

penambangan 

liar  

Menurunnya 

frekuensi dan 

luasan penebangan 

liar  

 

Peningkatan 

efektivitas 

penegakan hukum  

 

- Penyederhanaan prosedur 

penegakan hukum kasus 

penebangan liar. 

- Meningkatkan proses 

yustisi, mencabut izin 

pihak yang melakukan 

perusakan hutan illegal, 

dan meningkatkan efek 

jera pelaku illegal. 
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No Sub Agenda Sasaran Arah Kebijakan Strategi 

1 2 3 4 5 

- Peningkatan koordinasi 

dalam pengawasan dan 

penegakan hukum dalam 

kawasan hutan. 

- Pembentukan Lembaga 

Pencegahan dan 

Pemberantasan 

Perusakan Hutan (P3H) 

sesuai UU No. 18/2013.  

   Peningkatan 

efektivitas dan 

kualitas pengelolaan 

hutan  

 

- Penyelesaian 

Pembangunan KPH untuk 

seluruh kawasan hutan;  

- Peningkatan keterlibatan 

masyarakat dalam 

pengamanan hutan 

melalui kemitraan, 

termasuk pengembangan 

hutan adat.  

2 Akselerasi 

pertumbuhan 

Peningkatan 

kualitas tata kelola  

Meningkatkan tata 

kelola kehutanan 

- Pemisahan peran 

administrator (regulator) 
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No Sub Agenda Sasaran Arah Kebijakan Strategi 

1 2 3 4 5 

ekonomi 

nasional  

 

 (good forest 

governance)  

 

dengan pengelola 

(operator) kawasan hutan 

melalui pembentukan 

Kesatuan Pengelolaan 

Hutan Produksi (KPHP) 

dan operasionalisasinya. 

- Penerapan prinsip 

pengelolaan hutan lestari. 

- Pemberian jaminan 

legalitas hasil hutan kayu 

dan produk kayu. 

- Memperkuat sumber daya 

manusia yang 

berkompeten untuk 

mendukung 

operasionalisasi KPH  

- Pengembangan forest 

based cluster industry  

- Memperkuat fungsi 

pemerintah sebagai 

fasilitator.  
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No Sub Agenda Sasaran Arah Kebijakan Strategi 

1 2 3 4 5 

   Meningkatkan 

produksi dan 

produktivitas 

sumber daya hutan. 

Peningkatan keterlibatan 

masyarakat sebagai mitra 

usaha dalam bentuk Hutan 

Tanaman Rakyat (HTR), 

Hutan Kemasyarakatan 

(HKm), Hutan Desa (HD), 

Hutan Adat dan Kemitraan 

Kehutanan.  

   Mengembangkan 

industri pengolahan 

hasil hutan kayu 

dan hasil hutan 

bukan kayu 

ditujukan untuk 

meningkatkan nilai 

tambah sektor 

kehutanan  

Optimalisasi pemanfaatan 

sumber daya hutan untuk 

industri hulu hingga 

industri hilir dengan 

mengembangkan 

keterpaduan industri 

berbasis hasil hutan (forest 

based cluster industry) 

guna meningkatkan nilai 

tambah, meningkatkan 

efisiensi industri serta 

meningkatkan value supply 

chain.  
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No Sub Agenda Sasaran Arah Kebijakan Strategi 

1 2 3 4 5 

3 Peningkatan 

konservasi dan 

tata kelola 

hutan  

Konservasi hutan : 

a. Pencegahan dan 

penanggulangan 

kebakaran hutan 

dengan cepat dan 

baik serta 

menurunkan 

jumlah hot spots 

kebakaran hutan. 

d. Peningkatan 

kualitas data dan 

informasi 

keanekaragaman 

hayati.  

Meningkatkan 

kapasitas pengelola 

hutan konservasi 

dalam melindungi, 

mengawetkan 

ekosistem hutan, 

sumber daya 

spesies, dan sumber 

daya genetik,  

 

- Peningkatan kerja sama 

(kemitraan) dengan pihak 

ketiga dalam pengelolaan 

penangkaran ex-situ 

tanaman dan satwa liar, 

serta penyelamatan 20 

satwa dan tumbuhan 

langka;  

- Meningkatkan sarana dan 

prasarana perlindungan 

hutan dan pengendalian 

kebakaran hutan;  

- Peningkatan pelestarian 

keanekaragaman hayati 

di luar kawasan hutan; 

dan  

- Peningkatan inventarisasi 

keanekaragaman hayati 

baik di dalam maupun di 

luar kawasan hutan.  
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No Sub Agenda Sasaran Arah Kebijakan Strategi 

1 2 3 4 5 

  Tata kelola hutan :  

Peningkatan 

kemitraan dengan 

masyarakat dalam 

pengelolaan hutan 

melalui pola 

HTR/HKm/ HD, 

Hutan Adat dan HR  

 

Mempercepat 

kepastian status 

hukum kawasan 

hutan, 

meningkatkan 

keterbukaan data 

dan informasi 

sumber daya hutan, 

dan meningkatkan 

kualitas tata kelola 

di tingkat tapak.  

- Membentuk dan 

mewujudkan unit 

manajemen yang handal 

di tingkat tapak pada 

seluruh kawasan hutan 

dalam bentuk Kesatuan 

Pengelolaan Hutan (KPH) 

untuk mendukung fungsi 

produksi, lindung dan 

konservasi dikelola secara 

optimal, efisien, dan 

efektif;  

- Meningkatkan kapasitas 

pengelola KPH sehingga 

mampu melakukan 

kegiatan tata hutan dan 

penyusunan rencana 

pengelolaan hutan, 

pemanfaatan hutan dan 

penggunaan kawasan 

hutan, rehabilitasi dan 
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No Sub Agenda Sasaran Arah Kebijakan Strategi 

1 2 3 4 5 

reklamasi hutan, serta 

perlindungan dan 

pengawetan 

keanekaragaman hayati 

dalam ekosistem hutan; 

dan  

- Meningkatkan hubungan 

yang saling 

menguntungkan antara 

masyarakat, termasuk 

masyarakat adat, dengan 

pemerintah dalam 

pengelolaan kawasan 

hutan.  

4 Perbaikan 

kualitas 

lingkungan 

hidup  

 

Meningkatnya 

kualitas lingkungan 

hidup, yang 

tercermin di dalam 

indeks kualitas 

lingkungan hidup 

(IKLH)  

Kebijakan upaya 

perbaikan kualitas 

lingkungan hidup 

diarahkan untuk 

meningkatkan 

kualitas lingkungan 

hidup yang 

- Penguatan sistem 

pemantauan kualitas 

lingkungan hidup  

- Peningkatan kualitas 

lingkungan hidup  

- Peningkatan pelestarian 

dan pemanfaatan 
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No Sub Agenda Sasaran Arah Kebijakan Strategi 

1 2 3 4 5 

 menyeluruh di 

setiap sektor 

pembangunan dan 

daerah, yang 

tercermin pada 

meningkatnya 

kualitas air, udara 

dan lahan/hutan. 

keekonomian 

keanekaragaman hayati  

 

5 Penanganan 

perubahan 

iklim dan 

penyediaan 

informasi iklim 

dan informasi 

kebencanaan 

sasaran  

 

Meningkatnya 

penanganan 

perubahan iklim, 

baik berupa 

kegiatan mitigasi 

untuk menurunkan 

emisi GRK sebesar 

mendekati 26 

persen pada tahun 

2019 di lima sektor 

prioritas, yaitu: 

kehutanan dan 

lahan gambut, 

Mengembangkan 

pembangunan 

rendah karbon dan 

adaptasi perubahan 

iklim  

 

- Mengembangkan dan 

mendukung pelaksanaan 

kebijakan pertumbuhan 

ekonomi yang rendah 

karbon  

- Melaksanakan kegiatan 

yang secara langsung dan 

tidak langsung 

mengurangi/menurunkan 

emisi GRK  

- Melaksanakan 

inventarisasi GRK yang 

berkesinambungan  
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No Sub Agenda Sasaran Arah Kebijakan Strategi 

1 2 3 4 5 

pertanian, energi 

dan transportasi, 

industri dan limbah, 

maupun kegiatan 

adaptasi untuk 

meningkatkan 

ketahanan 

masyarakat 

terhadap dampak 

perubahan iklim di 

15 (lima belas) 

daerah rentan. 

- Melakukan pemantauan 

dan evaluasi pelaksanaan 

RAN-GRK dan RAD-GRK  

- Mendorong pemerintah 

daerah menyusun 

strategi/rencana aksi 

adaptasi berdasarkan 

dokumen RAN-API dan 

kajian kerentanan daerah  

 

6 Peningkatan 

ketahanan air  

 

Penanganan DAS  

Mengurangi luasan 

lahan kritis, melalui 
rehabilitasi di dalam 
KPH  

Meningkatkan 

keterlibatan 

masyarakat dalam 
pemulihan 

kesehatan DAS 

Pemeliharaan dan 

pemulihan sumber 

air dan 

ekosistemnya  

 

Pengelolaan kawasan hulu 

DAS secara berkelanjutan 
untuk menjaga kualitas 

dan kapasitas sumber daya 

air,  

Konservasi sumber daya 

air, melalui :  

- (ii) Peningkatan 

keterlibatan masyarakat 
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No Sub Agenda Sasaran Arah Kebijakan Strategi 

1 2 3 4 5 

seluas 12,7 juta ha 

melalui 
pengembangan 

Hutan Tanaman 

Rakyat (HTR), Hutan 
Kemasyarakatan 

(HKm), Hutan Desa 

(HD), 
pengembangan 

ekowisata skala 

kecil, serta hasil 
hutan bukan kayu. 

dalam pengelolaan hutan 

berbasis DAS; (iii) 

Rehabilitasi hutan di 

dalam KPH dengan 

mempertimbangkan jenis 

tanah dan jenis 

tanamannya;  

- (vi) Pengembangan 

metode pengelolaan rawa 

berdasarkan prinsip 

zonasi pemanfaatan dan 

konservasi secara adaptif 

dengan menyeimbangkan 

pertimbangan ekonomi 

dan ekologis secara 

berkelanjutan yang 

dituangkan dalam RTRW  

Sumber :  Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019 
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Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa 

Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren 

dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota,  Pembagian 

Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagai 

berikut : 

1. Pemerintah Pusat : Sub Urusan Perencanaan 

Kehutanan. 

2. Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi : Sub 

Urusan Pengelolaan Hutan, Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pendidikan 

dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan 

Masyarakat di bidang Kehutanan, Pengelolaan 

Daerah Aliran Sungai (DAS), Pengawasan 

Kehutanan.  

3. Daerah Kabupaten/Kota : Sub Urusan Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

(Pelaksanaan pengelolaan TAHURA 

kabupaten/kota). 

 

a. Hasil Analisis Terhadap RTRW 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Tahun 2014–2034, substansi 

Kehutanan dalam RTRWP diatur sebagai  berikut : 

1. Pasal 49, ayat (1) Perwujudan kawasan budidaya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) 

terdiri atas : a. pengembangan kawasan peruntukan 

hutan produksi;  

2. Pasal 49, ayat (2) Pengembangan kawasan 

peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :  

a.  penataan batas kawasan peruntukan hutan 

produksi;  

b.  identifikasi dan rehabilitasi kawasan peruntukan 

hutan produksi yang kritis dan/atau yang 

mengalami kerusakan (deforestasi);  
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c.  peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan 

hutan produksi dengan pendekatan 

pembangunan kehutanan yang berkelanjutan;  

d.  peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan 

hutan produksi oleh pembangunan di luar sektor 

kehutanan sesuai peraturan perundangan;  

e.  pengembangan partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan kawasan peruntukan hutan 

produksi;  

f.  pengembangan pemanfaatan hasil hutan pada 

kawasan peruntukan hutan produksi (kayu dan 

non kayu); dan  

g. pengawasan dan evaluasi terhadap pengguna 

kawasan peruntukan hutan produksi baik 

pembangunan sektor kehutanan maupun non 

kehutanan.  

3. Pasal 63 Arahan peraturan zonasi kawasan rawan 

bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

53 ayat (1) huruf j ditetapkan sebagai berikut : 

d. dalam kawasan rawan bencana alam masih 

diperkenankan adanya kegiatan budidaya lain 

seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan, 

serta bangunan yang berfungsi untuk 

mengurangi resiko yang timbul akibat bencana 

alam.  

4. Pasal 65 Arahan peraturan zonasi kawasan hutan 

produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 

ayat (2) huruf a disusun dengan memperhatikan : 

a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan (kayu dan 

non kayu) untuk menjaga kestabilan Neraca 

Sumber Daya Hutan (NSDH);  

b.  pembangunan sarana dan prasarana hanya 

untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil 

hutan dengan mekanisme perizinan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku;  
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c. ketentuan pelarangan pendirian sarana dan 

prasarana lainnya selain yang dimaksud pada 

huruf b; dan  

d. pembatasan pemanfaatan kawasan hutan 

produksi bagi kegiatan pembangunan di luar 

sektor kehutanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

5. Pasal 114 Dalam peraturan Daerah ini, terhadap 

perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan 

yang masuk dalam kategori berdampak penting dan 

cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS) seluas 

4.452 Hektar, sehingga perubahan masih menunggu 

persetujuan DPR RI.  

6. Pasal 115 Apabila kawasan yang belum ditetapkan 

perubahan peruntukan dan fungsi kawasan 

hutannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 

disetujui usulan perubahannya, maka peruntukan 

dan fungsi kawasan adalah kawasan sesuai usulan 

perubahan peruntukan dan fungsi kawasannya.  

7. Pasal 116 Apabila kawasan yang belum ditetapkan 

perubahan peruntukan dan fungsi kawasan 

hutannya sebagaiman dimaksud dalam pasal 114 

tidak disetujui usulan perubahannya, maka 

peruntukan dan fungsi kawasan adalah tetap sesuai 

dengan peruntukan dan fungsi kawasan 

sebelumnya. 

8. Pasal 117 Apabila perubahan peruntukan dan 

fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 114 sudah ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang kehutanan,  maka pemanfaatan ruangnya 

mengacu pada penetapan tersebut. Pasal 118 

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 

diintegrasikan dalam revisi Peraturan Daerah 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

a. Hasil Analisis Terhadap KLHS 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung 2017-2022, wajib dilakukan kajian 

lingkungan hidup strategis (KLHS). KLHS dilakukan 

untuk : 1. Meningkatkan manfaat pembangunan, 2. 

Rencana dan implementasi pembangunan lebih 

terjamin keberlanjutannya, 3. Mengurangi 

kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/ 

prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, 

rencana, dan/atau program pembangunan, 4. Dampak 

negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan 

semakin efektif diatasi atau dicegah karena 

pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak tahap 

formulasi kebijakan, rencana, atau program 

pembangunan. 

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

(KLHS) dilakukan dengan mengkaji materi kebijakan, 

rencana, dan/atau program yang terdapat dalam 

RPJMD 2017-2022. Kajian dilakukan melalui beberapa 

tahapan, mulai dari perumusan isu pembangunan 

berkelanjutan, isu pembangunan berkelanjutan paling 

strategis, isu pembangunan berkelanjutan paling 

prioritas, identifikasi dan analisis materi kebijakan, 

rencana, dan/atau program di dalam RPJMD terhadap 

isu prioritas, analisis pengaruh kebijakan, rencana, 

dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup, 

perumusan mitigasi, alternatif perbaikan, hingga 

perumusan rekomendasi perbaikan materi kebijakan, 

rencana, dan/atau program. 

Rekomendasi disusun berdasarkan hasil perumusan 

mitigasi dan/atau alternatif dan juga hasil 

keseluruhan proses KLHS. Berdasarkan hasil 

keseluruhan proses KLHS, maka telah dirumuskan 

beberapa rekomendasi KLHS yang harus 

diintegrasikan ke dalam kebijakan, rencana, dan/atau 

program RPJMD 2017-2022. 
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Dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat 

Daerah Dinas Kehutanan Tahun 2017-2022, telah 

dilaksanakan integrasi dan sinkronisasi atas program 

daerah yang harus didukung oleh program/kegiatan 

Perangkat Daerah. Dalam dokumen KLHS RPJMD 

2017-2022, beberapa rekomendasi yang terkait 

dengan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan yang 

perlu dicermati dan ditindaklanjuti dalam program/ 

kegiatan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut. 

1. Merevisi beberapa indikator kinerja program pada 

beberapa kebijakan umum, antara lain: 

a) Pengembangan Kawasan Strategis Industri 

Perikanan Terpadu di Teluk Kelabat Belinyu, 

Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan 

Lepar Pongok, Pengembangan Kawasan 

Strategis Etalase Perikanan Selat Nasik, 

Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan 

Lepar Pongok tidak perlu adanya kegiatan 

pembangunan pemecah gelombang. Sebagai 

kompensasinya, pemecah gelombang alami 

berupa hutan mangrove  yang masih ada perlu 

dipertahankan dan ditambah ketebalannya. 

2. Memasukkan program pencegahan dan mitigasi 

bencana di Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) 

Gantung. 

3. Mengintegrasikan rumusan mitigasi dan/atau 

alternatif kedalam bentuk program-program 

disertai dengan indikator-indikator, waktu 

pelaksanaan dan pembiayaannya. 

4. Setiap rencana pengembangan kawasan strategis 

perlu didahului dengan penyusunan rencana 

induk pengembangan (RIP) dan rencana strategis 

(renstra) dan dilengkapi dengan kajian lingkungan 

hidup strategis (KLHS) sebelum dilakukan 

pembangunan fisik. 

5. Untuk beberapa kebijakan yang berlokasi di area 

yang di dalamnya terdapat kawasan lindung, 
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seperti: 1) Pengembangan kawasan strategis 

industri perikanan Tanjung Binga, 2) 

pengembangan kawasan konektivitas Pulau 

Bangka dengan Pulau Sumatera, 3) Pengembangan 

Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi 

Khusus Tanjung Berikat, dan 4) Pengembangan 

Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung Gunung 

dan kawasan lintas timur Pulau Bangka, perlu 

memilih lokasi yang sesuai dengan peruntukannya 

dengan tidak mengganggu area kawasan lindung 

yang ada di dalamnya. 

6. Pemerintah Provinsi harus segera menerbitkan 

peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah 

pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) sebagai 

pedoman penggunaan ruang pesisir dan laut 

untuk mendukung sejumlah kebijakan 

pengembangan kawasan strategis yang berada di 

wilayah pesisir dan laut. 

7. Dalam pengembangan kawasan peruntukan 

pariwisata perlu memperhatikan kepentingan 

masyarakat lokal, mengingat sebagian besar lokasi 

pengembangan sudah dikelola oleh masyarakat 

melalui BUMDes maupun karang taruna.  

8. Pemerintah Provinsi perlu memetakan dan 

menetapkan kawasan produksi pangan provinsi 

agar kebijakan/program pemantapan ketahanan 

pangan lebih fokus pada kawasan tertentu dan 

mencegah terjadinya perubahan peruntukan 

kawasan pertanian untuk kepentingan non 

pertanian. 

9. Pemerintah provinsi perlu segera mengidentifikasi 

dan menginventarisasi kawasan lindung yang ada 

di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

untuk mencegah terjadinya okupasi oleh 

masyarakat dan perubahan fungsi lindung.  

Selanjutnya hasil identifikasi dan inventarisasi 

tersebut dikukuhkan dalam bentuk Peraturan 
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Gubernur tentang Penetapan Kawasan Lindung di 

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

 

3.1  Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi Pelayanan PD. 

Sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tugas 

Dinas Kehutanan adalah membantu Gubernur 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 

kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.  

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kehutanan 

menyelenggarakan fungsi : 

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di 

bidang kehutanan yang menjadi kewenangan 

provinsi; 

2. penyelenggaran kebijakan teknis di bidang 

kehutanan yang menjadi kewenangan provinsi; 

3. penyelenggaraan administrasi Dinas Kehutanan; 

4. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas 

Kehutanan; dan 

5. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh 

atasan. 

Penentuan permasalahan/isu-isu strategis sesuai tugas 

dan fungsi Dinas Kehutanan dilaksanakan melalui 

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 

sebagai berikut : 
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Tabel T-III.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan 

Perangkat Daerah 

No 
Masalah 

Pokok 
Masalah Akar Masalah 

1 2 3 4 

1 Tata Kelola 

dan 

Pemanfaatan 

Kawasan 
Hutan 

Masih 

Rendahnya 

Kontribusi 

Sub Sektor 
Kehutanan 

Terhadap 

PDRB 

belum optimalnya 

pengelolaan dan 

produksi hasil hutan 

bukan kayu 

 

masih rendahnya 

usaha industri hasil 

hutan kayu 

 

belum optimalnya 

ketersediaan data/ 

informasi HHK dan 
HHBK  

Harmonisasi 

regulasi dan 

kebijakan 
pengelolaan 

SDA 

perencanaan tata 

ruang 

Pengukuhan 
kawasan 

hutan 

belum selesainya 
tata batas (secara 

temu gelang) 

Resolusi 

konflik 
agraria 

perizinan dan sistem 

perizinan 

2 Perlindungan 

dan 
Konservasi 

Sumber 

Daya Alam 

dan 
Ekosistem 

Rendahnya 

Perlindungan 
dan 

Konservasi 

Sumber Daya 

Alam dan 
Ekosistem 

penegakan hukum 

yang lemah sehingga 
kurang memberikan 

efek jera  

lemahnya kapasitas 

aparatur 

kurang pemahaman 

aturan hukum  

kurangnya jumlah 

personil 

Belum optimalnya 
dana operasional 
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No 
Masalah 

Pokok 
Masalah Akar Masalah 

1 2 3 4 

3 Pengelolaan 

Daerah 

Aliran 

Sungai (DAS) 
dan 

Perhutanan 

Sosial 

Kemiskinan 

sekitar 

kawasan 

hutan  

pemberdayaan 

masyarakat belum  

optimal 

Rendahnya 

Pengelolaan 

Daerah 
Aliran Sungai  

kurangnya 

pemahaman 

masyarakat tentang 
Daerah Aliran 

Sungai dan fungsi 

DAS 

Masih 
luasnya 

lahan kritis 

belum optimalnya 
penanaman/ 

rehabilitasi lahan 

kritis 

 

Berdasarkan Pemetaan Permasalahan Pelayanan 

Perangkat Daerah yang dilaksanakan, ditentukan Isu 

Strategis Perangkat Daerah Dinas Kehutanan sebagai 

berikut. 

 

A. ISU –ISU TRATEGIS  

1. Masih Rendahnya Tata Kelola dan Pemanfaatan 

Kawasan Hutan. 

a. Tata kelola hutan dan lahan mengacu pada 

proses, mekanisme, aturan dan lembaga untuk 

memutuskan bagaimana lahan dan hutan yang 

dikelola. Mekanisme tata kelola dapat bersifat 

top-down, hukum formal, kebijakan, atau 

program pemerintah untuk mengatur 

pemanfaatan lahan dan hutan, atau sebaliknya 

bottom-up, seperti yang dilakukan oleh 

masyarakat atau skema pemantauan informal 

yang menentukan bagaimana hutan, tanah dan 

sumber daya alam dimanfaatkan. 

b. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam 

proses ini adalah pemerintah, masyarakat lokal, 

adat (kelompok adat), organisasi non-

pemerintah, dan sektor swasta. 



Rencana Strategis Dinas Kehutanan 2017-2022 
III-73 

c. Belum optimalnya PNBP kehutanan yang berasal 

dari HHK dan HHBK. 

d. Jumlah PAD dari kehutanan belum tergali 

secara optimal.  

e. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber 

daya hutan selain hasil hutan kayu termasuk di 

dalamnya pemanfaatan jasa lingkungan dan 

wisata alam, sebagai faktor nilai tambah barang 

dan jasa. 

f. Pengelolaan kawasan hutan masih terfokus pada 

upaya-upaya pemanfaatan hasil hutan kayu 

sebagai kegiatan utamanya baik secara legal 

maupun illegal.  

g. Upaya pemanfaatan HHBK masih dilakukan 

secara tradisional dengan melakukan 

pemungutan langsung dari kawasan hutan 

tanpa disertai dengan perijinan.  

h. Kelemahan tata kelola hutan dalam banyak 

kasus adalah penegakan hukum yang lemah, 

kemampuan teknis dan peta yang akurat, 

kepemilikan lahan, kurangnya transparansi dan 

partisipasi publik. 

i. Aspek yang harus diperbaiki dalam mendukung 

tata kelola hutan yang baik mencakup aspek-

aspek sebagai berikut : Perencanaan Tata 

Ruang, Perizinan dan Sistem Perizinan, Analisa 

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terkait 

teknis kehutanan, Pemantauan, Penegakan 

Hukum. 

2. Rendahnya Penegakan Hukum Pidana Kehutanan. 

a. Penegakan hukum berkaitan dengan mekanisme 

untuk memastikan kepatuhan hukum dan 

peraturan yang berfungsi untuk menjaga dan 

melindungi hutan, kawasan hutan, peredaran 

hasil hutan, tumbuhan/satwa liar dan 

ekosistemnya. 

b. Penegakan hukum juga termasuk untuk 

memastikan diberlakukannya sanksi hukum 

bagi para pelanggar, memberdayakan polisi 
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hutan dan penyidik pegawai negeri sipil, aparat 

penegak hukum serta pengadilan untuk 

mendeteksi dini, memproses dan memberikan 

kepastian hukum terhadap pelaku pelanggaran.  

c. Tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum 

kehutanan adalah kurangnya jumlah personil, 

lemahnya kapasitas baik karena kurangnya 

pelatihan dan pembekalan, pengalaman, kurang 

pemahaman aturan hukum yang ada dan 

persoalan kekurangan dana operasional. 

d. Kurangnya koordinasi aparat penegak hukum 

diluar kehutanan dalam menerapkan sanksi 

pidana minimal sebagaimana diamanatkan 

dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 

tentang Pencegahan, Pemberantasan dan 

Perusakan Hutan (P3H), sehingga kurang 

memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran 

tindak pidana. 

3. Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat 

Kehutanan melalui Perhutanan Sosial. 

a. Kemiskinan sekitar kawasan hutan juga menjadi 

isu penting pembangunan bidang kehutanan. 

Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui 

skema yang ditetapkan HKm, HD, HTR, 

Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 

masih terkendala pemilihan jenis komoditi yang 

ekonomis dan cenderung cepat menghasilkan 

serta kurangnya keterampilan dalam mengolah 

hasil panen.  

b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang 

kelembagaan pengelolaan hutan (HTR/HKm/HD 

dan Kemitraan) sebagai sekema untuk 

pengelolaan hutan oleh masyarakat. 

c. Kurangnya pendamping dan kegiatan 

pendampingan, fasilitasi serta sosialisasi 

kegiatan pengelolaan kelembagaan kelompok 

tani hutan. 
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4. Masih Rendahnya Perlindungan dan Konservasi 

Sumber Daya Alam dan Ekosistem. 

a. Kegiatan penambang liar didalam kawasan hutan 

baik hutan produksi, hutan lindung bisa jadi 

merupakan bagian yang terorganisir karena 

terjadi berulang untuk kejadian yang pernah 

ditertibkan. 

b. Khusus untuk kawasan hutan konservasi 

(TAHURA/Taman Nasional/Taman Wisata Alam) 

yang sudah ada keputusan penetapannya, harus 

lebih ditingkatkan fungsi koordinasi antara pusat 

dan daerah dalam hal pengamanan dan 

perlindungan kawasan hutan dan ekosistemnya. 

c. Tekanan lainnya terhadap kehutanan yaitu 

tingginya gangguan keamanan hutan baik 

terhadap kawasan hutan dan hasil hutannya. 

d. Gangguan keamanan hutan belum sepenuhnya 

terpetakan dalam bentuk konsentrasi, lokasi dan 

intensitas gangguan sehingga perencanaan dalam 

rangka pengendalian dan pengamanan hutan 

belum dilaksanakan secara tepat sasaran. 

5. Masih Luasnya Lahan Kritis. 

a. Peningkatan penggunaan kawasan hutan secara 

legal dan illegal memberikan dampak yang 

dominan terhadap meningkatnya/semakin 

luasnya lahan kritis. 

b. Kebakaran tidak terkendali menyebabkan 

kerusakan vegetasi/tumbuhan. 

c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga 

dan mengembalikan fungsi lingkungan dalam 

mengelola sumberdaya alam. 

6. Masih Rendahnya Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 

(DAS). 

a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang 

Daerah Aliran Sungai dan fungsi DAS. 

b. Belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pengelolaan DAS.  
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7. Masih Rendahnya Tingkat Kepuasan Masyarakat 

Terhadap Kinerja Pelayanan di Bidang Kehutanan. 

a. Kurangnya sosialisasi terhadap standar 

operasional prosedur pelayanan bidang 

kehutanan (peraturan perundangan bidang 

kehutanan). 

b. Pelayanan terhadap masyarakat yang baik 

diharapkan memiliki dampak rasa/kesadaran 

memiliki dan melindungi hutan, kawasan hutan 

dan hasilnya dengan pemanfaatan yang sesuai 

dengan perundang-undangan berlaku. 

8. Belum Adanya Sistem Pengelolaan Database 

Kehutanan Berbasis IT. 

Sistem pengelolaan database yang baik mampu 

menyimpan, menampilkan/memberikan data untuk 

keperluan perencanaan dan evaluasi bagi aparatur 

dan stakeholder yang akan melaksanakan kegiatan di 

bidang kehutanan. Data yang ada saat ini masih 

belum terintegrasi antar bidang dan belum dikelola 

berbasis IT. 

 

Berdasarkan isu atrategis yang ada untuk 

pembangunan kehutanan, dilaksanakan analisis 

menggunakan analisis SWOT untuk mengevaluasi 

kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), 

peluang (opportunities), dan ancaman (threats) yang 

dimiliki Perangkat Daerah Dinas Kehutanan. 

 

B. ANALISIS SWOT 

Faktor Interal : 

a. Kekuatan (Strength/S)  

1. Jumlah sumber daya manusia yang memadai 

(terdiri dari : Jabatan Struktural : 17 orang, JFU : 

55 orang,  Polisi Hutan : 31 orang, Pengendali 

Ekosistem Hutan : 7 orang, Penyuluh Kehutanan : 

31 orang, Analisis Kepegawaian : 1, Surveyor 

Perpetaan : 1, Pranata Komputer : 1). 
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2. Terdapat kawasan hutan seluas 657.378,26 hektar 

(40,03% dari luas daratan), yang telah jelas 

batas/luas dan status fungsi kawasan hutan. 

3. Tersedianya Peraturan Gubernur Nomor 56 

Tahun 2014 tentang Rencana Kehutanan 

Tingkat Provinsi Tahun 2014-2034. 

4. Pengelolaan hutan dalam unit pengelolaan 

terkecil berbentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan 

(KPH) sebanyak 8 unit. 

5. Dukungan peraturan daerah sebagai payung 

hukum dalam pengelolaan sumberdaya hutan 

(Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pengelolaan DAS). 

6. Kewenangan penyelenggaraan urusan 

kehutanan oleh provinsi sesuai Undang-

Undang 23 Tahun 2014. 

b. Kelemahan (Weaknesess/W) 

1. Anggaran yang tersedia untuk penyelenggaraan 

kegiatan pemerintahan dan pembangunan masih 

terbatas. 

2. Tingkat kesejahteraan penduduk sekitar kawasan 

hutan masih rendah. 

3. Belum optimalnya kinerja aparatur dalam 

pembangunan kehutanan. 

4. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang 

belum optimal. 

5. Masih kurangnya kompetensi aparatur 

kehutanan yang terampil. 

6. Belum terlaksananya pengelolaan database 

kehutanan berbasis IT. 

Faktor Eksternal : 

a. Peluang (Opportunities/O) 

1. Adanya peluang pendanaan dari isu pemanasan 

global (global warming). 

2. Adanya dukungan stakeholder terkait. 

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam 

mengelola hutan melalui perhutanan sosial. 

4. Adanya regulasi skala nasional sebagai payung 

hukum dalam pengelolaan kehutanan. 
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Pengembangan UPT sebanyak 8 Unit UPTD 

KPH (1 KPHL dan 7 KPHP). 

b. Ancaman (Threats/T): 

1. Meningkatnya penggunaan dan pemanfaatan 

kawasan hutan yang tidak sesuai prosedur. 

2. Kebakaran hutan dan lahan tidak terkendali 

menyebabkan kerusakan vegetasi/tumbuhan. 

3. Tingginya gangguan penggunaan kawasan hutan. 

4. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap nilai 

konservasi alam masih rendah.  
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Strategi atas Faktor Internal dan Faktor Eksternal 

a. Strategi pilihan antara Kekuatan dengan Peluang 

Kekuatan (Strength/S) 
Peluang 

(Opportunities/O) 

Strategi menggunakan Kekuatan 

(S) untuk memanfaatkan 

Peluang (O) : (S-O) 

1. Jumlah sumber daya manusia 

yang memadai (terdiri dari : 

Jabatan Struktural : 17 orang, JFU 

: 55 orang,  Polisi Hutan : 31 

orang, Pengendali Ekosistem 

Hutan : 7 orang, Penyuluh 

Kehutanan : 31 orang, Analisis 

Kepegawaian : 1, Surveyor 

Perpetaan : 1, Pranata Komputer : 

1). 

2. Terdapat kawasan hutan seluas 

657.378,26 hektar (40,03% dari 

luas daratan), yang telah jelas 

batas/luas dan status fungsi 

kawasan hutan. 

3. Tersedianya Peraturan 

Gubernur Nomor 56 Tahun 

2014 tentang Rencana 

Kehutanan Tingkat Provinsi 

Tahun 2014-2034. 

1. Adanya peluang 

pendanaan dari isu 

pemanasan global (global 

warming). 

2. Adanya dukungan 

stakeholder terkait. 

3. Meningkatnya 

partisipasi masyarakat 

dalam mengelola hutan 

melalui perhutanan 

sosial. 

4. Adanya regulasi skala 

nasional sebagai 

payung hukum dalam 

pengelolaan kehutanan. 

1. Menumbuhkembangkan 

kesadaran lingkungan 

terutama sumberdaya hutan 
di seluruh lapisan 

masyarakat. 

2. Peningkatan koordinasi dan 

peran stakeholder terkait. 

3. Pengembangan perhutanan 

sosial melalui skema HD, 
HTR, HKm, HA dan 

Kemitraan Kehutanan. 

4. Lebih meningkatkan peran 

KPH dalam pengelolaan 

hutan. 

5. Unit KPH menghasilkan Hasil 

Hutan Kayu dan Hasil Hutan 
Bukan Kayu unggulan. 
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Kekuatan (Strength/S) 
Peluang 

(Opportunities/O) 

Strategi menggunakan Kekuatan 

(S) untuk memanfaatkan 

Peluang (O) : (S-O) 

4. Pengelolaan hutan dalam unit 

pengelolaan terkecil berbentuk 

Kesatuan Pengelolaan Hutan 

(KPH) sebanyak 8 unit. 

5. Dukungan peraturan daerah 

sebagai payung hukum dalam 

pengelolaan sumberdaya hutan 

(Peraturan Daerah Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pengelolaan 

DAS). 

6. Kewenangan penyelenggaraan 

urusan kehutanan oleh provinsi 

sesuai Undang-Undang 23 

Tahun 2014. 

b. Strategi pilihan antara Kekuatan dengan Ancaman 

Kekuatan (Strength/S) Ancaman (Threats/T) 

Strategi menggunakan 

Kekuatan (S) untuk  mengatasi  

Ancaman (T)  : (S-T) 

1. Jumlah sumber daya manusia 
yang memadai (terdiri dari : 
Jabatan Struktural : 17 orang, JFU 
: 55 orang,  Polisi Hutan : 31 

1. Meningkatnya 

penggunaan dan 

pemanfaatan kawasan 

1. Penyuluhan tentang 

lingkungan, ekosistem hutan 

dan pemanfaatan SDA. 
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Kekuatan (Strength/S) Ancaman (Threats/T) 

Strategi menggunakan 

Kekuatan (S) untuk  mengatasi  

Ancaman (T)  : (S-T) 

orang, Pengendali Ekosistem 
Hutan : 7 orang, Penyuluh 
Kehutanan : 31 orang, Analisis 
Kepegawaian : 1, Surveyor 
Perpetaan : 1, Pranata Komputer : 
1). 

2. Terdapat kawasan hutan seluas 
657.378,26 hektar (40,03% dari 

luas daratan), yang telah jelas 
batas/luas dan status fungsi 

kawasan hutan. 

3. Tersedianya Peraturan 
Gubernur Nomor 56 Tahun 

2014 tentang Rencana 

Kehutanan Tingkat Provinsi 

Tahun 2014-2034. 

4. Pengelolaan hutan dalam unit 

pengelolaan terkecil berbentuk 
Kesatuan Pengelolaan Hutan 

(KPH) sebanyak 8 unit. 

5. Dukungan peraturan daerah 
sebagai payung hukum dalam 

pengelolaan sumberdaya hutan 
(Peraturan Daerah Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pengelolaan 

hutan yang tidak sesuai 

prosedur. 

2. Kebakaran hutan dan 

lahan tidak terkendali 

menyebabkan 

kerusakan 

vegetasi/tumbuhan. 

3. Tingginya gangguan 

penggunaan kawasan 

hutan. 

4. Tingkat pengetahuan 

masyarakat terhadap 

nilai konservasi alam 

masih rendah.  

5. Makin luasnya lahan 

kritis). 

2. Peningkatan pendidikan dan 

pelatihan kepada 
masyarakat. 

3. Musyawarah antara 

masyarakat dan pemerintah 
dalam penyelesaian konflik 

pemanfaatan dan 

pengelolaan SDA. 
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Kekuatan (Strength/S) Ancaman (Threats/T) 

Strategi menggunakan 

Kekuatan (S) untuk  mengatasi  

Ancaman (T)  : (S-T) 

DAS). 

6. Kewenangan penyelenggaraan 
urusan kehutanan oleh provinsi 

sesuai Undang-Undang 23 

Tahun 2014. 

c. Strategi pilihan antara Kelemahan dengan Peluang 

Kelemahan (Weaknesess/W) 
Peluang 

(Opportunities/O) 

Strategi menanggulangi/ 

meminimalkan Kelemahan (W) 

dengan memanfaatkan Peluang 

(O) : (W-O) 

1. Anggaran yang tersedia untuk 

penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan dan pembangunan 

masih terbatas. 

2. Tingkat kesejahteraan penduduk 

sekitar kawasan hutan masih 

rendah. 

3. Belum optimalnya kinerja aparatur 

dalam pembangunan kehutanan. 

4. Pemanfaatan potensi sumber daya 

hutan yang belum optimal. 

5. Masih kurangnya kompetensi 

1. Adanya peluang 

pendanaan dari isu 

pemanasan global (global 

warming). 

2. Adanya dukungan 

stakeholder terkait. 

3. Meningkatnya partisipasi 

masyarakat dalam 

mengelola hutan melalui 

perhutanan sosial. 

4. Adanya regulasi skala 

nasional sebagai payung 

1. Sosialisasi kepada 

masyarakat tentang 

partisipasi masyarakat 
dalam mengelola dan 

memanfaatkan hutan. 

2. Peningkatan penerapan 
teknologi dalam 

pengembangan SDA. 

3. Peningkatan peran serta 
masyarakat dalam 

pemanfaatan dan 

pengelolaan hutan. 
4. Konsistensi pemerintah 
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Kelemahan (Weaknesess/W) 
Peluang 

(Opportunities/O) 

Strategi menanggulangi/ 

meminimalkan Kelemahan (W) 

dengan memanfaatkan Peluang 

(O) : (W-O) 

aparatur kehutanan yang 

terampil. 

6. Belum terlaksananya 

pengelolaan database 

kehutanan berbasis IT 

hukum dalam 

pengelolaan kehutanan. 

dalam menetapkan regulasi. 

5. Optimalisasi kerjasama 

dengan berbagai pihak dan 
lembaga lain, termasuk 

lembaga donor luar negeri 

dalam pengembangan 
pengelolaan hutan pada 

KPH. 

 

d. Strategi pilihan antara Kelemahan dengan Ancaman 

Kelemahan (Weaknesess/W) Ancaman (Threats/T) 

Strategi memperkecil 

Kelemahan (W) untuk mengatasi 

Ancaman  (T) : (W-T) 

1. Anggaran yang tersedia untuk 

penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan dan pembangunan 

masih terbatas. 

2. Tingkat kesejahteraan penduduk 

sekitar kawasan hutan masih 

rendah. 

3. Belum optimalnya kinerja aparatur 

dalam pembangunan kehutanan. 

1. Meningkatnya 

penggunaan dan 

pemanfaatan kawasan 

hutan yang tidak sesuai 

prosedur. 

2. Kebakaran hutan dan 

lahan tidak terkendali 

menyebabkan 

1. Melibatkan masyarakat 
dalam penyusunan 

dokumen perecanaan dan 

pengelolaan SDA. 
2. Peningkatan Penegakan 

hukum terhadap tindak 

pidana kehutanan. 
3. Percepatan pembangunan 

kelembagaan KPH dan 



Rencana Strategis Dinas Kehutanan 2017-2022 
III-84 

Kelemahan (Weaknesess/W) Ancaman (Threats/T) 

Strategi memperkecil 

Kelemahan (W) untuk mengatasi 

Ancaman  (T) : (W-T) 

4. Pemanfaatan potensi sumber daya 

hutan yang belum optimal. 

5. Masih kurangnya kompetensi 

aparatur kehutanan yang 

terampil. 

6. Belum terlaksananya 

pengelolaan database 

kehutanan berbasis IT 

kerusakan 

vegetasi/tumbuhan. 

3. Tingginya gangguan 

penggunaan kawasan 

hutan. 

4. Tingkat pengetahuan 

masyarakat terhadap 

nilai konservasi alam 

masih rendah.  

percepatan penyusunan 

dokumen pengelolaan. 
4. Percepatan upaya 

rehabilitasi kawasan hutan 

dan DAS kritis. 

Sumber : Analisis SWOT Isu Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Tahun 2017 

 

Dari analisis terhadap isu strategis menggunakan analisis SWOT, Dinas Kehutanan dalam 

Rencana Strategis Tahun 2017-2022 menggunakan strategi : 

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan melalui 

Pengembangan Perhutanan Sosial melalui skema HD, HTR, HKm, Hutan Adat dan Kemitraan 

Kehutanan. 

2. Peningkatkan peran KPH dalam pengelolaan hutan dalam menghasilkan Hasil Hutan Kayu dan 

Bukan Kayu unggulan. 

3. Percepatan upaya rehabilitasi kawasan hutan dan DAS kritis. 
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4. Peningkatan jumlah kawasan lindung dan penegakan hukum terhadap tindak pidana 

kehutanan. 

Keterkaitan atas strategi yang diambil diwujudkan melalui program dan kegiatan sebagai berikut. 

Tabel III.1.  Program dan Kegiatan untuk Pelaksanaan Strategi dalam Mengatasi Permasalahan 

No Strategi Program Kegiatan 

1 2 3 4 

1 Peningkatan peran serta 
masyarakat dalam 

pemanfaatan dan pengelolaan 

hutan dengan Pengembangan 

perhutanan sosial melalui 
skema HD, HTR, HKm, Hutan 

Adat dan Kemitraan 

Kehutanan. 

Program Peningkatan 
Pengelolaan Daerah Aliran 

Sungai Dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

1. Peningkatan Pemberdayaan 
Masyarakat   

2 Peningkatkan peran KPH 

dalam pengelolaan hutan 

dalam menghasilkan Hasil 
Hutan Kayu dan Bukan Kayu 

unggulan. 

Program Peningkatan Tata 

Kelola dan Pemanfaatan 

Kawasan Hutan 

1. Peningkatan Pengelolaan 

Kawasan Hutan.  

2. Peningkatan Pemanfaatan 
dan Penggunaan Kawasan 

Hutan.  

3. Peningkatan Pengembangan 

Hasil Hutan 
 

 Program Peningkatan 

Pelayanan Teknis Tata 
Kelola Kehutanan 

Peningkatan Fungsi Pelayanan 

Kantor UPTD KPH 
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No Strategi Program Kegiatan 

1 2 3 4 

3 Percepatan upaya rehabilitasi 

kawasan hutan dan DAS 
kritis. 

Program Peningkatan 

Pengelolaan Daerah Aliran 
Sungai Dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

1. Peningkatan 

Penyelenggaraan 
Rehabilitasi Hutan dan 

Lahan. 

2. Peningkatan Pembinaan 
Pegelolaan Daerah Aliran 

Sungai. 

3. Peningkatan Pemenuhan 
Kewajiban Rehabilitasi DAS 

bagi Pemegang IPPKH 

4 Peningkatan Penegakan 

hukum terhadap tindak 
pidana kehutanan. 

Program Peningkatan 

Perlindungan Dan 
Konservasi Sumber Daya 

Alam Dan Ekosistem 

1. Peningkatan Penertiban 

Pelanggaran Tindak Pidana 
Kehutanan. 

2. Peningkatan Pengendalian 

Kebakaran Hutan dan 
Lahan. 

3. Pembentukan Kawasan 

Ekosistem Essensial (KEE). 
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3.2  Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah Terpilih. 

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang 

diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah 

rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 

adalah: “Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di 

Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata 

Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien 

dan Cepat Berbasis Teknologi”. 

Pernyataan visi ini mengandung lima makna yaitu : 

1. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah wilayah 

administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-

undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya 

terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah. 

2. Sejatera menunjukkan bahwa Masyarakat Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung dengan Tingkat 

pendapatan masyarakatnya meningkat dan 

kesenjangan pendapatan antar masyarakat mengecil.  

3. Maju adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh 

ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan 

daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan 

daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui 

peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan 

yang baik (good governance). 

4. Unggul dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan 

berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan 

pembangunan dalam rangka mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung yang 

Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari  

dengan dukungan semua sektor.  

5. Teknologi dimaknai Tata Kelola Pemerintahan dan 

Pelayanan Publik serta untuk pencapaian Visi dan 

Misi yang Efisien dan Cepat serta berdaya saing 

berbasis teknologi. 
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Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan, maka 

ada 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Periode 2017 – 2022, yaitu:  

1. Pembangunaan  Ekonomi Berbasis Potensi Daerah; 

2. Mewujudkan Infrastruktur dan konektifitas daerah 

yang berkualitas; 

3. Peningkatan sumber daya manusia unggul dan 

handal; 

4. Peningkatan kesehatan masyarakat; 

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta 

pembangunan demokrasi; 

6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas 

lingkungan hidup. 

 

Tujuan dan Sasaran 

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal 

yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, 

melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan 

menangani isu strategis daerah yang dihadapi. 

Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan  ke 

dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu 

tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran 

yang ingin dicapai dari masing-masing misi. 

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai 

secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih 

spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek 

dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus 

menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui 

tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai 

tujuan.  

Untuk menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran 

pembangunan nasional dan provinsi serta berdasarkan 

hasil evaluasi keselarasan tujuan dan sasaran terhadap 

misi RPJMD, maka ditetapkan tujuan dan sasaran serta 

indikator sasaran dalam RPJMD dengan rincian sebagai 

berikut : 

Misi I :  Pembangunaan Ekonomi Berbasis Potensi 

 Daerah; 
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Tujuan :  

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

2. Meningkatnya pendapatan masyarakat . 

Indikator Tujuan : 

1. Persentase Pertumbuhan PDRB. 

2. Pendapatan perkapita, (Pendapatan Perkapita 

Perempuan, Pendapatan Perkapita Laki-laki). 

Sasaran :   

1. Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, 

peternakan, kehutanan, perburuan dan jasa 

pertanian. 

2. Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan. 

3. Meningkatnya pengembangan Pembangunan 

pariwisata. 

4. Meningkatnya Produksi sektor pertambangan . 

5. Meningkatnya pembangunan berbasis industri . 

6. Terwujudnya kemandirian energi . 

7. Menurunnya angka Pengangguran. 

8. Menurunnya angka kemiskinan. 

9. Menurunnya angka Inflasi. 

10. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk 

 
Misi II :  Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas 

daerah yang berkualitas; 

Tujuan :  

1. Meningkatkan Infrastruktur dan konektivitas 

mendukung pengembangan potensi daerah;  

Indikator Tujuan : 

1. Pertumbuhan subsektor jasa konstruksi. 

Sasaran :  

1. Pembangunan Infrastruktur dan konektivitas  

mendukung pengembangan potensi daerah; 

2. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar 

masyarakat. 

3. Meningkatkan konektivitas antar wilayah. 

 
Misi III : Peningkatan sumber daya manusia unggul dan 

handal; 
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Tujuan :  

1. Meningkatnya Pendidikan Masyarakat. 

Indikator Tujuan : 

1. Rata-rata lama sekolah, (Rata-rata lama sekolah laki-

laki, rata-rata lama sekolah perempuaan). 

Sasaran :  

1. Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi 

masyarakat. 

 

Misi IV : Peningkatan kesehatan masyarakat; 

Tujuan :  

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 

Indikator Tujuan : 

1. Angka Usia Harapan Hidup, (Angka Usia Harapan 

Hidup Laki-laki, Angka Usia Harapan Hidup 

Perempuaan) 

Sasaran   

1. Peningkatan Pembangunan Kesehatan Masyarakat. 

 

Misi V :  Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik 

serta pembangunan demokrasi; 

Tujuan :  
1. Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas. 

2. Terwujudnya pembangunan demokrasi. 

Indikator Tujuan :  

1. Indeks Reformasi Birokrasi. 

2. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi. 

Sasaran :  

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel . 

2. Birokrasi yang efektif dan efisien. 

3. Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang 

berkualitas. 

4. Peningkatan Kebebasan sipil masyarakat. 

5. Peningkatan hak-hak politik masyarakat. 

6. Peningkatan  peran lembaga demokrasi. 

Misi VI : Meningkatkan pengendalian bencana dan 
kualitas lingkungan hidup; 
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Tujuan :  
1. Meningkatkan tata kelola kebencanaan. 

2. Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup. 

 
Indikator Tujuan : 

1. Indeks Resiko Bencana. 

2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup [IKLH] . 

Sasaran :  

1. Menurunkan tingkat ancaman terhadap bencana. 

2. Menurunkan tingkat kerugian terhadap bencana. 

3. Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana. 

4. Peningkatan Pengendalian Lingkungan Hidup. 

 

Berdasarkan identifikasi permasalahan, faktor 

penghambat dan faktor pendorong pelayanan Perangkat 

Daerah Dinas Kehutanan yang mempengaruhi 

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil 

kepala daerah adalah : 

Faktor Penghambat : 

- belum selesainya tata batas (secara temu gelang). 

- penegakan hukum yang lemah sehingga kurang 

memberikan efek jera. 

- kurangnya jumlah personil, lemahnya kapasitas 

aparatur, kurang pemahaman aturan hukum, 

kekurangan dana operasional. 

- Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat. 

 

Faktor Pendorong : 

- Kewenangan penyelenggaraan urusan kehutanan 

oleh provinsi sesuai Undang-Undang 23 Tahun 

2014. 

- Terdapat kawasan hutan seluas 657.378,26 hektar 

(40,03% dari luas daratan), yang telah jelas 

batas/luas dan status fungsi kawasan hutan. 

- Jumlah sumber daya manusia yang memadai). 

- Dukungan peraturan daerah sebagai payung 

hukum dalam pengelolaan sumberdaya hutan 

(Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pengelolaan DAS). 
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- Tersedianya Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 

2014 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi 

Tahun 2014-2034. 

- Pengelolaan hutan dalam unit pengelolaan terkecil 

berbentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 

sebanyak 8 unit. 

 

3.3  Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota. 

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor 

pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi 

permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka 

menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD  

provinsi/kabupaten/kota, sebagai berikut : 

a. Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan  

Faktor Penghambat : 

- Periode Rencana Strategis K/L berbeda dengan 

periode RPJMD/Rencana Strategis Perangkat 

Daerah. 

Faktor Pendorong : 

- Dukungan peraturan dan pembiayaan dalam 

pengembangan KPH. 

- Arahan pengelolaan hutan secara lestari melalui 

perhutanan social dan pemberdayaan masyarakat 

dan peningkatan hasil hutan kayu dan bukan 

kayu. 

b. Sasaran Jangka Menengah Renstra Kabupaten/Kota 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 14 ayat (1) bahwa 

“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang 

kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya 

mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

provinsi”, tidak ada dinas yang khusus menangani 

urusan kehutanan di kabupaten/kota. 

Faktor Penghambat : 

- Peralihan asset dan pembentukan kelembagaan 

baru (UPTD KPH) 
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Faktor Pendorong : 

- Tambahan jumlah pegawai pengelola dan rentang 

kendali yang semakin pendek dengan adanya UPTD 

KPH. 

 

3.4  Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis. 

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan 

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau 

dari implikasi RTRW dan KLHS. 

- Implikasi RTRW 

Faktor Penghambat : 

1. terhadap perubahan peruntukan dan fungsi 

kawasan hutan yang masuk dalam kategori 

berdampak penting dan cakpupan luas serta 

bernilai strategis (DPCLS) seluas 4.452 Hektar, 

sehingga perubahan masih menunggu persetujuan 

DPR RI. 

Faktor Pendorong : 

1.  penetapan beberapa lokasi sebagai kawasan 

pembangunan ekonomi nasional. 

- Implikasi KLHS 

Faktor Penghambat : 

1. -. 

Faktor Pendorong : 

1. Untuk beberapa kebijakan yang berlokasi di area 

yang di dalamnya terdapat terdapat kawasan 

lindung, seperti: 1) Pengembangan kawasan 

strategis industri perikanan Tanjung Binga, 2) 

pengembangan kawasan konektivitas Pulau 

Bangka dengan Pulau Sumatera, 3) Pengembangan 

Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi 

Khusus Tanjung Berikat, dan 4) Pengembangan 

Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung Gunung 

dan kawasan lintas timur Pulau Bangka, perlu 

memilih lokasi yang sesuai dengan peruntukannya 
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dengan tidak mengganggu area kawasan lindung 

yang ada di dalamnya. 

2. Pemerintah provinsi perlu segera mengidentifikasi 

dan menginventarisasi kawasan lindung yang ada 

di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

untuk mencegah terjadinya okupasi oleh 

masyarakat dan perubahan fungsi lindung. 

Selanjutnya hasil identifikasi dan inventarisasi 

tersebut dikukuhkan dalam bentuk Peraturan 

Gubernur tentang Penetapan Kawasan Lindung di 

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

3.5  Penentuan Isu-isu Strategis 

Dari analisis terhadap isu strategis menggunakan 

analisis SWOT, Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung dalam melaksanakan dalam Rencana 

Strategis Tahun 2017 2022 menggunakan strategi : 

1. Lebih meningkatkan peran UPTD KPH dalam 

pengelolaan hutan dalam menghasilkan Hasil Hutan 

Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu unggulan. 

2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam 

pemanfaatan dan pengelolaan hutan melalui 

Pengembangan Perhutanan Sosial dengan skema 

Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), 

Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Adat (HA) dan 

Kemitraan Kehutanan (KK). 

3. Percepatan upaya rehabilitasi kawasan hutan dan 

DAS kritis. 

4. Peningkatan penegakan hukum terhadap tindak 

pidana kehutanan. 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, bakwa PD tidak lagi 

menetapkan visi dan misi Kepala Perangkat Daerah. Sehingga 

Tujuan dan Sasaran yang disusun adalah dalam rangka 

mewujudkan pencapaian dari Visi dan Misi Gubernur dan 

Wakil Gubernur yang ditetapkan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 

2017-2022.  

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari 

pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5  (lima) tahun.  Tujuan 

adalah pernyataan tentang hal - hal yang perlu dilakukan 

untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan 

permasalahan, dan  menangani isu strategis daerah yang 

dihadapi.  

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang 

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, 

rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 

(lima) tahun ke depan.  

 

4.1  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat 

Daerah   

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD Dinas 

Kehutanan sesuai RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Tahun 2017-2022 sebagai berikut : 
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Tabel T-IV.1   Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 

No 
Tujuan 
Renstra 

Sasaran 
Renstra 

Indikator 
Tujuan dan 
Indikator 
Sasaran 

Data Awal 
Tahun 

Perencanaan 
(2016) 

Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun 
ke- 

1 
(2018) 

2 
(2019) 

3 
(2020) 

4 
(2021) 

5 
(2022) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Meningkatknya 

PDRB Sub 

Sektor 

Kehutanan 

 Persentase 

PDRB Sub 

Sektor 

Kehutanan 

      

  Meningkatnya 

produksi hasil 

hutan kayu dan 

bukan kayu 

Jumlah nilai 

hasil hutan 

kayu dan 

bukan kayu 

Rp. 

1.785.372.074 

10% 20% 30% 40% 50% 

2 Menurunnya 

kerusakan 

hutan dan 

lahan 

 Persentase 

kerusakan 

hutan dan 

lahan 

      

  Menurunnya 

luas lahan 

kritis 

Persentase 

luas lahan 

kritis 

2.194,64 

hektar 

9,11% 9,11% 9,11% 9,11% 9,11% 

  Menurunya 

Luas 

Persentase 

luas 

41.789,55 

hektar 

90% 80% 60% 40% 20% 
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No 
Tujuan 
Renstra 

Sasaran 
Renstra 

Indikator 
Tujuan dan 
Indikator 
Sasaran 

Data Awal 
Tahun 

Perencanaan 
(2016) 

Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun 
ke- 

1 
(2018) 

2 
(2019) 

3 
(2020) 

4 
(2021) 

5 
(2022) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kerusakan 

Hutan dan 

Lahan 

kerusakan 

hutan dan 

lahan 

4.2  Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran 

RPJMD sebagai berikut. 

Tabel T. IV. 2  Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dengan Tujuan dan 

Sasaran RPJMD sebagai berikut. 

No Renstra RPJMD 

Tujuan Sasaran Tujuan Sasaran 

1 2 3 4 5 

1 
Meningkatknya PDRB 
Sub Sektor Kehutanan 

Meningkatnya produksi 
hasil hutan kayu dan 
bukan kayu 

Meningkatnya 
Pertumbuhan Ekonomi 

Meningkatnya produksi 
sub sektor pertanian, 
peternakan, dan 
pekerbunaan, dan 
kehutanan 

2 Menurunnya kerusakan Menurunnya luas lahan Meningkatnya tata kelola Peningkatan Kualitas 
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No Renstra RPJMD 

Tujuan Sasaran Tujuan Sasaran 

1 2 3 4 5 

hutan dan lahan kritis lingkungan hidup Lingkungan 

 

 

Menurunya Luas 

Kerusakan Hutan dan 

Lahan 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

 

Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan 

perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas 

Kehutanan mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan 

efisien di dalam Rencana Strategis (Renstra). Strategi adalah 

langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk 

mewujudkan visi dan misi. Strategi dihasilkan dari posisi 

Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S–O 

(Strengths/kekuatan–Opportunity/peluang) yang mengarah 

pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan 

tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan 

pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan 

dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian 

kebijakan. 

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan 

bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. 

Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam 

mengelola pelaksanaan programprogram pembangunan 

maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka 

mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan 

masyarakat. Dari analisa lingkungan strategis yang telah 

dilakukan maka didapatkan strategi Perangkat Daerah Dinas 

Kehutanan adalah sebagai berikut : 

a. Sasaran 1.  

Meningkatnya produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu 

Strategi yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran 1 

adalah :  

Meningkatkan peran UPTD KPH dalam pengelolaan hutan 

dalam menghasilkan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan 

Bukan Kayu unggulan. 

Sedangkan kebijakan yang ditempuh untuk mendukung 

pelaksanaan strategi ini adalah : 

a) Penyusunan  Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan. 

b) Pemanfaatan Kawasan Hutan. 

c) Peningkatan produksi Hasil Hutan Kayu . 
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d) Peningkatan nilai Hasil Hutan Bukan Kayu. 

e) Peningkatan pelayanan teknis UPTD KPH. 

b. Sasaran 2.  

Menurunnya luas lahan kritis 

Strategi yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran 2 

adalah :  

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan 

dan pengelolaan hutan melalui Pengembangan 

Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa (HD), Hutan 

Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), 

Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan (KK). 

Sedangkan kebijakan yang ditempuh untuk mendukung 

pelaksanaan strategi ini adalah : 

a) Pembinaan dan Pegelolaan Daerah Aliran Sungai. 

b) Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 

c) Pengembangan Perhutanan Sosial. 

d) Penyelenggaraan  Penyuluhan Kehutanan. 

e) Penumbuhan dan pengembangan kelompok pecinta 

alam/pramuka. 

c. Sasaran 3.  

Menurunya Luas Kerusakan Hutan dan Lahan 

Strategi yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran 3 

adalah : 

Peningkatan penegakan hukum terhadap tindak pidana 

kehutanan. 

Sedangkan kebijakan yang ditempuh untuk mendukung 

pelaksanaan strategi ini adalah : 

a) Penertiban Pelanggaran Tindak Pidana Kehutanan. 

b) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. 

c) Penetapan kawasan ekosistem essensial. 

 

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 

Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Tahun 2017-2022 disajikan pada Tabel.V.1. 
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Tabel V.1.  Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 

VISI (RPJMD) : 
"BABEL SEJAHTERA, PROVINSI MAJU YANG UNGGUL DI BIDANG INOVASI AGROPOLITAN 
DAN BAHARI DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG 
EFESIEN DAN CEPAT BERBASIS TEKNOLOGI" 

MISI 1 (RPJMD) : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS POTENSI DAERAH 

Tujuan Renstra : Sasaran Renstra 
  

Strategi Renstra 
  

Arah Kebijakan Renstra 

Meningkatknya 
PDRB Sub 
Sektor 
Kehutanan 

 Meningkatnya 
produksi hasil 
hutan kayu dan 
bukan kayu  

 Meningkatkan peran 

UPTD KPH dalam 

pengelolaan hutan 

dalam menghasilkan 

Hasil Hutan Kayu dan 

Hasil Hutan Bukan 

Kayu unggulan. 

1.  Penyusunan  Rencana Pengelolaan 

Kawasan Hutan. 

  2.  Pemanfaatan Kawasan Hutan 

  3.  Peningkatan produksi Hasil Hutan 

Kayu. 

  4.  Peningkatan nilai Hasil Hutan Bukan 

Kayu. 

  5. Peningkatan pelayanan teknis UPTD 

KPH. 

MISI 6 (RPJMD) : MENINGKATKAN PENGENDALIAN BENCANA DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP 

Tujuan Renstra : Sasaran Renstra   Strategi Renstra 
  

Arah Kebijakan Renstra 

Menurunnya 1 Menurunnya luas 
lahan kritis 

 Peningkatan peran 1.  Pembinaan dan Pegelolaan Daerah 



Rencana Strategis Dinas Kehutanan 2017-2022 

V-
102 

VISI (RPJMD) : 
"BABEL SEJAHTERA, PROVINSI MAJU YANG UNGGUL DI BIDANG INOVASI AGROPOLITAN 
DAN BAHARI DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG 
EFESIEN DAN CEPAT BERBASIS TEKNOLOGI" 

kerusakan hutan 

dan lahan 

serta masyarakat dalam 

pemanfaatan dan 

pengelolaan hutan 

melalui Pengembangan 

Perhutanan Sosial 

dengan skema Hutan 

Desa (HD), Hutan 

Tanaman Rakyat (HTR), 

Hutan Kemasyarakatan 

(HKm), Hutan Adat (HA) 

dan Kemitraan 

Kehutanan (KK). 

Aliran Sungai. 

   2.  Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 

    3.  Pengembangan Perhutanan Sosial. 

    4.  Penyelenggaraan  Penyuluhan 

Kehutanan. 

    5.  Penumbuhan dan pengembangan 

kelompok pecinta alam/pramuka. 

 

 2 Menurunya Luas 
Kerusakan Hutan 
dan Lahan 

 Peningkatan penegakan 

hukum terhadap tindak 

pidana kehutanan. 

1.  Penertiban Pelanggaran Tindak Pidana 

Kehutana 

     2.  Pengendalian Kebakaran Hutan dan 

Lahan 

     3.  Penetapan kawasan ekosistem 

essensial. 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 

Perangkat Daerah Dinas Kehutanan menyusun 

rencana program, kegiatan serta pendanaan indikatif tahun 

2017-2022. Terdapat dari 5 (lima) program dan 36 (tiga puluh 

enam) kegiatan, sebagai berikut :  

1. Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, terdiri dari 7 

(tujuh) kegiatan : 

a. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 

c. Peningkatan Disiplin Aparatur. 

d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 

e. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan. 

f. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 

g. Penyusunan dan Operasionalisasi Sistem Database 

Kehutanan Berbasis IT. 

2.  Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan 

Kawasan Hutan, terdiri dari 6 (enam) kegiatan : 

a. Peningkatan Usaha Hasil Hutan Kayu. 

b. Penyusunan  Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan. 

c. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu. 

d. Expo Pengembangan dan Promosi Hasil Hutan. 

e. Pemanfaatan  Kawasan Hutan. 

f. Pembangunan sumber benih dan konservasi ex situ 

Gaharu dan Pelawan. 

 

3.  Program Peningkatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 

dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari 9 (sembilan) 

kegiatan : 

a. Pembinaan dan Pegelolaan Daerah Aliran Sungai. 

b. Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS bagi Pemegang 

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). 

c. Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 

d. Pengembangan Perhutanan Sosial. 

e. Penyelenggaraan  Penyuluhan Kehutanan. 

f. Penumbuhan dan pengembangan kelompok pecinta 

alam/pramuka. 
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g. Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 

 

4.  Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi 

Sumber Daya Alam Dan Ekosistem, terdiri dari 6 (enam) 

kegiatan : 

a. Identifikasi, Inventarisasi dan Pemanfaatan Kawasan 

ekosistem essensial. 

b. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.  

c. Penertiban Pelanggaran Tindak Pidana Kehutanan. 

d. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengamanan Hutan 

oleh POLHUT. 

e. Tenaga Pendukung Polisi Kehutanan. 

f. Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan. 

 

5. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola 

Kehutanan, terdiri dari 8 (delapan) kegiatan : 

a. Penyelesaian usulan perubahan status kawasan 

hutan/TORA. 

b. Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin. 

c. Pelayanan Teknis UPTD KPHP Bubus Panca. 

d. Pelayanan Teknis UPTD KPHP Muntai Palas. 

e. Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sungai Sembulan. 

f. Pelayanan Teknis UPTD KPHP Rambat Menduyung. 

g. Pelayanan Teknis UPTD KPHP Jebu Bembang Antan. 

h. Pelayanan Teknis UPTD KPHL Belantu Mendanau. 

i. Pelayanan Teknis UPTD KPHP Gunung Duren. 

 

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok 

sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Dinas 

Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-

2022, sebagaimana pada Lampiran VI.1.  
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

Indikator kinerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan acuan yang 

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai 

dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. 

Indikator kinerja daerah adalah alat ukur spesifik 

untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan 

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala 

daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan 

dari akumulasi pencapaian indikator outcome program 

pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian 

yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja 

yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. 

Kondisi awal juga menjadi pertimbangan dalam upaya untuk 

menentukan target kinerja serta memperhatikan peluang dan 

tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang 

sampai dengan tahun 2022. Penetapan indikator kinerja 

daerah tersebut dapat di lihat pada tabe VII.1. 
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung merupakan  dokumen perencanaan untuk 

periode 5 (lima) tahun dan digunakan sebagai pedoman 

penyusunan Rencana Kerja Tahunan sesuai dengan tugas, 

fungsi dan kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung. 

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, bahwa PD tidak lagi 

menetapkan visi dan misi Kepala Perangkat Daerah. Sehingga 

Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Program dan 

Kegiatan yang disusun adalah dalam rangka mewujudkan 

pencapaian Visi dan Misi Gubernur yang ditetapkan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Tahun 2017-2022.  

Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang disusun 

memperhatikan kewenangan dari Dinas Kehutanan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung dan sinergi dengan Perangkat 

Daerah lain yang relevan sehingga mempercepat terwujudnya 

misi dan misi. 

Dalam proses perencanaan yang dinamis, sangat 

dimungkinkan dilaksanakan review terhadap dokumen 

Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung ini untuk lebih memberikan dampak  atas 

program dan kegiatan yang disusun. 

Semoga dokumen Rencana Strategis Dinas Kehutanan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dapat menjadi 

panduan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk 

mweujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur 

Tahun 2017-2022. 

 

 


