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KATA PENGANTAR 
 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2010-2014, sektor kehutanan dituntut 
memberikan peranan yang sangat besar, baik dalam aspek 
pembangunan ekonomi, sosial maupun lingkungan. Guna 
menjamin terselenggaranya pembangunan berkelanjutan, 
Kementerian Kehutanan, di dalam Rencana Strategis Tahun 
2010-2014, telah menetapkan kebijakan prioritas 
pembangunan kehutanan, terdiri dari: 1) pemantapan 
kawasan hutan, 2) rehabilitasi hutan dan peningkatan daya 

dukung daerah aliran sungai, 3) pengamanan hutan, 4) konservasi 
keanekaragaman hayati, 5) revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan, 
dan 6) pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan.  

Dalam rangka menyelenggarakan pembangunan kehutanan serta pelaksanaan 
tugas dan fungsi kepemerintahan yang berdayaguna dan berhasilguna, 
Kementerian Kehutanan berkomitmen terus mengembangkan dan menyempurnaan 
pelaksanaan sistem akuntabilitas yang berbasis kinerja. Pembenahan akuntabilitas 
kinerja dilakukan pada seluruh aspek sistem akuntabilitas kinerja, meliputi 
pemantapan sistem perencanaan kinerja, pembenahan sistem pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kegiatan dan capaian indikator-indikator kinerja, serta 
penataan sistem pelaporan pada Kementerian Kehutanan.   

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Instruksi Presiden Nomor 7 
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusun 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Kehutanan 
Tahun 2012. Penyusunan Laporan berpedoman pada Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah.  

Kami menyadari bahwa LAKIP ini belum dapat disusun secara sempurna, namun 
laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian pelaksanaan tugas 
dan fungsi Kementerian Kehutanan sebagai instansi pemerintah yang mengemban 
tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Kehutanan. Kiranya laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. 
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R I N G K A S A N 

 

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2010-2014 telah 
ditetapkan visi pembangunan kehutanan, yaitu “Hutan Lestari untuk Kesejahteraan 
Masyarakat yang Berkeadilan”. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 
langkah-langkah sebagai misi, meliputi: 1) memantapkan kepastian status kawasan 
hutan serta kualitas data dan informasi kehutanan, 2) meningkatkan pengelolaan 
hutan produksi lestari (PHPL), 3) memantapkan penyelenggaraan perlindungan dan 
konservasi sumberdaya alam, 4) memelihara dan meningkatkan daya dukung 
daerah aliran sungai (DAS), 5) menyediakan teknologi dasar dan terapan, 6) 
memantapkan kelembagaan penyelenggaraan tata kelola kehutanan Kementerian 
Kehutanan, dan 7) mewujudkan sumberdaya manusia kehutanan yang profesional 
melalui pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan kehutanan. Untuk mengetahui 
pencapaian pelaksanaan misi tersebut, maka pada setiap misi ditetapkan tujuan 
dan sasarannya sebagai outcome. Selanjutnya outcome tersebut ditetapkan 
sebagai sasaran yang akan dicapai dari setiap program yang dijalankan oleh 
Kementerian Kehutanan. Berdasarkan struktur Renstra Tahun 2010-2014, untuk 
mengetahui pencapaian sasaran/outcome dari program yang dijalankan tersebut, 
maka ditetapkan indikator-indikator kinerja utama (IKU) dari sasaran yang akan 
dicapai. Untuk menjamin tercapainya sasaran, maka untuk setiap program 
ditetapkan kegiatan-kegiatan relevan serta indikator-indikator kinerja kegiatan 
(IKK) yang dirumuskan berdasarkan prinsip SMART (specific, measurable, 
accountable, reliable, dan time bound).      

Renstra adalah dokumen perencanaan tertinggi dalam sistem perencanaan kinerja 
kementerian/lembaga. Renstra Kementerian Kehutanan tahun 2010-2014, disusun 
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. Renstra 
Kementerian Kehutanan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan 
Nomor 8/Menhut-II/2010 tanggal 27 Januari 2010, yang selanjutnya direvisi yang 
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 51/Menhut-II/2010 
tanggal 31 Desember 2010 tentang Rencana Strategis  (Renstra) Kementerian 
Kehutanan Tahun 2010-2014. Sejalan dengan penetapan Renstra, dengan 
berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan 
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ditetapkan Indikator 
Kinerja Utama (IKU) Kementerian Kehutanan melalui Peraturan Menteri Kehutanan 
Nomor 6/Menhut-II/2011 tanggal 31 Januari 2011, dengan cakupan waktu tahun 
2010-2014. Dengan mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah lima 
tahun tersebut, disusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang dalam format 
laporan kinerja disebut Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Berdasarkan rencana kerja 



	

iii | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2012 

 
 

tahunan tersebut, maka ditetapkan Penetapan Kinerja (PK). Perencanaan tahunan 
dimaksud selanjutnya menjadi dasar dalam penetapan anggaran. Dokumen-
dokumen perencanaan tingkat kementerian menjadi acuan untuk perencanaan unit 
kerja di bawahnya, yaitu tingkat eselon I, eselon II sampai pada unit pelaksana 
teknis (UPT). Atas dasar dokumen perencanaan tahunan, unit kerja mandiri 
(tingkat eselon II dan UPT yang selanjutnya disebut satuan kerja/satker) 
menyusun rencana kegiatan dan anggaran. Meskipun sistem perencanaan 
diuraikan di atas telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundangan di 
lingkup Kementerian Kehutanan, namun pelaksanaan masih belum sempurna dan 
perlu terus dikembangkan dan dimantapkan. 

Sebagai rangkaian dari sistem akuntabilitas kinerja, yang meliputi sistem 
perencanaan kinerja, sistem pemantauan kinerja, dan sistem pelaporan dan 
evaluasi kinerja, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(LAKIP) Kementerian Kehutanan Tahun 2012. Berdasarkan hasil pengukuran 
kinerja, secara umum capaian kinerja Kementerian Kehutanan Tahun 2012 adalah 
sebesar 106,41%. Meskipun pencapaian target-target, yang berakumulasi kepada 
pencapaian sasaran, melebihi dari rencana (100%), namun angka pencapaian 
tersebut masih dalam batas logis untuk mengukur kualitas rencana. Terkait dengan 
capaian target-target yang direncanakan penggunaan anggaran Kementerian 
Kehutanan adalah sebesar 87,46% dari pagu sebesar Rp.5.736,85 milyar atau 
penggunaan anggaran sebesar Rp.5.017,65.   

Kementerian Kehutanan berkomitmen untuk terus menerus menyempurnakan dan 
mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja. Langkah ini antara lain sebagai 
upaya dalam menerapkan ‘azas akuntabilitas’ sebagaimana diamanatkan dalam 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan 
yang Bersih dan Bebas KKN. Selanjutnya dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja, disebutkan bahwa akuntabilitas merupakan 
perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan 
sasaran yang telah ditetapkan, melalui alat pertanggungjawaban yang dibuat 
secara periodik.   
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I. PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1999 tentang 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 
2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kementerian Kehutanan 
menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 
2011. LAKIP adalah salah satu hasil dari kegiatan pelaporan kinerja instansi 
pemerintah, yang merupakan bagian dari pelaksanaan penerapan Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam hal ini, penerapan 
SAKIP pada instansi pemerintah adalah salah satu dari pilar perubahan dalam 
rangka reformasi birokrasi menuju terciptanya tata pemerintahan yang baik 
(good governance).  

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah 
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi 
organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati/ 
ditetapkan melalui suatu instrumen pertanggungjawaban yang dilakukan secara 
periodik. Untuk itu, SAKIP sebagai instrumen akuntabilitas kinerja sangat 
berperan dalam mendorong tercapainya sasaran kinerja instansi pemerintah 
secara lebih optimal, efiektif dan efisien. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya 
harus terus-menerus dikembangkan, dan di lingkungan Kementerian Kehutanan 
menjadi komitmen dalam pengembangan dan penyempurnaan sistem tata 
kelola dan reformasi birokrasi.     

LAKIP merupakan salah satu dokumen pelaporan yang merupakan bagian dari 
pertanggung-jawaban instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi 
pemerintahan dan pembangunan. Disusunnya LAKIP Kementerian Kehutanan 
Tahun 2012, antara lain dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran 
kepada para pihak dan masyarakat mengenai capaian-capaian kinerja 
Kementerian Kehutanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada tahun 
2012. Laporan ini disusun berdasarkan penetapan kinerja (PK), yang 
merupakan pernyataan mengenai sasaran dan target yang akan/ingin dicapai 
oleh Kementerian Kehutanan yang di buat pada awal tahun berdasarkan 
Rencana Kerja (Renja) dan alokasi anggaran tahun 2012.    

B. TUGAS DAN FUNGSI  

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden RI 
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Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian 
Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian 
Negara, maka tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kementerian 
Kehutanan adalah sebagai berikut: 

1. Kedudukan 

Kementerian Kehutanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Presiden, dipimpin oleh Menteri Kehutanan. 

2. Tugas pokok 

Kementerian Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di 
bidang kehutanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam 
menyelenggarakan pemerintahan negara.  

3. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Kehutanan menjalankan 
fungsi: 
a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kehutanan;  
b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung 

jawab Kementerian Kehutanan;  
c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian 

Kehutanan;  
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan 

Kementerian Kehutanan di daerah; dan  
e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.  

C. STRUKTUR POKOK ORGANISASI 

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Presiden RI 
Nomor 24 Tahun 2010, Menteri Kehutanan dibantu oleh: 

a. Sekretaris Jenderal; 
b. Direktur Jenderal; 
c. Inspektur Jenderal; 
d. Kepala Badan; 
e. Staf Ahli Menteri; dan 
f. Kepala Pusat, yang langsung di bawah Menteri. 

Susunan organisasi Kementerian Kehutanan di dalam peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kehutanan. Tugas setiap unit kerja di dalam susunan organisasi 
Kementerian Kehutanan, adalah: 
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1. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi 
pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi 
kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Kehutanan;  

2. Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan mempunyai tugas merumuskan 
serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bina usaha 
kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

3. Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan 
Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta 
standardisasi teknis di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan 
perhutanan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;  

4. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai 
tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di 
bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; 

5. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan mempunyai tugas merumuskan 
serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang 
perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

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

7. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan 
mempunyai tugas di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya 
manusia kehutanan; dan  

8. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal 
di lingkungan Kementerian Kehutanan. 

Sedangkan untuk Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai 
masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas 
Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan dan Inspektorat Jenderal. 
Tugas setiap Staf Ahli di dalam susunan organisasi Kementerian Kehutanan 
adalah sebagai berikut: 

1. Staf Ahli Menteri Bidang Revitalisasi Industri Kehutanan memberikan 
telaahan kepada Menteri Kehutanan berkaitan dengan penguatan struktur 
dan sumberdaya industri kehutanan;  

2. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional  
memberikan telaahan berkaitan dengan kontribusi sektor kehutanan dalam 
peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dan kontribusi sektor 
kehutanan dalam perdagangan internasional yang berkaitan dengan 
konvensi internasional antara lain WTO, GATT dan AFTA;  
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3. Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim  memberikan 
telaahan kepada Menteri Kehutanan berkaitan dengan isu lingkungan dan 
percepatan program pelaksanaan penurunan emisi gas rumah kaca bidang 
Kehutanan melalui upaya-upaya mitigasi, adaptasi dan alih teknologi;  

4. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga memberikan telaahan 
kepada Menteri Kehutanan berkaitan dengan upaya peningkatan hubungan 
kerjasama Kementerian Kehutanan dengan lembaga pemerintahan, swasta, 
organisasi nirlaba, masyarakat, baik lokal maupun internasional, serta 
peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat; dan  

5. Staf Ahli Menteri Bidang Keamanan Hutan  memberikan telaahan kepada 
Menteri Kehutanan berkaitan dengan upaya-upaya peningkatan 
pengamanan hutan dan hasil hutan. 

Struktur organisasi Kementerian Kehutanan adalah sebagai berikut: 
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Visi di atas merupakan sintesis bahwa Kementerian Kehutanan 
menyelenggarakan pengurusan hutan untuk memperoleh manfaat yang 
optimal dengan kelestarian hutan yang tetap terjaga guna sebesar-besar 
kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan, sebagaimana diamanatkan di 
dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 

2. Misi dan Tujuan 

Untuk mewujudkan visi di atas, maka ditetapkanlah misi dan tujuan:  

1) Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas data dan 
informasi kehutanan.  
Misi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepastian kawasan hutan 
sebagai dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumberdaya hutan 
secara lestari.  

2) Meningkatkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).  
Misi tersebut bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan 
hutan produksi.  

3) Memantapkan penyelenggaraan perlindungan dan konservasi 
sumberdaya alam.  
Misi tersebut bertujuan menurunkan gangguan keamanan hutan dan 
hasil hutan dalam penyelenggaraan perlindungan dan konservasi 
sumberdaya alam.  

4) Memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung daerah aliran 
sungai (DAS).  
Misi ini bertujuan meningkatkan kondisi, fungsi dan daya dukung daerah 
aliran sungai (DAS), sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam, 
dan dikelola secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.  

5) Menyediakan teknologi dasar dan terapan.  
Misi ini bertujuan untuk menyediakan informasi ilmiah dalam pengelolaan 
hutan lestari, baik dalam tatanan perumusan kebijakan maupun kegiatan 
teknis pengelolaan hutan di lapangan.  

6) Memantapkan kelembagaan penyelenggaraan tata kelola kehutanan 
Kementerian Kehutanan.  
Tujuan utama misi ini adalah penyediaan perangkat peraturan 
perundang-undangan dalam pengelolaan hutan lestari, peningkatan 
penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bidang kehutanan dan 
terlaksananya tertib administrasi pada Kementerian Kehutanan.  

7) Mewujudkan sumberdaya manusia kehutanan yang profesional.  

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM kehutanan yang 
profesional melalui diklat serta penyuluhan kehutanan.  
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3. Sasaran Strategis 

Sasaran strategis yang disajikan dalam dokumen Renstra merupakan target 
prioritas yang dipilih dari indikator-indikator kinerja utama outcome yang 
memiliki faktor dominan dalam mencapai tujuan misi.   

Sasaran strategis Kementerian Kehutanan dalam menyelenggarakan tugas 
dan fungsi sampai dengan akhir tahun 2014 adalah sebagai berikut:  

1) Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 kilometer yang meliputi 
batas luar dan batas fungsi kawasan hutan; 

2) Wilayah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) ditetapkan di setiap 
provinsi dan beroperasinya 120 KPH (20% wilayah KPH yang telah 
ditetapkan);  

3) Data dan informasi sumberdaya hutan tersedia sebanyak 5 judul;  

4) Areal tanaman pada hutan tanaman bertambah seluas 2,65 juta ha;  

5) Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan 
atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE) pada areal bekas tebangan 
(logged over area/LOA) seluas 2,5 juta ha; 

6) Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat 
sebesar 50%; 

7) Jumlah hotspot kebakaran hutan menurun 20% setiap tahun, dan 
penurunan konflik, perambahan kawasan hutan, illegal logging dan 
wildlife trafficking sampai dengan di batas daya dukung sumberdaya 
hutan;  

8) Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat 
sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat; 

9) Rencana pengelolaan DAS terpadu sebanyak 108 DAS prioritas;  

10) Tanaman rehabilitasi pada lahan kritis di dalam DAS prioritas seluas 2,5 
juta ha;  

11) Terbangunnya Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha;  

12) Terbangunnya Hutan Desa (HD) seluas 500.000 ha;  

13) Penyediaan teknologi dasar dan terapan silvikultur, pengolahan hasil 
hutan, konservasi alam dan sosial ekonomi guna mendukung 
pengelolaan hutan lestari sebanyak 25 judul;  

14) Terbentuknya 50 kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta 
pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat;  

15) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut dan 
SDM Kehutanan lainnya minimal sebanyak 15.000 orang peserta;  

16) Penanganan perkara, pemulihan hak-hak negara bidang kehutanan 
minimal menang sebesar 80% di akhir tahun 2014;  
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17) Opini laporan keuangan Kementerian Kehutanan tahunan ‘Wajar Tanpa 
Pengecualian’ mulai laporan keuangan tahun 2011; dan 

18) Kelemahan administrasi dan pelanggaran terhadap peraturan 
perundangan diturunkan sampai 50%, serta potensi kerugian negara 
diturunkan hingga 25%.  

4. Kebijakan 

Guna tetap menjaga serta meningkatkan keberlanjutan pembangunan 
kehutanan, dalam 5 (lima) tahun sampai dengan tahun 2014, Kementerian 
Kehutanan menetapkan 6 (enam) kebijakan prioritas pembangunan sektor 
kehutanan. Kebijakan prioritas tersebut yang menjadi acuan dalam 
menetapkan visi, misi serta sasaran, meliputi:  

1) Pemantapan Kawasan Hutan;  
2) Rehabilitasi Hutan dan Peningkatan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai 

(DAS);  
3) Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan;  
4) Konservasi Keanekaragaman Hayati;  
5) Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan; dan  
6) Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan.  

5. Program dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan kehutanan di 
atas, maka dalam tahun 2010-2014 Kementerian Kehutanan melaksanakan 
8 (delapan) program, terdiri dari 4 (empat) jenis program teknis kehutanan, 
2 (dua) jenis program penunjang, dan 2 jenis program dukungan 
administratif. Pada setiap program ditetapkan kegiatan-kegiatan serta 
keluarannya (output), dan indikator kinerja kegiatan sebagai target yang 
akan dicapai.  

Program-program dan indikator kinerja utama (IKU) setiap program adalah 
sebagai berikut: 

a. Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan 
Kawasan Hutan 

Sasaran/Outcome program di atas adalah terjaminnya kepastian 
kawasan hutan sehingga pengelolaan sumberdaya hutan dapat 
dilaksanakan secara lebih optimal. Sasaran/outcome program ini sebagai 
prakondisi dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari, serta secara 
tidak langsung menjadi bagian dalam penanganan terhadap isu-isu 
perubahan iklim.  

Indikator kinerja utama (IKU) serta target tercapainya sasaran/outcome 
di atas adalah: 
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1) Data dan informasi geospasial dasar dan tematik kehutanan terkini 
tingkat nasional sebanyak 5 judul;  

2) Ijin pinjam pakai kawasan hutan terlayani 100% secara tepat waktu;  
3) Rencana makro penyelenggaraan kehutanan sebanyak 4 judul;  
4)  Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 km, terdiri dari batas 

luar dan batas fungsi kawasan hutan;  
5)  Penunjukan kawasan hutan provinsi selesai 100%; dan  
6)  Wilayah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) ditetapkan di setiap 

provinsi dan beroperasinya 120 KPH (20% wilayah KPH yang telah 
ditetapkan).   

b. Program Peningkatan Usaha Kehutanan 

Sasaran/outcome yang ditetapkan pada program ini program adalah: 
1. Peningkatan investasi usaha pemanfaatan hutan produksi dan daya 

saing industri primer hasil hutan.  
2. Peningkatan produksi dan diversifikasi hasil hutan.  

Indikator kinerja utama (IKU) dan target tercapainya sasaran/outcome 
dari program di atas adalah: 

1. Areal hutan produksi tertata dalam unit-unit pengelolaan berupa 
KPHP di 18 provinsi dan usaha pemanfaatan [ijin usaha pemanfaatan 
hasil hutan kayu-hutan alam/hutan tanaman (IUPHHK-HA/HT), 
IUPHH bukan kayu/IUPHH restorasi ekosistem/IUPHH jasa 
lingkungan/pemanfaatan kawasan] di 26 provinsi;  

2. Produksi dan diversifikasi usaha pemanfaatan pada hutan alam 
produksi meningkat sebesar 5%, terdiri dari hasil hutan kayu, bukan 
kayu, jasa lingkungan, dan restorasi ekosistem;  

3. Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan 
atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE) pada areal bekas 
tebangan (logged over area/LOA) seluas 2,5 juta ha;  

4. Kinerja usaha pemanfaatan hutan tanaman dan intensitas 
pemanfaatan hutan produksi meningkat (penambahan tanaman pada 
hutan tanaman seluas 2.650.000 ha);  

5.  Penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan berjalan secara tertib 
sesuai ketentuan yang berlaku dan penerimaan negara bukan pajak 
(PNBP) meningkat 10%; dan 

6.  Kinerja industri pengolahan hasil hutan meningkat (50% produk 
bersertifikat legalitas kayu).  
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c. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan 

Sasaran/outcome yang diharapkan dari pelaksanaan program dimaksud 
adalah biodiversity dan ekosistemnya berperan significant sebagai 
penyangga ketahanan ekologis dan penggerak ekonomi riil serta 
pengungkit martabat bangsa dalam pergaulan global.  

Indikator kinerja utama (IKU) pencapaian sasaran/outcome dari program 
ini adalah: 

1. Terbangunnya sistem pengelolaan badan layanan umum (BLU) di 12 
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perlindungan Hutan dan 
Konservasi lam (PHKA);  

2. Konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan 
konservasi lainnya (Cagar Alam (CA), Suaka Margasatwa (SM), dan 
Taman Buru (TB) dan Hutan Lindung (HL)) menurun sebanyak 5%;  

3. Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat 
sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat;  

4. Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, 
perdagangan tumbuhan dan satwa liar (TSL) ilegal, penambangan 
ilegal dan kebakaran hutan) penanganannya terselesaikan minimal 
75%;  

5. Hotspot (titik api) di pulau Kalimantan, pulau Sumatera, dan pulau 
Sulawesi berkurang 20% setiap tahun; dan 

6. Meningkatnya pengusahaan pariwisata alam sebesar 60% dibanding 
tahun 2009.  

d. Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai 
(DAS) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat  

Sasaran/outcome program tersebut adalah berkurangnya lahan kritis 
pada DAS Prioritas. Indikator-indikator utama (IKU) serta target 
pencapaian sasaran ini berkaitan langsung dengan upaya-upaya mitigasi  
perubahan iklim, yaitu: 

1. Tanaman rehabilitasi hutan dan lahan kritis termasuk hutan 
mangrove, pantai, gambut dan rawa pada DAS Prioritas seluas 2,5 
juta ha;  

2. Terbangunnya Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha; 
3. Terbangunnya hutan rakyat kemitraan seluas 250.000 ha;  
4. Terbangunnya sumber benih baru seluas 6.000 ha, dan pengelolaan 

areal sumber benih yang telah ada seluas 4.500 ha;  
5. Terbangunnya Hutan Desa seluas 500.000 ha; dan  
6. Rencana pengelolaan DAS terpadu sebanyak 108 unit DAS Prioritas.  
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e. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan  

Sasaran/outcome program tersebut adalah minimal 60% hasil penelitian 
dan pengembangan kehutanan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan 
kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan dan pengayaan ilmu 
pengetahuan, termasuk pengembangan kebijakan dan teknis yang 
berkaitan dengan isu-isu perubahan iklim.  

Indikator kinerja utama (IKU) serta target pencapaian sasaran program 
di atas adalah: 

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

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

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

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

f. Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan  

Sasaran/outcome yang diharapkan dari pelaksanaan program di atas 
adalah meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha serta 
kualitas aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan lainnya.  

Indikator Kinerja Utama (IKU) serta target pencapaian sasaran Program 
Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan adalah: 

1. Terbentuknya 50 kerjasama kemitraan dalam rangka peningkatan 
peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan 
masyarakat;  

2.  Terbentuknya 500 kelompok masyarakat produktif mandiri;  
3.  Sertifikasi penyuluh kehutanan sebanyak 1.500 orang;  
4.  Pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut dan SDM kehutanan 

lainnya minimal sebanyak 15.000 orang; dan 
5.  Pendidikan menengah kehutanan sebanyak 1.440 orang.  

g. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur 
Kementerian Kehutanan  

Sasaran/outcome program ini adalah terwujudnya pengawasan dan 
peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Kehutanan, serta 
mendorong perwujudan reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian 
Kehutanan.  
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Indikator kinerja utama (IKU) pencapaian outcome Program adalah: 

1. Kelemahan administrasi diturunkan sampai 50% dari tahun 2009;  
2. Pelanggaran terhadap peraturan perundangan berkurang sampai 

50% dari tahun 2009;  
3. Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas berkurang hingga 50% dari 

tahun 2009; dan  
4. Potensi kerugian negara dapat diturunkan hingga 25% dari temuan 

tahun 2006-2009.  

h. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaaan Tugas Teknis Lainnya 
Kementerian Kehutanan 

Sasaran/outcome pencapaian program ini adalah meningkatnya tata 
kelola administrasi pemerintahan Kementerian Kehutanan secara efektif 
dan efisien, serta mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola.  

Indikator kinerja utama (IKU) pencapaian sasaraan dari program di atas 
adalah: 

1. Opini laporan keuangan Kementerian Kehutanan tahunan ‘Wajar 
Tanpa Pengecualian’ mulai laporan keuangan tahun 2011 sebanyak 1 
judul per tahun;  

2. Pengembalian pinjaman/piutang sebanyak 69 unit perusahaan 
terselesaikan sebesar 80%;  

3.  Pencapaian sasaran strategis minimal 95% di akhir tahun 2014.  
4. Terselesaikannya status pencatatan BMN eks Kantor Wilayah 

Kementerian Kehutanan di 15 provinsi;  
5. Penanganan perkara, pemulihan hal-hak negara bidang kehutanan 

minimal menang sebesar 80% di akhir tahun 2014;  
6. Prasyarat pengembangan kapasitas dan karir pegawai minimal 

terpenuhi 95%;  
7.  Meningkatnya citra positif Kemenhut sebesar 10% per tahun;  
8. Standard produk dan jasa kehutanan, pedoman pengelolaan 

lingkungan dan perubahan iklim 35 judul; 
9. Kerjasama baru bilateral sebanyak 5 negara dan multipihak sebanyak 

3 lembaga;  
10. Tersusunnya perencanaan kehutanan 4 regional; dan  
11. Penyaluran kredit pembangunan hutan tanaman industri (HTI), hutan 

tanaman Rakyat (HTR) dan hutan rakyat seluas 400.000 ha.  

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum 
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Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Menteri 
Kehutanan telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU), yang ditetapkan 
dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/Menhut-
II/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama 
Kementerian Kehutanan.  

Pada prinsipnya penetapan indikator Utama Kementerian Kehutanan mengacu 
pada Renstra Kementerian Kehutanan 2010-2014, yang substansinya 
disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang berkembang. Tabel 1 di bawah ini 
adalah IKU Kementerian Kehutanan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan 
Menteri Kehutanan No. P.6/Menhut-II/2011 tanggal 31 Januari 2011. 

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Kehutanan  

No Uraian Alasan Sumber Data 

1 Tata batas kawasan hutan 
sepanjang 25.000 
kilometer yang meliputi 
batas luar dan batas 
fungsi kawasan hutan 

Sebagai syarat terwujudnya 
kepastian kawasan hutan 
 

Dokumen Berita Acara Tata Batas 
dan peta hasil tata batas di BPKH 
dan Direktorat Pengukuhan dan 
Penatagunaan Kawasan Hutan 

2 Wilayah kesatuan 
pengelolaan hutan (KPH) 
ditetapkan di setiap 
provinsi dan beroperasinya 
120 KPH (20% wilayah 
KPH yang telah 
ditetapkan) 

Mendukung terwujudnya 
pengelolaan hutan secara lestari 

Bahan dan peta usulan penetapan 
wilayah Kesatuan Pengelolaan 
Hutan(KPH) di Direktorat Wilayah 
Pengelolaan dan Penyiapan Areal 
Pemanfaatan Kawasan Hutan 

3 Data dan informasi 
sumberdaya hutan 
tersedia sebanyak 5 judul  

Mendukung terwujudnya 
pengelolaan hutan secara lestari 

Data dan informasi sumber daya 
hutan di Direktorat Inventarisasi 
dan Pemantauan Sumber Daya 
Hutan 

4 Penambahan luas areal 
pencadangan ijin usaha 
pemanfaatan hutan 
tanaman (HTI/HTR) seluas 
3 juta ha  

Mewujudkan peningkatan 
produktifitas dan kualitas hutan 
melalui penanaman berazaskan 
kelestarian dengan 
memperhatikan aspek ekonomi, 
sosial dan lingkungan 

Data primer dari unit usaha 
perijinan, verifikasi data melalui 
data sekunder dari Dinashut 
Provinsi dan BP2HP, Data primer 
pengecekan langsung ke 
lapangan, Citra Landsat 
Direktorat Bina Usaha Hutan 
Tanaman 

5 Penerbitan Ijin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu Hutan Alam dan/atau 
Restorasi Ekosistem 
(IUPHHK-HA/RE) pada 
areal bekas tebangan 
(logged over area/LOA) 
seluas 2,5 juta ha  

Mewujudkan produktifitas hutan 
produksi alam dan 
keanekaragaman hayati melalui 
IUPHHK-RE 

Data monitoring perijinan di 
Direktorat Bina Hutan Alam 

6 Produk industri hasil hutan 
yang bersertifikat legalitas 
kayu meningkat sebesar 
50% 

Peningkatan daya saing dan 
ekspor hasil hutan 

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu 
(LVLK) yang telah diakreditasi oleh 
KAN 
Data kinerja industri kehutanan 
Direktorat BPPHH 

7 Jumlah hotspot kebakaran 
hutan menurun 20% 
setiap tahun, dan 
penurunan konflik, 
perambahan kawasan 
hutan, illegal logging dan 
wildlife trafficking sampai 

Kebakaran hutan dan lahan masih 
terjadi setiap tahun hingga 
menimbulkan banyak kerugian 
dan menuai protes dari negara 
tetangga (Malaysia, Singapura 
dan Brunei Darussalam) atas 
produk asap kebakaran hutan dan 

Laporan pemantauan hotspot dari 
Direktorat Pengendalian 
Kebakaran Hutan 
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No Uraian Alasan Sumber Data 

dengan di batas daya 
dukung sumberdaya hutan 

lahan yang berdampak secara 
ekonomi dan kesehatan. 
Merupakan kontrak kinerja 
Menteri Kehutanan dengan 
Presiden RI dalam penurunan 
hotspot sebesar 20% pertahun 

8 Populasi spesies  prioritas 
utama yang terancam 
punah meningkat sebesar 
3% dari kondisi tahun 
2008 sesuai ketersediaan 
habitat  

Meningkatnya ancaman terhadap 
populasi TSL dilindungi dan 
terancam punah khususnya jenis 
Harimau, Gajah, Badak dan 
Orangutan, dan juga ketersediaan 
dan kondisi habitat yang semakin 
berkurang baik jumlah maupun 
kuantitasnya 

Laporan pemantauan populasi 
spesies prioritas utama terancam 
punah dari Direktorat Konservasi 
Keanekaragaman Hayati 

9 Rencana pengelolaan DAS 
terpadu sebanyak 108 DAS 
prioritas  

Pengelolaan daerah aliran sungai 
secara holistik dan terintegrasi 
dengan melibatkan peran aktif 
semua stakeholder terkait 

Laporan penyusunan DAS terpadu 
dari UPT Ditjen Bina PDASPS 

10. Tanaman rehabilitasi pada 
lahan kritis di dalam DAS 
prioritas seluas 2,5 juta ha 

Mengurangi luas lahan kritis pada 
DAS prioritas dan upaya dalam 
menekan laju deforestasi dan 
degradasi hutan dan lahan. 

Laporan Unit Pelaksana Teknis 
Kementerian Kehutanan dan Dinas 
Kab/Kota yang menangani bidang 
kehutanan 

11 Terbangunnya Hutan 
Kemasyarakatan (HKm) 
seluas 2 juta ha  

Meningkatkan kesejahteraan, 
peran serta dan akses masyarakat 
dalam pengelolaan hutan melalui 
hutan kemasyarakatan  

Laporan identifikasi dan 
inventarisasi dari UPT tentang 
potensi hutan kemasyarakatan 
dan surat penetapan areal kerja 
HKm  

12 Terbangunnya Hutan Desa 
seluas 500.000 ha  

Meningkatkan kesejahteraan, 
peran serta dan akses masyarakat 
dalam pengelolaan hutan melalui 
hutan desa 

Laporan identifikasi dan 
inventarisasi dari UPT tentang 
potensi hutan desa dan surat 
penetapan areal kerja hutan desa 

13 Penyediaan teknologi 
dasar dan terapan 
silvikultur, pengolahan 
hasil hutan, konservasi 
alam dan sosial ekonomi 
guna mendukung 
pengelolaan hutan lestari 
sebanyak 25 judul. 
 

Penyediaan input untuk 
mendukung kegiatan rehabilitasi 
dan konservasi, peningkatan 
produktivitas hutan dan hasil 
hutan, meningkatkan daya saing 
produk hasil hutan dan 
perekayasaan alat, dan 
mendukung upaya mitigasi dan 
adaptasi perubahan iklim serta 
masukan pembuatan kebijakan 

Laporan hasil penelitian 

14 Terbentuknya50 
kerjasama kemitraan 
melalui peningkatan peran 
serta pelaku utama dan 
pelaku usaha dalam 
pemberdayaan masyarakat 

Mengukur kinerja organisasi untuk 
mendorong upaya peningkatan 
peran serta masyarakat (pelaku 
utama) dan dunia usaha (pelaku 
usaha) dalam kegiatan penutupan 
hutan dan lahan. 

Laporan atau dokumen 
kemitraan/jejaring kerja, dan 
laporan hasil pembinaan 
penyuluhan dan pengembangan 
SDM Kehutanan  

15 Penyelenggaraan 
pendidikan dan pelatihan 
aparatur Kemenhut dan 
SDM Kehutanan lainnya 
minimal sebanyak 15.000 
orang peserta  

Mengukur kinerja organisasi dalam 
rangka meningkatkan kualitas 
SDM dalam hal kepemimpinan, 
kemampuan teknis kehutanan, 
dan administrasi kehutanan 

Laporan penyelenggaraan dan 
kelulusan Diklat Kepemimpinan, 
Teknis, dan Administrasi 
kehutanan.  
 

16 Penanganan perkara, 
pemulihan hal-hak negara 
bidang kehutanan minimal 
menang sebesar 80% di 
akhir tahun 2014 

Mewujudkan tata hukum yang 
mantap di bidang kehutanan 
sebagai landasan untuk menjamin 
kelestarian hutan dan peningkatan 
kemakmuran rakyat 

Usulan multipihak (Kementerian 
terkait, DPR, Teknis Eselon I, 
Stakeholders) 
 

17 Opini laporan keuangan 
Kementerian Kehutanan 
tahunan ‘Wajar Tanpa 
Pengecualian’ mulai 

Kredibilitas Kemenhut yang 
tercermin dari transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan 
keuangan negara dalam rangka 

Gabungan laporan keuangan dari 
seluruh Satuan Kerja 
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No Uraian Alasan Sumber Data 

laporan keuangan tahun 
2011 

meningkatkan tata kelola 
administrasi pemerintah Kemenhut 

18 Kelemahan administrasi 
dan pelanggaran terhadap 
peraturan perundangan 
diturunkan sampai 50%, 
serta potensi kerugian 
negara diturunkan 25% 

Mewujudkan Good Governance di 
lingkup Kementerian Kehutanan  

Laporan Hasil Pemeriksaan  
 

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2012 

Struktur kerangka logis Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kementerian 
Kehutanan tahun 2012 adalah sama dengan Renstra Kementerian 2010-2014.  
Oleh karena itu, struktur RKT 2012 Kementerian Kehutanan dalam LAKIP ini 
menggunakan terminologi program dan kegiatan yang sama dengan Renstra, 
yang lebih lanjut dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kementerian 
Kehutanan 2012. Untuk memudahkan dalam pengukuran kinerja yang disajikan 
pada Bab II, maka RKT 2012 Kementerian Kehutanan dalam Laporan ini 
disusun pada Tabel 2 di bawah. 

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kementerian Kehutanan 2012 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja dan Target 
2010-2014 Target 2012 

1 2 3 4 
1 Terjaminnya 

kepastian kawasan 
hutan. 
 

Data dan informasi geospasial dasar dan 
tematik kehutanan terkini tingkat nasional 
sebanyak 5 judul. 

1 Judul 

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

100% 

Rencana makro penyelenggaraan kehutanan 
sebanyak 4 judul. 

1 Judul 

Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 
Km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi 
kawasan hutan. 

16.000 km 
 

Penunjukan kawasan hutan provinsi 
selesai100%. 

100% 
 

Keputusan Menteri Kehutanan tentang 
Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan 
Hutan seluruh Indonesia dan beroperasinya 
120 KPH (20% wilayah KPH yang telah 
ditetapkan). 

60 KPH 
(10%) 

beroperasi 
(kumulatif) 

2 Peningkatan investasi 
usaha pemanfaatan 
hutan produksi dan 
industry primer hasil 
hutan, serta 
peningkatan 
produksidan 
diversifikasi hasil 
hutan. 

Areal hutan produksi tertata dalam unit-unit 
pengelolaan berupa KPHP di 18 provinsi dan 
usaha pemanfaatan (ijin usaha pemanfaatan 
hasil hutan kayu-hutan alam/hutan 
tanaman/IUPHHK-HA/HT, IUPHH bukan 
kayu/IUPHH restorasi ekosistem/IUPHH jasa 
lingkungan/pemanfaatan kawasan) di 26 
provinsi. 

60% 
(kumulatif) 

Produksi dan diversifikasi usaha pemanfaatan 
pada hutan alam produksi meningkat sebesar 
5%, terdiri dari hasil hutan kayu, bukan kayu, 

1% 
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja dan Target 
2010-2014 Target 2012 

1 2 3 4 
jasa lingkungan, dan restorasi ekosistem.  

Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu Hutan Alam dan atau Restorasi Ekosistem 
(IUPHHK-HA/RE) pada areal bekas tebangan 
(logged over area/LOA) seluas 2,5 juta ha. 

450.000 ha 

Kinerja usaha pemanfaatan hutan tanaman dan 
intensitas pemanfaatan hutan produksi 
meningkat (penambahan tanaman pada hutan 
tanaman seluas 2.650.000 ha).

500.000 ha 

Penatausahaan hasil hutan dan iuran 
kehutanan berjalan secara tertib sesuai 
ketentuan yang berlaku dan penerimaan 
negara bukan pajak (PNBP) meningkat 10%. 

2% 

Kinerja industri pengolahan hasil hutan 
meningkat (50% produk bersertifikat legalitas 
kayu). 

10% 

3 Biodiversitydan 
ekosistemnya 
berperan signifikan 
sebagai penyangga 
ketahanan ekologis 
dan penggerak 
ekonomi riil serta 
pengungkit martabat 
bangsa dalam 
pergaulan global 

Terbangunnya sistem pengelolaan BLU di 4 UPT 
PHKA. 

1 UPT 

Konflik dan tekanan terhadap kawasan Taman 
Nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, 
SM, TB) dan HL menurun sebanyak 5%. 

1% 

Populasi spesies  prioritas utama yang 
terancam punah meningkat sebesar 3% dari 
kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat. 

1,5% 
(kumulatif) 

Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal 
logging, perambahan, perdagangan tumbuhan 
dan satwa liar (TSL) ilegal, penambangan ilegal 
dan kebakaran hutan penanganannya 
terselesaikan minimal 75%.

45% 

Hotspot (titik api) di Pulau Kalimantan, Pulau 
Sumatera, dan Pulau Sulawesi berkurang 20% 
setiap tahun. 

48,80% 

Meningkatnya pengusahaan pariwisata alam 
sebesar 60% dibanding tahun 2009. 

36% 
(kumulatif) 

4 Berkurangnya lahan 
kritis pada DAS 
Prioritas.  

Tanaman rehabilitasi hutan dan lahan kritis 
termasuk hutan mangrove, pantai, gambut dan 
rawa pada DAS Prioritas seluas 2,5 juta ha.  

500.000 ha 

Terbangunnya Hutan Kemasyarakatan 
(HKm)seluas 2 juta ha.

400.000 ha 

Terbangunnya Hutan rakyat kemitraan seluas 
250.000 ha. 

50.000 ha 

Terbangunnya sumber benih baru seluas 6.000 
ha, dan pengelolaan areal sumber benih yang 
telah ada seluas 4.500 ha.  

1.200 ha 
4.500 ha 

Terbangunnya Hutan Desa (HD) seluas 500.000 
ha. 

100.000 ha 

Rencana pengelolaan DAS terpadu sebanyak 
108 unit DAS prioritas. 

36 DAS 

5 Minimal 60% hasil 
penelitian dan 
pengembangan 

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

60% 
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja dan Target 
2010-2014 Target 2012 

1 2 3 4 
kehutanan dapat 
dimanfaatkan dalam 
pengambilan 
kebijakan, 
pengelolaan teknis 
kehutanan dan 
pengayaan ilmu 
pengetahuan 

Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan 
oleh pengguna di bidang produktifitas hutan 
sebanyak 6 judul 

60% 

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

60% 

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

60% 

6 Meningkatnya 
kapasitas pelaku 
utama dan pelaku 
usaha serta kualitas 
aparatur Kemenhut 
dan SDM Kehutanan 
Lainnya. 
 

Terbentuknya 50 kerjasama kemitraan melalui 
peningkatan peran serta pelaku utama dan 
pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat 

12 
kerjasama 

Terbentuknya 500 kelompok masyarakat 
produktif mandiri 

100 
kelompok 

Sertifikasi penyuluh kehutanan sebanyak 1.500 
orang 

300 orang 

Pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut 
dan SDM kehutanan lainnya minimal sebanyak 
15.000 orang 

3.000 orang 

Pendidikan menengah kehutanan sebanyak 
1.440 orang 

855 orang 

7 Terwujudnya 
pengawasan dan 
peningkatan 
akuntabilitas aparatur 
Kementerian 
Kehutanan, serta 
mendorong 
perwujudan reformasi 
birokrasi dan tata 
kelola Kementerian 
Kehutanan 

Kelemahan administrasi ditekan hingga 50% 
dari tahun 2009 

30% 

Pelanggaran terhadap peraturan perundangan 
berkurang hingga 50% dari tahun 2009 

30% 

Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas 
berkurang hingga 50% dari tahun 2009  

30% 

Potensi kerugian negara dapat diturunkan 
hingga 25% dari temuan tahun 2006-2009 

15% 

8 Meningkatnya tata 
kelola administrasi 
pemerintahan 
Kemenhut secara 
efektif dan efisien, 
serta mewujudkan 
reformasi birokrasi 

Opini laporan keuangan Kementerian 
Kehutanan tahunan ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ 
mulai laporan keuangan tahun 2011 sebanyak 
1 judul per tahun.  

1 judul 

Pengembalian pinjaman/piutang sebanyak 69 
unit perusahaan terselesaikan sebesar 80%. 

45% 
(kumulatif) 

Pencapaian sasaran strategis minimal 95% di 
akhir tahun 2014 

54% 
(kumulatif) 

Terselesaikannya status pencatatan BMN eks 
Kantor Wilayah Kementerian Kehutanan di 15 
provinsi. 

5 prov 

Penanganan perkara, pemulihan hak-hak 
negara bidang kehutanan minimal menang 
sebesar 80% di akhir tahun 2014. 

48% 
(kumulatif) 

Prasyarat pengembangan kapasitas dan karir 
pegawai minimal terpenuhi 95%. 

90% 

Meningkatnya citra positif Kemenhut sebesar 
10% per tahun.  

10% 

Rancangan standardproduk dan jasa 
kehutanan, pedoman pengelolaan lingkungan 
dan perubahan iklim 35 judul  

7 judul 

Kerjasama baru bilateral sebanyak 5 negara 1 negara 
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja dan Target 
2010-2014 Target 2012 

1 2 3 4 
dan multipihak sebanyak 3 lembaga dan 1 

lembaga 
Tersusunnya rencana kawasan dan 
pembangunan kehutanan 4 regional. 

4 dokumen 

Penyaluran kredit pembangunan hutan 
tanaman industri (HTI) , hutan tanaman Rakyat 
(HTR) dan hutan rakyat seluas 400.000 ha. 

80.000 ha 

D. PENETAPAN KINERJA (PK) 2012 

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (PAN-RB) 29 tahun 2010, Menteri Kehutanan telah 
menetapkan dokumen Penetapan Kinerja (PK) Kementerian Kehutanan 2012. 
PK Kementerian Menteri Kehutanan dimaksud telah disampaikan kepada 
Presiden RI melalui Menteri PAN-RB melalui surat Menteri Kehutanan Nomor 
S.129/II-Ren/2012 tanggal 13 Februari 2012 perihal Dokumen Penetapan 
Kinerja Kementerian Kehutanan Tahun 2012.  Secara substantif PK Kementerian 
Kehutanan 2012 yang ditandatangani Menteri Kehutanan dapat dilihat pada 
Tabel 3 di bawah dan Lampiran 1a.  

Tabel 3.  Penetapan Kinerja (PK) Kementerian Kehutanan Tahun 2012 
No. Sasaran  Indikator Kinerja Program Anggaran 

(Rp Milyar) Uraian Target 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1. Terjaminnya 

kepastian kawasan 
hutan sehingga 
pengelolaan 
sumberdaya hutan 
dapat dilaksanakan 
secara lebih optimal 
 
 

Tata batas kawasan 
hutan  yang meliputi 
batas luar dan batas 
fungsi kawasan hutan 

16.000 Km Perencanaan 
Makro Bidang 
Kehutanan dan 
Pemantapan 
Kawasan Hutan 

647,70 

Wilayah Kesatuan 
Pengelolaan Hutan 
(KPH) ditetapkan di 
setiap  provinsi,dan 
beroperasinya KPH 
yang telah ditetapkan  

3 Kepmenhut 
wilayah KPHL dan 
KPHP provinsi, 14 
Kepmenhut 
wilayah KPHK, 
dan 60 unit KPH 
beroperasi 

Data dan informasi 
sumber daya hutan 

1 Judul 

2. Peningkatan 
investasi usaha 
pemanfaatan hutan 
produksi dan daya 
saing industri primer 
hasil hutan, dan 
peningkatan 
produksi dan 
diversifikasi hasil 
hutan  

Bertambahnya luas 
areal pencadangan 
hutan tanaman (HTI, 
HTR) 

500.000 Ha Peningkatan 
Usaha Kehutanan 

311,09 

Penerbitan Ijin Usaha 
Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu Hutan 
Alam dan atau 
Restorasi Ekosistem 
(IUPHHK-HA/RE), HTI, 
HD dan HKm pada 
areal bekas tebangan 
(LOA) 

450.000 Ha 

Produk industri hasil 
hutan yang 
bersertifikat legalitas 

10% 
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No. Sasaran  Indikator Kinerja Program Anggaran 
(Rp Milyar) Uraian Target 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
kayu meningkat 

3. Biodiversity  dan 
ekosistemnya 
berperan significant  
sebagai penyangga 
ketahanan ekologis 
dan penggerak 
ekonomi riil serta 
pengungkit 
martabat bangsa 
dalam pergaulan 
global 

Jumlah hotspot 
kebakaran hutan 
menurun dari rerata 
2005-2009; dan 
penurunan konflik, 
perambahan kawasan 
hutan, illegal logging 
dan wildlife trafficking 
sampai dengan di 
batas daya dukung 
sumber daya hutan  

Hotspot  menurun 
48,8%, konflik 
dan gangguan 
terhadap kawasan 
Taman Nasional 
dan kawasan 
konservasi lainnya 
menurun 1% 

Konservasi 
Keanekaragaman 
Hayati dan 
Perlindungan 
Hutan 
 

1.676,45 

Populasi spesies 
prioritas utama yang 
terancam punah 
meningkat dari kondisi 
Tahun 2008 sesuai 
ketersediaan habitat 

1,5% 

4. Berkurangnya lahan 
kritis pada DAS 
Prioritas 

Rencana pengelolaan 
DAS terpadu pada DAS 
Prioritas 

36 Unit DAS Peningkatan 
Fungsi dan Daya 
Dukung DAS 
Berbasis 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
 

2.628,47 

Tanaman rehabilitasi 
pada  lahan kritis di 
dalam DAS prioritas 

500.000 Ha 

Terfasilitasinya 
penetapan areal kerja 
pengelolaan Hutan 
Kemasyarakatan (HKm) 
dan Hutan Desa (HD) 

500.000 Ha 

5. Minimal 60% hasil 
penelitian dan 
pengembangan 
kehutanan dapat 
dimanfaatkan dalam 
pengambilan 
kebijakan, 
pengelolaan teknis 
kehutanan dan 
pengayaan ilmu 
pengetahuan, 
termasuk 
pengembangan 
kebijakan dan teknis 
yang berkaitan 
dengan isu-isu 
perubahan iklim 

Penyediaan teknologi 
dasar dan terapan 
silvikultur, pengolahan 
hasil hutan, konservasi 
alam dan sosial 
ekonomi guna 
mendukung 
pengelolaan hutan 
lestari, 25 paket  

60% Penelitian dan 
Pengembangan 
Kementerian 
Kehutanan 

266,34 

6. Meningkatnya 
kapasitas pelaku 
utama dan pelaku 
usaha melalui upaya 
penyuluhan, serta 
peningkatan 
kapasitas aparatur 
Kemenhut dan SDM 
kehutanan lainnya 

Terbentuknya 
kerjasama kemitraan 
melalui peningkatan 
peran serta pelaku 
utama dan pelaku 
usaha dalam 
pemberdayaan 
masyarakat 

10 Kerjasama Penyuluhan dan 
Pengembangan 
SDM Kehutanan 

237,70 

 Penyelenggaraan 
pendidikan dan 
pelatihan aparatur 
Kemenhut dan SDM 
Kehutanan lainnya  

3.000 Peserta   

7. Meningkatnya tata 
kelola administrasi 

Penanganan perkara, 
pemulihan hak-hak 

48% Dukungan 
Manajemen dan 

403,64 
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No. Sasaran  Indikator Kinerja Program Anggaran 
(Rp Milyar) Uraian Target 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
pemerintahan 
Kementerian 
Kehutanan secara 
efektif dan efisien 
 
 

Negara bidang 
kehutanan minimal 
menang  

Pelaksanaan 
Tugas Teknis 
Lainnya 
Kementerian 
Kehutanan 
 

Opini laporan 
keuangan Kementerian 
Kehutanan tahunan 
‘wajar tanpa 
pengecualian’ mulai 
laporan keuangan 
Tahun 2011 

1 Judul  

8. Terwujudnya 
pengawasan dan 
peningkatan akunta-
bilitas aparatur 
Kementerian 
Kehutanan, serta 
mendorong perwuju-
dan reformasi 
birokrasi dan tata 
kelola Kementerian 
Kehutanan 

Kelemahan administrasi 
dan pelanggaran 
terhadap peraturan 
perundangan, serta 
potensi kerugian 
Negara diturunkan  

Kelemahan 
administrasi dan 
pelanggaran 
terhadap 
peraturan 
perundangan 
diturunkan 30%, 
serta potensi 
kerugian Negara 
diturunkan 15% 

Pengawasan dan 
Peningkatan 
Akuntabilitas 
Aparatur 
Kementerian 
Kehutanan 

61,58 

JUMLAH TOTAL ANGGARAN KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2012 6.232,97 

Keterangan:  
 Nomenklatur/nama program dan kegiatan, serta indikator kinerja secara lengkap dapat dilihat 

pada Lampiran 3. 
 Anggaran pada kolom 6 adalah jumlah keseluruhan anggaran PK untuk mencapai keseluruhan 

indikator kinerja program (kolom 5) termasuk indikator kinerja kegiatan-kegiatan dalam program 
tersebut, dengan sasaran/outcome yang tercantum pada kolom 2. 

 Alokasi total anggaran APBN Kementerian Kehutanan yang tercantum dalam PK Tahun 2012. 

Guna lebih menggambarkan secara lebih komprehensif sesuai dengan tugas dan 
fungsi Kementerian Kehutanan, maka PK Kementerian Kehutanan dilengkapi 
dengan keseluruhan indikator kinerja dari masing-masing sasaran/outcome dari 
setiap program kerja Kementerian Kehutanan, yang dapat dilihat lebih lanjut pada 
Lampiran 1b.  
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III. AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. REVIU ATAS DOKUMEN PERENCANAAN  

Kebijakan prioritas pembangunan kehutanan yang ditetapkan Menteri 
Kehutanan periode Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB-II) merupakan landasan 
dalam menetapkan rencana strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2010-
2014.  Kebijakan prioritas tersebut sebagaimana telah disempurnakan melalui 
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2011 tanggal 14 
Februari 2011 tentang 6 (enam) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam 
Program Pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu II. Landasan pokok 
penetapan kebijakan prioritas dimaksud adalah komitmen/kontrak kinerja 
Menteri Kehutanan. 

Berdasarkan kebijakan prioritas pembangunan kehutanan di atas dan kontrak 
kinerja sebagai landasan tugas bakti Menteri Kehutanan periode KIB-II, serta 
dengan mengacu pada tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan 
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 
tentang Pembentukan dan Organisasi, dan Peraturan Presiden Nomor 24 
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian 
Negara, maka disusun struktur kerangka kerja logis yang dituangkan dalam 
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan tahun 2010-2014 yang 
secara ringkas dapat dijelaskan pada Tabel 4 di bawah. Struktur kerangka 
kerja Renstra tersebut disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri 
Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan 
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. 

Tabel 4. Ringkasan Struktur Perencanaan Strategis (Renstra) 
Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 

Visi Misi 

Program Kegiatan 

Program Sasaran/outcome 
Jumlah 

indikator 
kinerja  

Jumlah 
Jumlah 

indikator 
kinerja  

Hutan 
Lestari 
Untuk 
Kesejahtera
an 
Masyarakat 
Yang 
Berkeadilan 
 

Memantapkan 
kepastian 
status kawasan 
hutan serta 
kualitas data 
dan informasi 
kehutanan 

Perencanaan 
Makro Bidang 
Kehutanan dan 
Pemantapan 
Kawasan Hutan 

Terjaminnya 
kepastian kawasan 
hutan sehingga 
pengelolaan 
sumberdaya hutan 
dapat dilaksanakan 
secara lebih 
optimal 

6 7 25 

Meningkatkan 
Pengelolaan 
Hutan Produksi 
Lestari (PHPL) 

Peningkatan 
Usaha 
Kehutanan 
 

Peningkatan 
investasi usaha 
pemanfaatan hutan 
produksi dan 

6 7 19 
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Visi Misi 

Program Kegiatan

Program Sasaran/outcome 
Jumlah 

indikator 
kinerja  

Jumlah 
Jumlah 

indikator 
kinerja  

industri primer hasil 
hutan, serta 
peningkatan  
produksi dan 
diversifikasi hasil 
hutan 

Memantapkan 
penyelenggara
an 
perlindungan 
dan konservasi 
sumber daya 
alam 

Konservasi 
Keanekaragam
an Hayati dan 
Perlindungan 
Hutan 
 

Biodiversity dan 
ekosistemnya 
berperan signifikan 
sebagai penyangga 
ketahanan ekologis 
dan penggerak 
ekonomi riil serta 
pengungkit 
martabat bangsa 
dalam pergaulan 
global 

6 8 49 

Memelihara 
dan 
meningkatkanf
ungsi dan daya 
dukung daerah 
aliran sungai 
(DAS) 

Peningkatan 
Fungsi dan 
Daya Dukung 
Daerah  Aliran 
Sungai  (DAS) 
Berbasis 
Pemberdayaan 
masyarakat 

Berkurangnya 
lahan kritis pada 
DAS Prioritas 

6 9 36 

Menyediakan 
teknologi dasar 
dan terapan 

Penelitian dan 
Pengembangan 
Kementerian 
Kehutanan 
 

Minimal 60% hasil 
penelitian dan 
pengembangan 
kehutanan dapat 
dimanfaatkan 
dalam pengam-
bilan kebijakan, 
pengelolaan teknis 
kehutanan dan 
pengayaan ilmu 
pengetahuan, 
termasuk pengem-
bangan kebijakan 
dan teknis yang 
berkaitan dengan 
isu-isu perubahan 
iklim 

4 5 11 

Mewujudkan 
sumber daya 
manusia 
kehutanan 
yang 
professional 

Penyuluhan 
dan 
Pengembangan 
SDM 
Kehutanan 

Meningkatnya 
kapasitas pelaku 
utama dan pelaku 
usaha serta kualitas 
aparatur Kemenhut 
dan SDM 
Kehutanan Lainnya. 

5 4 13 

Memantapkan 
kelembagaan 
penyelenggara
an tata kelola 
kehutanan 
Kementerian 

Pengawasan 
dan 
Peningkatan 
Akuntabilitas 
Aparatur 
Kementerian 

Terwujudnya 
pengawasan dan 
peningkatan akun-
tabilitas aparatur 
Kementerian 
Kehutanan, serta 

4 6 15 
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Visi Misi 

Program Kegiatan

Program Sasaran/outcome 
Jumlah 

indikator 
kinerja  

Jumlah 
Jumlah 

indikator 
kinerja  

Kehutanan Kehutanan  
 

mendorong per-
wujudan reformasi 
birokrasi dan tata 
kelola Kementerian 
Kehutanan 

Program 
Dukungan 
Manajemen 
dan 
Pelaksanaan 
Tugas Teknis 
Lainnya 
Kementerian 
Kehutanan 

Meningkatnya tata 
kelola administrasi 
pemerintahan 
Kemenhut secara 
efektif dan efisien, 
serta mewujudkan 
reformasi birokrasi 

11 13 39 

Pada setiap kegiatan ditetapkan output sebagai sasaran pada tingkat kegiatan 
dengan beberapa indikator kinerja untuk mengukur capaian output. 
Nomenklatur/nama program, kegiatan, serta outcome, output dan indikator 
kinerja, selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3. 

Diawali dengan visi yang mencerminkan tujuan umum Kementerian 
Kehutanan, selanjutnya ditetapkan misi sebagai langkah untuk mencapai visi.  
Untuk lebih memfokuskan langkah misi, maka pada setiap misi ditetapkan 
tujuannya. Sesuai dengan pedoman penyusunan Renstra, langkah strategis 
untuk menjalankan visi, maka ditetapkan kebijakan serta program, yang 
dalam pelaksanaannya harus menghasilkan outcome yang menjadi sasaran 
dari setiap misi. Dengan mengacu pada struktur organisasi yakni unit Eselon I 
di lingkup Kementerian Kehutanan, maka ditetapkan 8 program, serta 
masing-masing outcome sebagai sasaran dari program tersebut.  

Guna memberikan kejelasan dari pencapaian outcome/sasaran, maka pada 
setiap outcome/sasaran ditetapkan indikator utamanya sebagai target yang 
akan dicapai.  

Untuk lebih merinci pencapaian program, maka pada setiap program 
ditetapkan kegiatan-kegiatan serta keluaran/output dari kegiatan tersebut. 
Selanjutnya, dalam rangka mencapai keluaran/output kegiatan ditetapkan 
indikator-indikator kinerja kegiatan (IKK). Dalam konteks organisasi, kegiatan-
kegiatan yang ditetapkan di lingkup Kementerian Kehutanan, mencerminkan 
tugas pokok dan fungsi unit eselon II serta unit-unit pelaksana teknis (UPT) 
sebagai unit kerja mandiri. Setelah ditetapkan indikator-indikator kinerja 
kegiatan (IKK), selanjutnya ditentukan indikator kinerja utama (IKU) sebagai 
indikator pencapaian sasaran/outcome dari setiap program. IKU tersebut  
dipilih dari IKK yang memiliki faktor dominan untuk mencapai 
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sasaran/outcome program. Indikator kinerja utama tersebut dipilih dari 
indikator-indikator yang dinilai prioritas dari IKK.   

Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum 
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, 
Menteri Kehutanan telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU), yang 
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 
P.6/Menhut-II/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Indikator 
Kinerja Utama Kementerian Kehutanan. Pada prinsipnya penetapan indikator 
kinerja utama Kementerian Kehutanan mengacu pada Renstra Kementerian 
Kehutanan 2010-2014, yang substansinya diadakan penyesuaian dengan 
kondisi-kondisi yang berkembang.  

Untuk operasionalisasi Renstra dan IKU Kementerian Kehutanan tahun 2010-
2014, maka disusun Rencana Kerja (Renja) Kementerian Kehutanan 2012 
yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. 57/Menhut-II/2011 
tanggal 22 Juli 2011 tentang Rencana Kerja (Renja) Kementerian Kehutanan 
2012. Dalam konteks penyusunan LAKIP, dalam dokumen LAKIP (Bab II.C), 
selanjutnya disajikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).   

Dengan mengacu pada Renstra 2010-2014 serta IKU Kementerian Kehutanan, 
dan berdasarkan Renja serta alokasi anggaran yang dituangkan dalam 
rencana kegiatan dan anggaran (RKA), maka disusun Penetapan Kinerja (PK) 
Kementerian Kehutanan. PK tersebut terdiri dari PK yang ditandatangani oleh 
Menteri Kehutanan yang memuat rencana kinerja kunci Kementerian 
Kehutanan yang di dalam Renstra dan Renja disebut sebagai sasaran 
strategis. PK Menteri Kehutanan dilengkapi dengan PK pada tingkat unit 
organisasi eselon I yang ditandatangani oleh pejabat eselon I yang 
‘diperjanjikan’ kepada Menteri Kehutanan, yang memuat kinerja kunci setiap 
program yang akan dicapai pada tahun 2012.   

Guna lebih menggambarkan secara utuh capaian kinerja, maka pengukuran 
capaian kinerja Kementerian Kehutanan tahun 2012 dilakukan terhadap PK 
berdasarkan sasaran unit kerja eselon I dengan hasil sebagaimana dapat 
dilihat pada Lampiran 2b. Untuk dapat mengetahui capaian sasaran 
strategis/kinerja kunci Kementerian Kehutanan tahun 2012, maka dilakukan 
juga pengukuran terhadap PK Menteri Kehutanan dengan hasil sebagaimana 
dapat dilihat pada Lampiran 2a.  

B. METODE PENGUKURAN 

Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu 
menentukan persentase pencapaian kinerja. Untuk melengkapi gambaran 
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setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis 
deskriptif/uraian setiap capaian indikator dan perhitungan tingkat efektivitas 
dan efisiensi pencapaian kinerja. 

1) Pengukuran Capaian Kinerja  

Pengukuran kinerja dimaksudkan adalah untuk mengetahui tingkat 
pelaksanaan pencapaian terhadap rencana/target yang telah ditetapkan.  
Hasil perhitungan adalah persentase capaian dengan cara perhitungan: 

 Realisasi 
Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (%) = ----------- x 100% 

 Rencana 

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin 
rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut: 

 [Rencana-(Realisasi-Rencana)] 
Pencapaian Rencana Tk. Capaian = -------------------------------------- x 100% 

                   Rencana 

Untuk menghindari bias yang terlalu besar/lebar terhadap persentase 
capaian kinerja, maka capaian setiap indikator kinerja ditetapkan 
maksimum 150%.   

Untuk menghitung capaian sasararan kinerja program/outcomes dari 
seluruh capaian kinerja kegiatan/output dalam program tersebut, dan 
menghitung capaian kinerja tingkat Kementerian beradasarkan capaian 
seluruh kinerja outcomes, maka digunakan ‘capaian kinerja total’ berupa 
rerata, dengan rumus: 

 ∑n     
Capaian total kinerja = ----  x  100%  
  n 

2) Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja 

Terhadap hasil pengukuran kinerja dilakukan evaluasi terhadap 
pencapaian pada setiap indikator kinerja. Evaluasi ini adalah untuk 
mengungkap setiap angka/persentase capaian kinerja sehingga dapat 
memberikan gambaran sebenarnya mengenai kegiatan dan program yang 
dilaksanakan. Selain itu, evaluasi dilakukan untuk melihat perbedaan 
capaian kinerja dengan rencana/target kinerja (performance gap) yang 
terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi 
pemecahan masalah yang telah dan akan dilakukan. Berdasarkan hasil 
evaluasi dapat dilakukan analisis akuntabilitas kinerja lebih lanjut, seperti 
keterkaitan kinerja dengan kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, 
sasaran, outcome, output serta indikator-indikator kinerja. Hasil analisis 
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dapat digunakan untuk menentukan rencana kinerja pada tahun 
berikutnya.  

C.  HASIL PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA  

1.  Pencapaian Kinerja  

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang tersaji pada Lampiran 2b, yang 
meliputi pengukuran terhadap Penetapan Kinerja Menteri Kehutanan 
sebagai komitmen kinerja Menteri, serta kelengkapan Penetapan Kinerja 
tersebut berupa Penetapan Kinerja per Sasaran, diperoleh pencapaian 
kinerja Kementerian Kehutanan tahun 2012 sebesar 106,41%. Pencapaian 
kinerja tersebut dapat diartikan sebagai pencapaian visi Kementerian 
Kehutanan yang dicapai pada tahun 2012 sebagaimana tercantum pada 
Renstra Kementerian Kehutanan tahun 2010-2014.  

Dengan kerangka logis struktur perencanaan strategis Kementerian 
Kehutanan yang tercantum dalam Renstra di atas, maka tingkat 
pencapaian kinerja Kementerian Kehutanan terkait dengan sasaran 
strategis pada tahun 2012, yang dapat digambarkan perolehan kinerjanya 
sebagaimana Tabel 5 di bawah. 

Tabel 5. Tingkat pencapaian sasaran Kementerian Kehutanan tahun 2012 

No. Sasaran Strategis Tingkat capaian 
kinerja (%) 

1 Terjaminnya kepastian kawasan hutan sehingga 
pengelolaan sumberdaya hutan dapat dilaksanakan 
secara lebih optimal 

95,55 

2 Peningkatan investasi usaha pemanfaatan hutan produksi 
dan industri primer hasil hutan, serta peningkatan 
produksi dan diversifikasi hasil hutan 

116,10 

3 Biodiversity dan ekosistemnya berperan signifikan 
sebagai penyangga ketahanan ekologis dan penggerak 
ekonomi riil, serta pengungkit martabat bangsa dalam 
pergaulan global 

123,72 

4 Berkurangnya lahan kritis pada DAS Prioritas  102,64 
5 Minimal 60% hasil penelitian dan pengembangan kehu-

tanan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan, 
pengelolaan teknis kehutanan, dan pengayaan ilmu 
pengetahuan, termasuk pengembangan kebijakan dan 
teknis yang berkaitan dengan isu-isu perubahan iklim 

72,22 

6 Terwujudnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas 
aparatur Kemenhut, serta mendorong perwujudan 
reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian 
Kehutanan 

126,79 

7 Meningkatnya tata keloala administrasi pemerintahan 
kemenhut secara efektif dan efisien, serta mewujudkan 
reformasi birokrasi dan tata kelola 

106,30 

8 Peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan 
dan peningkatan kualitas aparatur Kemenhut 107,94 
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No. Sasaran Strategis Tingkat capaian 
kinerja (%) 

Rerata 106,41 
Keterangan: 
Dihitung berdasarkan pencapaian kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) 
yang ditandatangani oleh pejabat eselon I. 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah ditetapkan dalam (PK) 
yang ditandatangani Menteri Kehutanan (Lampiran 2.a), pencapaian 
kinerja sasaran strategis/outcome Kementerian Kehutanan tahun 2012 
dapat dilihat sebagaimana pada Tabel 6 di bawah.   

Tabel 6. Pencapaian kinerja sasaran strategis/outcome Kementerian 
Kehutanan Tahun 2012 

No. Sasaran / Outcome Indikator Kinerja Pencapaian 
Kinerja (%) 

(1) (2) (3) (4) 
1. Terjaminnya kepastian 

kawasan hutan sehingga 
pengelolaan sumberdaya 
hutan dapat dilaksanakan 
secara lebih optimal 
 
 

Tata batas kawasan hutan  yang 
meliputi batas luar dan batas fungsi 
kawasan hutan 

103,88 

Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan 
(KPH) ditetapkan di setiap  provinsi 
dan beroperasinya KPH yang telah 
ditetapkan  

81,90 

Data dan informasi sumber daya 
hutan 

100,00 

2. Peningkatan investasi 
usaha pemanfaatan hutan 
produksi dan daya saing 
industri primer hasil hutan, 
dan peningkatan produksi 
dan diversifikasi hasil 
hutan  

Bertambahnya luas areal 
pencadangan hutan tanaman (HTI, 
HTR) 

64,48 

Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan 
atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-
HA/RE), HTI, HD dan HKm pada 
areal bekas tebangan (LOA) 

73,42 

Produk industri hasil hutan yang 
bersertifikat legalitas kayu meningkat 

150,00 

3. Biodiversity  dan 
ekosistemnya berperan 
significant  sebagai 
penyangga ketahanan 
ekologis dan penggerak 
ekonomi riil serta 
pengungkit martabat 
bangsa dalam pergaulan 
global 
 
 

Jumlah hotspot kebakaran hutan 
menurun dari rerata 2005-2009; dan 
penurunan konflik, perambahan 
kawasan hutan, illegal logging dan 
wildlife trackfiking sampai dengan di 
batas daya dukung sumber daya 
hutan  

92,44 

Populasi spesies prioritas utama yang 
terancam punah meningkat dari 
kondisi Tahun 2008 sesuai 
ketersediaan habitat  

150,00 

4. 
 

Berkurangnya lahan kritis 
pada DAS Prioritas 
 

Rencana pengelolaan DAS terpadu 
pada DAS Prioritas 

102,77 

Tanaman rehabilitasi pada  lahan 
kritis di dalam DAS prioritas 

101,90 

Terfasilitasinya penetapan areal kerja 
pengelolaan Hutan Kemasyarakatan 
(HKm) dan Hutan Desa (HD) 

100,08 
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No. Sasaran / Outcome Indikator Kinerja Pencapaian 
Kinerja (%) 

(1) (2) (3) (4) 
5. Minimal 60% hasil 

penelitian dan 
pengembangan kehutanan 
dapat dimanfaatkan dalam 
pengambilan kebijakan, 
pengelolaan teknis 
kehutanan dan pengayaan 
ilmu pengetahuan, 
termasuk pengembangan 
kebijakan dan teknis yang 
berkaitan dengan isu-isu 
perubahan iklim 

Penyediaan teknologi dasar dan 
terapan silvikultur, pengolahan hasil 
hutan, konservasi alam dan sosial 
ekonomi guna mendukung 
pengelolaan hutan lestari, 25 paket  

72,22 

6. Meningkatnya kapasitas 
pelaku utama dan pelaku 
usaha melalui upaya 
penyuluhan, serta 
peningkatan kapasitas 
aparatur Kemenhut dan 
SDM kehutanan lainnya 

Terbentuknya kerjasama kemitraan 
melalui peningkatan peran serta 
pelaku utama dan pelaku usaha 
dalam pemberdayaan masyarakat 

107,94 

7. Meningkatnya tata kelola 
administrasi pemerintahan 
Kementerian Kehutanan 
secara efektif dan efisien 

Penanganan perkara, pemulihan hak-
hak Negara bidang kehutanan 
minimal menang  

119,04 

Opini laporan keuangan Kementerian 
Kehutanan tahunan “wajar tanpa 
pengecualian” mulai laporan 
keuangan Tahun 2011 

pm 

8. Terwujudnya penga-wasan 
dan peningkatan 
akuntabilitas aparatur 
Kementerian Kehutanan, 
serta mendorong 
perwujudan reformasi 
birokrasi dan tata kelola 
Kementerian Kehutanan 

Kelemahan administrasi dan 
pelanggaran terhadap peraturan 
perundangan, serta potensi kerugian 
Negara diturunkan  

126,79 

Keterangan: 
- Pencapaian kinerja yang melebihi 150%, sesuai dengan arahan penyusunan LAKIP dari 

Kantor Kementerian PAN dan RB ditetapkan maksimum 150%. Hal ini untuk 
meminimalisir adanya bias yang terlalu besar dalam penghitungan kinerja. 

- Laporan Keuangan Kemenhut Tahun 2011 telah disusun, dan pada saat penyusunan 
Laporan Kinerja ini masih dalam proses asesmen/audit oleh BPK-RI, sehingga belum 
dihitung dalam pengukuran kinerja  

2. Pencapaian Pelaksanaan Anggaran  

Anggaran Kementerian Kehutanan tahun 2012, baik bersumber dari 
Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun 
Hibah Luar Negeri (HLN) adalah sebesar Rp.5.736,85 trilyun. Pencapaian 
kinerja anggaran untuk mencapai kinerja sasaran, atau disebut realisasi 
serapan anggaran, Kementerian Kehutanan tahun 2012, adalah sebesar 
Rp.5.017,65 trilyun atau sebesar 87,46% dari pagu anggaran. Secara 
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lengkap, pencapaian kinerja pelaksanaan serapan anggaran untuk 
mencapai sasaran strategis (outcome) serta hasil (output) dapat dilihat 
pada Tabel 7 di bawah. Pencapaian kinerja anggaran tersebut 
dilaksanakan oleh satuan kerja-satuan kerja lingkup Kementerian 
Kehutanan sebanyak 269 unit.  

Tabel 7. Pencapaian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kehutanan  
Tahun 2012 

No. Sasaran / Outcome Indikator Kinerja % Serapan 
Anggaran 

(1) (2) (3) (4) 
1. Terjaminnya kepastian 

kawasan hutan 
sehingga pengelolaan 
sumberdaya hutan 
dapat dilaksanakan 
secara lebih optimal 
 
 

Tata batas kawasan hutan  yang 
meliputi batas luar dan batas fungsi 
kawasan hutan 

87,59 

Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan 
(KPH) ditetapkan di setiap  provinsi 
dan beroperasinya KPH yang telah 
ditetapkan  
Data dan informasi sumber daya 
hutan 

2. Peningkatan investasi 
usaha pemanfaatan 
hutan produksi dan 
daya saing industri 
primer hasil hutan, dan 
peningkatan produksi 
dan diversifikasi hasil 
hutan  

Bertambahnya luas areal 
pencadangan hutan tanaman (HTI, 
HTR) 

96,19 

Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan 
atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-
HA/RE), HTI, HD dan HKm pada 
areal bekas tebangan (LOA) 
Produk industri hasil hutan yang 
bersertifikat legalitas kayu meningkat 

3. Biodiversity  dan 
ekosistemnya berperan 
significant  sebagai 
penyangga ketahanan 
ekologis dan 
penggerak ekonomi riil 
serta pengungkit 
martabat bangsa 
dalam pergaulan global 
 
 

Jumlah hotspot kebakaran hutan 
menurun dari rerata 2005-2009; dan 
penurunan konflik, perambahan 
kawasan hutan, illegal logging dan 
wildlife trackfiking sampai dengan di 
batas daya dukung sumber daya 
hutan  

87,38 

Populasi spesies prioritas utama yang 
terancam punah meningkat dari 
kondisi Tahun 2008 sesuai 
ketersediaan habitat  

4. 
 

Berkurangnya lahan 
kritis pada DAS 
Prioritas 
 

Rencana pengelolaan DAS terpadu 
pada DAS Prioritas 

86,51 

Tanaman rehabilitasi pada  lahan 
kritis di dalam DAS prioritas 
Terfasilitasinya penetapan areal kerja 
pengelolaan Hutan Kemasyarakatan 
(HKm) dan Hutan Desa (HD) 
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No. Sasaran / Outcome Indikator Kinerja % Serapan 
Anggaran 

(1) (2) (3) (4) 
5. Minimal 60% hasil 

penelitian dan pengem-
bangan kehutanan 
dapat dimanfaatkan 
dalam pengambilan 
kebijakan, pengelolaan 
teknis kehutanan dan 
pengayaan ilmu 
pengetahuan, termasuk 
pengembangan 
kebijakan dan teknis 
yang berkaitan dengan 
isu-isu perubahan iklim 

Penyediaan teknologi dasar dan 
terapan silvikultur, pengolahan hasil 
hutan, konservasi alam dan sosial 
ekonomi guna mendukung 
pengelolaan hutan lestari, 25 paket  

94,60 

6. Meningkatnya kapasitas 
pelaku utama dan 
pelaku usaha melalui 
upaya penyuluhan, 
serta peningkatan 
kapasitas aparatur 
Kemenhut dan SDM 
kehutanan lainnya 

Terbentuknya kerjasama kemitraan 
melalui peningkatan peran serta 
pelaku utama dan pelaku usaha 
dalam pemberdayaan masyarakat 

95,04 

7. Meningkatnya tata 
kelola administrasi 
pemerintahan 
Kementerian 
Kehutanan secara 
efektif dan efisien 
 

Penanganan perkara, pemulihan hak-
hak Negara bidang kehutanan 
minimal menang  

77,48 

Opini laporan keuangan Kementerian 
Kehutanan tahunan “wajar tanpa 
pengecualian” mulai laporan 
keuangan Tahun 2011 

8. Terwujudnya 
pengawasan dan 
peningkatan 
akuntabilitas aparatur 
Kementerian 
Kehutanan, serta 
mendorong perwujudan 
reformasi birokrasi dan 
tata kelola Kementerian 
Kehutanan 

Kelemahan administrasi dan 
pelanggaran terhadap peraturan 
perundangan, serta potensi kerugian 
Negara diturunkan  

98,37 

Rerata  87,46 

D. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA  

Sesuai dengan Penetapan Kinerja (PK) tahun 2012, Kementerian Kehutanan 
telah menetapkan 8 sasaran sebagai outcomes program-program 
Kementerian Kehutanan, yaitu:     

1. Terjaminnya kepastian kawasan hutan, sehingga pengelolaan sumberdaya 
hutan dapat dilaksanakan secara lebih optimal; 
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memerlukan lahan, seperti pembangunan infrastruktur, pemukiman, industri, 
dan pengembangan budidaya pertanian, baik perkebunan, tanaman pangan, 
peternakan, dan budidaya perikanan. Dengan semakin berkembangnya 
demografi dan kegiatan pembangunan di segala bidang, maka kebutuhan 
lahan semakin meningkat.  Pemenuhan kebutuhan lahan tersebut dilakukan 
baik secara legal dan ilegal. Berdasarkan kondisi tersebut maka tekanan 
terhadap keberadaan hutan dan ekosistemnya akan semakin meningkat.  
Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya pemantapan kawasan hutan yang 
dilakukan secara terus-menerus, agar tekanan terhadap keberadaan kawasan 
hutan serta ekosistemnya termasuk pengambilan hasil hutan secara illegal 
dapat semakin diminimalisir. Dalam kaitan ini, maka capaian indikator-
indikator kinerja outcome dalam rangka pemantapan kawasan hutan, menjadi 
kunci keberhasilan pembangunan sektor kehutanan.   

1. Tersedianya data dan informasi geospasial dasar dan tematik kehutanan 
terkini tingkat nasional, sebanyak 1 judul. 

Data dan informasi sumberdaya hutan merupakan sumber dasar dan awal 
untuk pengelolaan hutan secara lestari. Salah satu data dan informasi 
sumberdaya hutan yang penting adalah data dan informasi geospasial 
dasar dan tematik kehutanan terkini tingkat nasional.  

Indikator kinerja sasaran tahun 2012, data dan informasi geospasial dasar 
dan tematik kehutanan terkini tingkat nasional ditargetkan tersedia 
sebanyak 1 judul. Capaian indikator kinerja tersebut dapat tercapai 
(capaian 100%), berupa tersedianya peta tematik kehutanan (digital) 
sebanyak 5 tema, meliputi: 

a. Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Tahun 2011; 
b. Peta Penghitungan Deforestasi Indonesia Periode Tahun 2009-2011; 
c. Peta Ekosistem Hutan; 
d. Peta hasil Pemetaan dan Layout Areal Indikatif Penundaan Pemberian 

Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Revisi II SK Menteri 
Kehutanan No. SK.2771/Menhut-VII/IPSDH/2012 tanggal 16 Mei 2012; 
dan 

e. Peta hasil Pemetaan dan Layout Areal Indikatif Penundaan Pemberian 
Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Revisi III  SK Menteri 
Kehutanan No. SK.6315/Menhut-VII/IPSDH/2012 Tanggal 19 November 
2012).   

Peta tematik kehutanan (digital) merupakan peta yang menyajikan data 
dan informasi mengenai kondisi hutan terkini. Penyediaan peta tematik 
dilakukan dalam bentuk dokumentasi peta sebagai informasi dasar, serta 
data dan peta untuk tujuan pelayanan.   
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2. Ijin pinjam pakai kawasan hutan terlayani secara tepat waktu, terlaksana 
100%.  

Pinjam pakai kawasan hutan merupakan salah satu bentuk penggunaan 
kawasan hutan yang diperuntukan bagi kegiatan di luar sektor kehutanan.  
Kegiatan tersebut berupa kegiatan di sektor pertambangan, pembangunan 
infrastruktur, dan lain-lain.  

Permohonan ijin pinjam pakai kawasan hutan pada tahun 2012 adalah 
sebanyak 564 permohonan. Terhadap permohonan tersebut telah 
diberikan pelayanan berupa penelaahan secara administratif dan teknis 
secara tepat waktu. Indikator kinerja kegiatan tersebut adalah capaian 
kinerja sebesar 100%.       

3. Rencana makro penyelenggaraan kehutanan. 

Rencana makro penyelenggaraan kehutanan adalah pejabaran Rencana 
Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) yang memuat arahan pelaksanaan 
penyelenggaraan kehutanan untuk program, kegiatan, dan tujuan tertentu 
dalam jangka waktu 20 tahun ke depan. 

Pada tahun 2012 direncanakan penyusunan “Rencana Makro Pemantapan 
Kawasan Hutan”. Rencana tersebut merupakan penjabaran Rencana 
Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) yang memuat arahan-arahan, 
kebijakan, dan strategi pelaksanaan pemantapan kawasan hutan selama 
jangka waktu 20 tahun ke depan, yang menjadi acuan perumusan 
pelaksanaan pemantapan kawasan hutan pada rencana pembangunan 
kehutanan di tingkat daerah dan KPH, serta rencana pembangunan 
kehutanan di tingkat nasional (Renstra Kemenhut). Dengan tersedianya 
dokumen rencana tersebut, maka capaian indikator kinerja penyusunan 
rencana makro penyelenggaraan kehutanan terealisasi sebesar 100%.   

4. Penunjukan kawasan hutan provinsi diselesaikan 100%. 

Penunjukan kawasan hutan adalah penetapan kawasan hutan wilayah 
provinsi berupa peta kawasan hutan yang ditunjuk dengan Keputusan 
Menteri Kehutanan. Penunjukan kawasan hutan ini merupakan kelanjutan 
dari ditetapkannya tata ruang wilayah provinsi.  

Dalam tahun 2012 ditargetkan penunjukan kawasan hutan sebanyak 8 
provinsi, dengan realisasi sebanyak 7 provinsi, yaitu Jawa Tengan, DI. 
Yogyakarta, Bengkulu, Sumatera Barat, Papua, Kalimantan Tengah dan 
Maluku Utara. Sedangkan provinsi yang belum dilakukan penunjukan 
kawasan hutan adalah sebanyak 1 provinsi yaitu Sulawesi Tenggara, yang 
masih dalam proses menunggu persetujuan DPR RI.   
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Realisasi penunjukan kawasan hutan sebanyak 8 provinsi adalah capaian 
indikator kinerja sebesar 87,5%.    

5. Tata batas kawasan hutan, terdiri dari batas luar dan batas fungsi 
kawasan hutan, terlaksana sepanjang 16.000 km. 

Dalam Renstra Kementerian Kehutanan, penataan batas kawasan hutan, 
meliputi batas luar dan batas fungsi kawasan hutan ditargetkan sepanjang 
25.000 km. Disebabkan kebutuhan yang sangat mendesak dalam rangka 
mewujudkan kepastian hukum atas kawasan hutan, yang salah satunya 
adalah adanya tanda batas kawasan hutan, maka dilakukan percepatan 
penyelesaian penataan batas kawasan hutan melalui kegiatan ‘inisiatif 
baru’.  Dengan inisiatif tersebut, maka target pelaksanaan penataan batas 
kawasan hutan dalam waktu lima tahun 2010-2014 adalah sepanjang 
63.000 km.   

Berdasarkan Renstra Kementerian Kehutanan, target kegiatan penataan 
batas kawasan hutan (batas luar dan batas fungsi) tahun 2012 akan 
dilaksanakan sepanjang semula 4.000 km. Dengan inisiatif baru, target 
kegiatan penataan batas kawasan hutan adalah sepanjang 16.000 km.  
Realisasi capaian kegiatan penataan batas hutan tahun 2012 tersebut 
adalah selanjang 16.621,08 km, atau capaian indikator kinerja sebesar 
103,88%.   

Inisiatif baru, adalah melakukan deregulasi dalam rangka mempercepat 
pelaksanaan penataan batas kawasan hutan, serta pengembangan/ 
perbaikan/penyempurnaan/perubahan prosedur teknis dan tata cara 
dalam melakukan penataan batas.   

6. Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan ditetapkan di setiap provinsi dan 
beroperasinya KPH. 

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah unit manajemen hutan di 
tingkat lapangan. Pembentukan unit KPH merupakan salah satu upaya 
untuk mengembangkan dan meningkatkan tata kelola kawasan hutan, 
karena unit ini merupakan lembaga yang langsung beroperasi melakukan 
pengelolaan hutan di tingkat tapak.  

Seluruh kawasan hutan di Indonesia pada saatnya nanti akan terbagi ke 
dalam 500-an unit KPH, baik KPH Konservasi (KPHK), KPH Lindung (KPHL) 
dan KPH Produksi (KPHK).  

a. Pada tahun 2012 ditargetkan tersusun 3 Keputusan Menteri Kehutanan 
tentang penetapan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi. Proses penetapan 
KPHL/KPHP Provinsi dilakukan melalui 4 tahapan proses yaitu: rancang 
bangun dengan bobot 30%, arahan pencadangan dengan bobot 30%, 
usulan Gubernur dengan bobot 20%, dan penetapan oleh Menhut 
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20%. Tahun 2012 capaiannya baru selesai pada tahap arahan 
pencadangan Kementerian Kehutanan (capaian 60%), sedangkan 
usulan penetapan dari Gubernur sebagai dasar SK Penetapan Wilayah 
KPHP/KPHL Provinsi menunggu selesainya RTRWP. 

b. Pada tahun 2012 ditargetkan penetapan sebanyak 14 Keputusan 
Menteri Kehutanan tentang wilayah KPHK di seluruh Indonesia, namun 
dari target tersebut sebanyak 2 keputusan Menteri telah ditetapkan 
pada tahun 2011, sehingga target penetapan Keputusan Menteri 
Kehutanan tahun 2012 sebanyak 12 Keputusan. Secara keseluruhan 
dalam tahun 2012 telah dilakukan penetapan keputusan Menteri 
Kehutanan sebanyak 10 Keputusan sehingga capaian indikator kinerja 
adalah sebesar 71,43%. Empat keputusan Menteri tentang penetapan 
wilayah KPHK sampai dengan tahun 2012 masih dalam tahap proses 
pembahasan, diskusi dan koordinasi.  

c. Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) ditetapkan di setiap 
provinsi dan beroperasinya KPH (kumulatif s/d 2012) sebanyak 60 unit.  

Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan langkah 
strategis dan penting dalam rangka pengembangan/penyempurnaan 
tata kelola kawasan hutan. Dalam hal ini, KPH adalah unit pengelola 
hutan: kawasan, hasil-hasil hutan, dan ekosistemnya, yang diharapkan 
dapat menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan secara lestari.  
Secara administratif pengelolaan hutan, seluruh kawasan hutan di 
Indonesia di luar Pulau Jawa (di Pulau Jawa telah terbentuk KPH), 
akan terbagi dalam kurang lebih 600 unit KPH.    

Berdasarkan Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2012, 
ditargetkan sebanyak 20% dari perkiraan jumlah unit KPH yang akan 
dibentuk di seluruh Indonesia, atau sebanyak 120 unit KPH telah 
berjalan dan beroperasi. Kriteria unit KPH beroperasi adalah 
ditetapkannya areal KPH, terbentuknya lembaga/organisasi pengelola 
KPH, tersedianya staf pengelola dan anggaran, serta tersedianya 
rencana pengelolaan KPH (RKPH). Operasionalisasi KPH antara lain 
dilakukan dengan melengkapi perangkat legal kelembagaan KPH serta 
fasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan.  

Target capaian indikator kinerja tahun 2012 adalah: 

a. Tiga Keputusan Menteri Kehutanan tentang penetapan wilayah 
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan 
Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Rangkaian dan serial kegiatan-
kegiatan seperti rapat-rapat pembahasan, konsultasi, dan diskusi, 
dalam rangka penetapan Keputusan Menteri Kehutanan telah 
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Penjelasan capaian kinerja sasaran 2:  

Pada tahun 2012, sasaran-sasaran dengan program Peningkatan Usaha 
Kehutanan menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat 
pada pelaksanaan kegiatan yang sebagian besar dapat tercapai sesuai 
dengan rencana dan bahkan beberapa capaian indikator kinerja yang melebihi 
target/rencana. 

1. Areal hutan produksi tertata dalam unit-unit pengelolaan berupa KPHP di 
18 provinsi dan usaha pemanfaatan (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu-Hutan Alam/Hutan Tanaman/IUPHHK-HA/HT, IUPHH bukan kayu/ 
IUPHH restorasi ekosistem/IUPHH jasa lingkungan/pemanfaatan kawasan) 
di 26 provinsi, sebesar 60%.   

Berdasarkan target capaian indikator di atas, dalam tahun 2012 
direncanakan areal hutan produksi tertata dalam unit-unit pengelolaan 
melalui pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di 12 
provinsi, dan dan tertata untuk usaha pemanfaatan (Ijin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam/Hutan Tanaman/IUPHHK-
HA/HT, IUPHH bukan kayu/ IUPHH restorasi ekosistem/IUPHH jasa 
lingkungan/pemanfaatan kawasan) di 15 provinsi. Realisasi capaian 
indikator kinerja penataan hutan produksi melalui pembentukan KPHP 
untuk di 25 provinsi, dan penataan hutan produksi untuk usaha 
pemanfaatan hasil hutan di 26 provinsi.   

Berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan di atas, target penataan hutan 
produksi dalam bentuk KPH tercapai 125% (realisasi 25 provinsi, target 12 
provinsi). Dengan persentase capaian target sebesar 125%  dengan maka 
besaran capaian indikator kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 
208,33% (target 60%, realisasi 125%). Untuk kegiatan penataan hutan 
produksi untuk usaha pemanfaatan hasil hutan, realisasi kegiatan tercapai 
25 provinsi dari target sebanyak 15 provinsi, dengan demikian capaian 
target sasaran adalah sebesar adalah sebesar 104%, atau capian indikator 
kinerja sebesar 173,33% (target 60%, realsiasi 104%).   

Dalam rangka penataan hutan produksi dalam bentuk KPHP, dalam tahun  
2012 telah dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain penetapan 
penyediaan peta indikatif pencadangan kawasan hutan produksi untuk 
usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana Keputusan Menteri 
Kehutanan Nomor SK.3803/Menhut-VI/BRPUK/2012. Adapun luas alokasi 

Indikator kinerja (lanjutan): 
5. Penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan berjalan 

secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku dan penerima 
an negara bukan pajak (PNBP) meningkat, seebsar 2% 

6. Kinerja industri pengolahan hasil hutan meningkat (produk 
bersertifikat legalitas kayu meningkat), sebesar 10%  
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Selanjutnya produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) berupa komoditas 
rotan, getah pinus, damar, gaharu, minyak kayu putih, cendana, nibung, 
gambir, sagu dalam satuan ton, secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 9 
di bawah ini.  

Tabel 9. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu 2009 – 2012 

No Tahun 
Jenis Komoditas Non Kayu 

Rotan Getah 
pinus Damar Gaharu M. kayu 

putih
Cen-
dana Nibung Gambir Sagu 

1 2009 78.910 56.817 1.612 714 67.575 0 0 0 200.000 
2 2010 6.000 56.817 1.612 714 37.727 0 0 0 200.000 
3 2011 72.370 118.325 9.413 964 18.636 80 0 0 367.620 
4 2012 85.802 269.244 6.987 1.437 63.485 80 1.140 7.250 444.994 

Perhitungan target produksi kayu dan HHBK/jasa lingkungan tahun 2012 
dalam laporan ini, dibuat persentase peningkatan kumulatif sampai 
dengan tahun 2012 dari data baseline tahun 2009, yakni masing-masing 
sebesar 3%.  

Berdasarkan data produksi di atas, maka capaian indikator kinerja dalam 
tahun 2012 untuk produksi hasil hutan kayu bulat tercapai sebesar 
67,44% (atau 2,02% terhadap target 3% kumulatif pada tahun 2012), 
atau sebenarnya menurun dibandingkan dengan produksi tahun 
sebelumnya. Sedangkan untuk produksi HHBK/jasa lingkungan yaitu 
sebesar 210% (atau realisasi sebesar 6,32% terhadap target 3% 
kumulatif sampai dengan tahun 2012). 

Lebih kecilnya produksi kayu bulat tahun 2012 dibandingkan dengan 
tahun 2011, bukan berarti perhitungan akhir produksi kayu tersebut lebih 
kecil, namun proses produksi kayu bulat tahun 2012 masih tetap berjalan, 
di mana ijin produksi tahunan setiap unit manajemen tidak dihitung dari 
berdasarkan tahun takwim/kalender, namun berdasarkan satu tahun 
periode ijin produksi. Dengan demikian, perhitungan produksi kayu tahun 
2012 (ijin produksi seluruh unit manajemen yang dikeluarkan dalam tahun 
2012) belum berakhir dengan berakhirnya tahun takwim 2012, dan 
kegiatan produksi masih tetap berjalan pada tahun 2013, sampai dengan 
berakhirnya periode masa berlaku ijin produksi tahunan.  

Permasalahan yang dihadapi yaitu konflik sosial, akses pasar yang 
terbatas serta aksesibilitas produksi bahan baku yang relatif sulit sehingga 
menambah beban daya saing produk hasil hutan. 

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk peningkatan capaian kinerja 
ke depan antara lain penyempurnaan regulasi, bedah permasalahan 
masing-masing unit manajemen, dan fasilitasi penyelesaian konflik sosial.  
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3. Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan 
atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE) pada areal bekas tebangan 
(LOA), seluas 450.000 Ha. 

Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam restorasi ekosistem 
adalah suatu sistem usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam 
di kawasan hutan produksi pada areal bekas tebangan, yang secara 
ekonomis dan ekologis mengalami penurunan kualitas (degradasi).  
Pemanfaatan hasil hutan dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan 
perbaikan ekosistem hutan produksi, baik dari aspek ekonomis maupun 
aspek ekologis. Mengingat bahwa perbaikan ekosistem hutan, termasuk 
dalam rangka produksi hasil hutan kayu pada hutan alam memerlukan 
daur yang panjang, maka ijin usaha hasil hutan melalui restorasi 
ekosistem tersebut diberikan dengan jangka waktu yang lebih panjang 
dari pada ijin usaha pemanfaatan kayu lainnya seperti pada hutan 
produksi yang kualitasnya masih baik, maupun pemanfaatan hasil hutan 
kayu tanaman.    

Target penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam 
dan atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE) pada tahun 2012 
ditetapkan seluas 450.000 ha. Realisasi capaian target adalah seluas 
330.399 ha, dengan capaian indikator kinerja sebesar 73,42%. Target 
capaian tahunan selama periode Renstra Kementerian Kehutanan tahun 
2010-2114 sampai dengan tahun 2012, selalu lebih kecil dari target.  
Namun demikian terdapat kecenderungan persentase capaian yang selalu 
membaik dari tahun ke tahun. Guna mencapai target selama 5 tahun 
sampai dengan tahun 2014, diperlukan upaya-upaya yang lebih baik dan 
inovatif, sehingga target capaian sampai dengan tahun seluas 2,5 juta Ha 
diharapkan dapat tercapai.   

Permasalahan yang dihadapi rendahnya capaian realisasi dari target yang 
direncanakan antara lain sulitnya memperoleh lahan yang clear and clean 
akibat banyaknya permasalahan sosial di lapangan yang berujung 
timbulnya konflik penggunaan lahan. Selanjutnya minat usaha 
pemanfaatan hasil hutan restorasi ekosistem masih kurang akibat belum 
berkembangnya pemahaman terhadap usaha ini, serta diperlukan adanya 
insentif antara lain berupa tarif iuran yang lebih kompetitif.  

Langkah-langkah yang diambil dalam rangka memenuhi capaian kinerja 
yang diharapkan, yaitu pengembangan regulasi, bedah permasalahan, 
fasilitasi penyelesaian konflik serta pemantapan prakondisi permohonan 
IUPHHK-HA/RE melalui penyediaan peta arahan ijin usaha restorasi 
ekosistem.   
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4. Kinerja usaha pemanfaatan hutan tanaman dan intensitas pemanfaatan 
hutan produksi meningkat (penambahan tanaman baru pada hutan 
tanaman). 

Penambahan areal tanaman berupa Hutan Tanaman Industri (HTI) dan 
Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dalam tahun 2012 ditargetkan seluas 
500.000 ha, dari target selama 5 tahun (2010-2015) seluas  2.650.000 ha. 
Capaian realisasi penambahan areal tanaman tahun 2012 adalah seluas 
322.391 ha atau capaian indikator kinerja sebesar 64,48% dari target. 
Secara kumulatif sampai dengan tahun 2012 (dari tahun 2010) realisasi 
penambahan hutan tanaman adalah seluas 1.159.609 ha atau 77,31% 
dari target seluas 1.500.000 ha. 

Realisasi capaian target penambahan areal hutan tanaman tahun 2012 
lebih kecil dibandingkan dengan capaian tahun 2011. Hal ini disebabkan 
kecenderungan menurunnya pasar produk hasil hutan kayu yang, baik 
berupa kayu bulat maupun hasil olahan. Selain itu, terjadinya konflik lahan 
menambah permasalahan pelaksanaan kegiatan fisik pembuatan hutan 
tanaman di lapangan.   

5. Penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan berjalan secara tertib 
sesuai ketentuan yang berlaku dan penerimaan negara bukan pajak 
(PNBP) meningkat sebesar 2%.  

Sektor usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu merupakan 
salah satu bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor 
kehutanan. Sumber-sumber PNBP tersebut antara lain dana reboisasi 
(DR), provisi sumberdaya hutan (PSDH) dan iuran ijin usaha pemanfaatan 
hasil hutan.  

Dalam tahun 2012 direncanakan peningkatan PNBP dari pemanfaatan hasil 
hutan meningkat sebesar 2% dari PNBP tahun 2011 sebesar Rp.2,29 
trilyun, atau sebesar Rp.2,33 trilyun. Realisasi capaian PNBP tahun 2012 
adalah sebesar Rp.2,33 trilyun, atau terjadi peningkatan penerimaan 
selesar 6% dari basis data PNBP tahun 2009 sebesar Rp.2,2 trilyun dan 
terealisasi 6,75% (atau Rp2,62 T). Realisasi dan penerimaan PSDH, DR 
dan IIUPH tahun 2012 dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini: 
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tahun ke tahun. Apabila PP Nomor 59 tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis 
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen 
Kehutanan dan Perkebunan dapat dilakukan perubahan, dimana 
diharapkan terjadi peningkatan PNBP yang lebih besar pada UPT tersebut, 
maka prospek pembentukan UPT sebagai PK BLU dapat lebih realistik. 
Upaya yang dilakukan pada tahun 2012 adalah mengadakan serial 
pembahasan sampai dengan adanya kesiapan UPT sebagai calon satker 
BLU. Dengan demikian capaian indikator kinerja tersebut adalah sebesar 
100%.   

2. Konflik dan Tekanan terhadap Kawasan Taman Nasional (TN) dan 
Kawasan Konservasi (KK) Lainnya (Cagar Alam/CA, Suaka 
Margasatwa/SM, Taman Buru/TB) dan Hutan Lindung (HL) Menurun 
Sebesar 1%.  

Konflik dapat diartikan sebagai perselisihan antara dua pihak atau lebih, 
baik individu maupun kelompok yang biasanya disebabkan oleh perbedaan 
pandangan, aktivitas, status, dan kelangkaan sumberdaya alam. Konflik 
dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang sering terjadi adalah konflik 
antara masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dengan berbagai pihak 
luar yang dianggap memiliki otoritas dalam pengelolaan sumberdaya 
hutan, seperti pemerintah dan swasta. Pemerintah mendefinisikan hutan 
sebagai sumberdaya yang perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya 
untuk kesejahteraan masyarakat. Swasta mengartikannya sebagai 
komoditi yang menghasilkan keuntungan, dan masyarakat menganggap 
hutan sebagai tempat menggantungkan hidup dan memiliki nilai spiritual. 
Perbedaan persepsi inilah yang seringkali menimbulkan konflik yang 
berkepanjangan, seperti terjadinya perambahan dan kegiatan ilegal 
lainnya di dalam kawasan. 

Tingginya konflik yang terjadi di dalam kawasan konservasi tentu saja 
akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kelestarian sumberdaya 
alam di dalamnya, sehingga harus segera diselesaikan. Pada tahun 2009 
luas areal perambahan di kawasan konservasi diperkirakan sebanyak 
500.000 ha. Target penurunan konflik dan tekanan terhadap kawasan 
konservasi dalam 5 tahun (2010-2014) adalah sebesar 5%, atau 25.000 
ha atas atas kawasan konservasi yang terjadi konflik dapat diselesaikan.  
Dengan target 5 tahun tersebut, maka target tahunannya, termasuk target 
tahun 2012 adalah penyelesaian konfilik sebanyak 1%, atau seluas 5.000 
ha.   

Pada tahun 2012, telah dilaksanakan penyelesaian konflik terhadap 
kawasan konservasi di enam wilayah UPT Ditjen PHKA dengan luas total 
8.100 ha, atau sebesar 1,62% dari target penyelesaian konflik sebesar 
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Sebagai tindak lanjut terhadap penyelesaian konflik dan tekanan kawasan 
konservasi pasca perambahan, dilanjutkan dengan upaya-upaya 
penanganan pasca konflik. Sehingga masyarakat tidak lagi kembali dan 
melakukan aktivitas di dalam kawasan. Upaya tersebut antara lain melalui 
penyuluhan, penyelesaian nonlitigasi (khusus untuk Pengelolaan Hutan 
Bersama Masyarakat/PHBM), penetapan zona khusus, penjagaan 
kawasan, rehabilitasi, restorasi ekosistem, implementasi Resort Base 
Management (RBM), penguatan kelembagaan lokal, dan pembinaan 
daerah penyangga. 

3. Populasi Spesies Prioritas Utama yang Terancam Punah Meningkat dari 
Kondisi Tahun 2008 Sesuai Ketersediaan Habitat Sebesar 1,5% 

Kementerian Kehutanan telah menetapkan sebanyak 14 (empat belas) 
spesies prioritas utama terancam punah yang akan menjadi target 
peningkatan populasinya melalui Keputusan Direktur Jenderal PHKA 
Nomor 132/IV-KKH/2011 tanggal 8 Juli 2011. Keempat belas spesies 
dimaksud adalah Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Badak Jawa, 
Banteng, Orangutan Kalimantan, Komodo, Owa Jawa, Bekantan, Anoa, 
Babirusa, Jalak Bali, Elang Jawa, Maleo, dan Kakatua Kecil Jambul Kuning. 
Penetapan spesies prioritas utama tersebut ditindaklanjuti dengan 
penetapan Peta Jalan Peningkatan Populasi 14 Spesies Prioritas Utama 
Terancam Punah melalui SK Dirjen PHKA No. SK. 109/IV-KKH/2012 
tanggal 19 Juni 2012 sebagai acuan bagi seluruh unit kerja lingkup 
Direktorat Jenderal PHKA dan mitra terkait dalam pencapaian peningkatan 
populasi terancam punah di wilayah kerjanya. Pelaporan terhadap upaya 
peningkatan populasi spesies prioritas selanjutnya menyesuaikan dengan 
peta jalan dimaksud. 

Sebagai konsekuensi terbitnya SK Peta Jalan di atas, terdapat perubahan 
sistem pelaporan yang didasarkan pada rata-rata persentase peningkatan/ 
penurunan populasi suatu spesies berdasar site monitoring di mana 
spesies tersebut berada sehingga dilakukan revisi terhadap data yang 
telah laporkan pada tahun 2011. Berdasarkan hasil pemantauan yang 
dilaporkan oleh UPT terhadap upaya peningkatan populasi 14 (empat 
belas) spesies prioritas utama terancam punah dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 

a. Site Monitoring 

Untuk mendapatkan data perkiraan dan tren populasi spesies dari 
tahun ke tahun maka perlu ditetapkan site monitoring sebagai dasar 
pelaksanaan inventarisasi sehingga data yang disajikan merupakan 
angka perkiraan jumlah populasi spesies tertentu pada site tertentu. 
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Terdapat 95 site monitoring yang tersebar di 48 UPT dengan rincian 
distribusi site monitoring terhadap spesies prioritas sebagaimana pada 
Tabel 11 di bawah ini. 

Tabel 11. Distribusi Site Monitoring Terhadap Spesies Prioritas 

No. Spesies Target Jumlah Site 

1 Banteng 6 
2 Badak Jawa 1 
3 Harimau Sumatera 17 
4 Gajah Sumatera 10 
5 Babirusa 5 
6 Anoa (dataran rendah dan tinggi) 15 
7 Owa Jawa 3 
8 Orangutan Kalimantan 9 
9 Bekantan 4 
10 Komodo 4 
11 Jalak Bali 2 
12 Maleo 7 
13 Elang Jawa 5 
14 Kakatua Jambul Kuning 7 

Jumlah 95 

Berdasarkan data dari kegiatan lapangan, pada tahun 2012 diperoleh 
gambaran bahwa pada beberapa site mengalami penurunan populasi 
spesies (12 site: 3 site Banteng, 1 site Gajah Sumatera, 2 site Anoa, 1 
site Orangutan, 1 site Bekantan, 1 site Komodo, 1 site Jalak Bali, 1 site 
Elang Jawa dan 1 site Kakatua Jambul Kuning), namun demikian dari 
site yang mengalami penurunan tersebut terdapat 2 site (1 site 
Kakatua Jambul Kuning dan 1 site Gajah Sumatera) yang mengalami 
tren peningkatan dibandingkan dengan populasi tahun 2011.  

b. Target Spesies 

Dari hasil penghitungan terhadap keempat belas spesies target 
diperoleh gambaran bahwa peningkatan populasi masing-masing jenis 
sangat bervariasi. Jenis yang memiliki persentase peningkatan populasi 
terbesar pada tahun 2012 adalah Bekantan dan yang terendah adalah 
Gajah Sumatera. Perkembangan populasi 14 spesies target 
selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 12. 

Tabel 12.  Perkembangan Peningkatan Populasi 14 Spesies Prioritas Tahun 
2011-2012 

No Nama Spesies Target Rata-rata % Kenaikan 
per spesies 2011 

Rata-rata % Kenaikan 
per spesies 2012 

1 Banteng 23.88 8.02 
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No Nama Spesies Target Rata-rata % Kenaikan 
per spesies 2011 

Rata-rata % Kenaikan 
per spesies 2012 

2 Badak Jawa -27.08 6.25 
3 Harimau Sumatera 10.75 28.15 
4 Gajah Sumatera 0.19 1.32
5 Babirusa 4.63 20.24 
6 Anoa 0.38 19.51 
7 Owa Jawa 0.58 1.75 
8 Orangutan Kalimantan 1.08 1.81 
9 Bekantan 105.48 126.19 
10 Komodo 34.15 39.10 
11 Jalak Bali 17.86 11.90 
12 Maleo 4.54 72.02 
13 Elang Jawa 5.00 39.29 

14 Kakatua Kecil Jambul 
Kuning 10.10 78.08 

Rata2 Peningkatan Spesies 
2012 13.68 32.40 

 
Gambar 4.  Grafik Peningkatan Populasi Spesies Prioritas Terhadap Target Tahun 

2010-2014 

Penghitungan rata-rata persentase kenaikan populasi masing-masing 
spesies merupakan rata-rata persentase kenaikan masing-masing site, 
mengingat populasi pada site monitoring yang telah ditetapkan untuk 
masing-masing spesies tidak dapat dijumlahkan karena metode 
pengambilan data populasi tidak sama.  

Dalam pencapaian indikator kinerja peningkatan populasi spesies 
prioritas utama terancam punah diupayakan melalui beberapa 
kegiatan, antara lain inventarisasi dan monitoring, pembinaan populasi 
dan habitat, penanganan, dan pengendalian konflik satwa dan 
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manusia, penyelamatan satwa, rehabilitasi, dan pelepasliaran kembali 
ke alam.  

Dalam pencapaian indikator kinerja ini terdapat beberapa kendala yang 
dihadapi antara lain ketersediaan database (data dasar) populasi dari 
masing-masing jenis spesies prioritas yang dirasakan masih minim, dan 
sulitnya menghitung perkembangan populasi spesies prioritas di alam 
(jumlah kelahiran dan kematian satwa hanya bisa dilakukan dengan 
pendugaan), dan karena untuk melakukan survei populasi terhadap 
keempat belas spesies prioritas tersebut dibutuhkan dana yang sangat 
besar, waktu yang lama, dan tenaga lapangan yang profesional.  

Upaya tindak lanjut dari kendala tersebut di atas adalah dengan 
menyusun roadmap (peta jalan) pencapaian IKU peningkatan populasi 
spesies prioritas utama terancam punah sebesar 3% dan menentukan 
lokasi-lokasi prioritas untuk monitoring populasi spesies yang menjadi 
target peningkatan populasi spesies prioritas utama terancam punah 
sebagaimana telah dijelaskan di atas.  

4. Kasus Baru Tindak Pidana Kehutanan (Illegal logging, Perambahan, 
Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar Ilegal, Penambangan Ilegal dan 
Kebakaran Hutan) Penanganannya Minimal Terselesaikan Sebesar 45% 

Proses penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan (tipihut) memiliki 
tingkat kesulitan yang bervariasi sesuai dengan jenis dan bobot kasusnya, 
sehingga seringkali suatu kasus membutuhkan waktu yang lama dalam 
penyelesaiannya. Hal ini disebabkan banyak faktor yang mempengaruhi, 
baik kapasitas aparat penegak hukumnya (Polisi Kehutanan/Polhut dan 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS), koordinasi dengan aparat penegak 
hukum lain, maupun tipologi kasusnya. Penanganan kasus tipihut akan 
terus berjalan sampai selesai mencapai tahap P.21 (berkas penyidikan 
lengkap), sesuai kewenangan PPNS, dan terus dipantau sampai mendapat 
putusan tetap dari Pengadilan. Kasus-kasus yang tidak selesai pada tahun 
berjalan akan menjadi tunggakan dan diselesaikan dan dipantau di tahun-
tahun berikutnya. 

Berdasarkan register perkara pada tahun 2012, jumlah kasus baru tipihut 
sebanyak 211 kasus. Dari seluruh kasus yang ada sebagian besar 
merupakan kasus illegal logging dan perambahan, yaitu masing-masing 
sebanyak 75 kasus atau lebih dari 35% dari jumlah kasus baru, dan 
selanjutnya kasus yang menyangkut perdagangan tumbuhan dan satwa 
liar ilegal (TSL) sebanyak 50 kasus atau 23,7%, serta kasus penambangan 
ilegal sebanyak 11 kasus atau 5,21%. Pada tahun 2012 tidak dijumpai 
adanya kasus menyangkut kebakaran/pembakaran. Gambaran 
selengkapnya dapat dilihat dalam Gambar 5 di bawah ini: 
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Gambar 5. Grafik Komposisi Kasus Tipihut Tahun 2012 

Sampai dengan akhir tahun 2012 dari 211 kasus baru yang ditangani,  
sebanyak 125 kasus atau 59,24% bisa diselesaikan sampai dengan 
tahapan P.21. Dengan demikian jika dibandingkan dengan target 
penyelesaian kasus baru tahun 2012 sebesar 45%, maka capaian kinerja 
untuk indikator ini adalah sebesar 131,64%.  

Dalam rangka penanganan tindak pidana kehutanan (tipihut), pada tahun 
2012 dilakukan dengan berbagai upaya, antara lain : 

a. Supervisi pelaksanaan proses yustisi tipihut di 14 (empat belas) 
provinsi, yaitu Sumatera Utara, Riau, Bangka Belitung, Kepulauan 
Riau, Lampung, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan 
Tengah, Kalimantan Barat, NTT, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, 
dan Maluku Utara;  

b. Advokasi penanganan tipihut untuk memberikan bantuan hukum atas 
kasus tipihut di daerah (UPT) yang sedang berjalan dan dapat menjadi 
salah satu alat untuk mencapai suatu penyelesaian yang bersifat win-
win solution. Advokasi penanganan perkara tipihut dilaksanakan di 
NAD, Sumatera Utara, Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, 
Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, NTT, Sulawesi Tenggara, 
Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan;  

c. Operasional Satuan Tugas Penanganan Penggunaan Kawasan Non 
Prosedural (Mabes Polri, Kejaksaan, KPK, Kementerian LH, 
Kementerian Kehutanan, dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum). 

Kegiatan operasional satuan tugas penanganan penggunaan kawasan 
non prosedural di 8 (delapan) provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Barat, 
Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi 
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Tenggara, Riau, Jambi, dan Jawa Barat. Dalam kegiatan ini dilakukan 
inventarisasi  penggunaan  kawasan hutan non prosedural untuk 
menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Kehutanan kepada Gubernur/ 
Bupati/Walikota Nomor S.95/Menhut-IV/2010 tanggal 25 Februari 
2010. Terkait hal tersebut, pada tahun 2012 dilakukan ekspose oleh 
Gubernur, Bupati/Walikota di Provinsi Jambi. Di samping itu, 
Kementerian Kehutanan juga menjalin kerjasama dengan Kepolisian, 
KPK, dan Satgas Mafia Hukum dalam penegakan hukum terhadap 
kasus-kasus penggunaan kawasan hutan non prosedural.  

d. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengamanan hutan, yang 
dilakukan dengan: 

1) Pengembangan kerjasama baik di level nasional maupun 
internasional. Di level nasional, koordinasi dan kerjasama dilakukan 
dengan aparat penegak hukum lainnya (Kepolisian, Kejaksaan, KPK, 
Bea Cukai, Badan Karantina, dll) dalam pengungkapan maupun 
penyelesaian kasus-kasus tipihut. Sedangkan di level internasional, 
Kementerian Kehutanan menjalin kerjasama antara lain dengan 
Departemen Kehakiman AS (USDOJ) dalam program ICITAP untuk 
pengembangan kapasitas SDM pengamanan hutan, terutama di 
Kalimatan Timur dan Sumatera Utara. Selain itu juga dilakukan 
kerjasama dengan FREELAND untuk peningkatan kemampuan 
Polhut melalui pelatihan yang dilakukan di Sumatera Utara.   

2) Penguatan Kapasitas SDM. Pada tahun 2012 dilakukan beberapa 
kegiatan penguatan kapasitas SDM untuk Polisi Kehutanan (Polhut) 
dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).  

3) Penguatan Sarana Prasarana Pengamanan Hutan. Pada tahun 2012 
dilakukan pengadaan sarana prasarana pengamanan hutan, yaitu: 
3 unit kapal patroli ukuran 36 meter, 8.000 stel seragam Polhut, 
4.000 unit perlengkapan Polhut, amunisi senjata meliputi 40.000 
butir untuk PM1A1 dan 30.000 butir untuk CZ, 150 unit motor 
patroli, 14 unit mobil patroli, dan 6 unit mobil intelijen. 

e. Operasi Pengamanan Hutan dan Penyelesaian Kasus Hukum, antara 
lain melalui kegiatan: 

1) Operasi represif dalam penanganan perambahan, illegal logging 
dan pertambangan ilegal  seperti yang dilakukan di Balai Besar TN 
Gunung Leuser kawasan TNGL oleh eks pengungsi Aceh, Balai TN 
Kutai, Balai TN Bogani Nani Wartabone, Balai TN Akatejawe 
Lolobata, Balai TN Berbak, Balai KSDA NTB di CA Gunung Tambora, 
Balai TN Tanjung Puting. 
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2) Operasi Intelejen. Sasaran dari kegiatan ini adalah segala aktifitas 
kegiatan yang diduga tindak pidana kehutanan yang terjadi di 
daerah baik berupa kegiatan illegal logging, perambahan kawasan 
hutan, pemilikan dan perdagangan satwa liar. Pada tahun 2012, 
Direktorat PPH telah melaksanakan Operasi Intelijen di Sumatera 
Utara, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, DI 
Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan 
Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, 
Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Papua. 

3) Proses Penyidikan. Setelah dilakukan operasi represif, penanganan 
kasus tipihut selanjutnya adalah proses yustisi atau penyidikan. 
Contoh kasus-kasus besar yang berhasil ditangani sampai dengan 
P.21 antara lain: kasus penambangan batubara di dalam kawasan 
hutan yang dilakukan tidak prosedural di Kabupaten Sambas, 
Kalimantan Barat oleh PT. Furinamas Primantara. 

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penanganan kasus Tipihut 
antara lain: 

a. Kegiatan penanganan tindak pidana kehutanan tidak dapat dipastikan 
tata waktunya karena tindak pidana kehutanan dapat terjadi sewaktu-
waktu, dalam penanganannya perlu koordinasi dan kerjasama yang 
melibatkan banyak instansi, dan adanya isu-isu sosial lainnya (seperti 
konflik sosial, demo masyarakat, dll) sehingga ada kegiatan yang tidak 
sesuai dengan tata waktu pencairan dana. 

b. Adanya perubahan tren tipihut dari illegal logging ke kasus 
perambahan, di mana kasus perambahan dalam penanganannya 
memerlukan waktu yang lebih lama dan upaya yang lebih besar. 

Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu: 
memprioritaskan lokasi penanganan tindak pidana kehutanan berdasarkan 
data kasus yang ada dan mengupayakan percepatan pelaksanaan 
pencairan dana agar implementasi kegiatan dapat dilakukan secara tepat 
waktu sesuai penjadwalan yang telah direncanakan. 

5. Hotspot (titik api) di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau 
Sulawesi berkurang  dari rerata 2005-2009 sebesar 48,8%. 

Sampai saat ini, tingkat kebakaran hutan dan lahan terutama di Pulau 
Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi setiap tahun masih cukup tinggi 
sedangkan peran dan keterlibatan parapihak dalam pengendalian 
kebakaran hutan dan lahan di setiap provinsi masih kurang. Pada tahun 
2012, jumlah hotspot di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi (20 
provinsi) tercatat sebanyak 32.323 titik. Jumlah ini memang mengalami 
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provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera, Pulau 
Kalimantan, dan Pulau Sulawesi; 

c. Pembentukan Masyarakat peduli Api (MPA) sebanyak 300 orang di 
BKSDA Sumsel, BKSDA Jogja, BKSDA Bali, BKSDA Sultra, BTN 
Sembilang, BTN Berbak, BTN Bukit Dua Belas, BTN Merbabu, BTN 
Ciremai, dan BTN Tesso Nilo; 

d. Pelatihan Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) bagi anggota MPA di 5 
lokasi yaitu BBKSDA Riau, BKSDA Jambi, BKSDA Kalbar, BTN Merbabu, 
dan BTN Ciremai; 

e. Penyebarluasan informasi hotspot kebakaran hutan dan lahan melalui 
mailinglist Sipongi (http://groups.yahoo.com/group/sipongi, saat ini 
telah beranggotakan 832 anggota dari instansi pemerintah pusat, 
POLRI, TNI, Pemda, Perusahaan bidang kehutanan atau perkebunan, 
LSM, perguruan tinggi, Manggala Agni, dan Masyarakat); 

f. Groundcheck hotspot dan pemadaman dini di wilayah kerja 77 UPT 
lingkup Ditjen PHKA; 

g. Patroli pencegahan kebakaran hutan di wilayah kerja 77 UPT lingkup 
Ditjen PHKA dengan melibatkan Polhut, Manggala Agni, dan 
Masyarakat Peduli Api; 

h. Apel siaga kebakaran lahan dan hutan yang dipimpin oleh Gubernur 
dan dihadiri oleh SKPD Pemprov dan UPT Kemenhut serta BNPB di 
Provinsi Riau, Sumsel, Jateng dan Sulsel; 

i. Sosialisasi Inpres 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Dalkarhut di 5 
provinsi yaitu Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, dan Kalteng bersama 
dengan instansi terkait seperti Kemenkokesra, Kemendagri, Kemen LH, 
Kementan dan BNPB yang diikuti oleh Muspida, Polda/Polres, Instansi-
instansi pemda yang membidangi kehutanan/perkebunan, pelaku 
usaha kehutanan/perkebunan, dan LSM terkait; 

j. Talkshow dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di 
RRI dan Metro TV bersama dengan Ditjen PUM Kemendagri; dan 

k. Fly-over dalam rangka pengendalian kebakaran hutan, pengamanan 
hutan, dan pemanfaatan pengelolaan kawasan konservasi sebanyak 27 
kali di P. Sumatera, P. Kalimantan, P. Jawa, P. Sulawesi dan Pulau 
Papua. 

Ke depan, dalam rangka mendorong pencapaian kinerja penurunan 
hotspot khususnya di 3 (tiga) pulau tersebut perlu peningkatan koordinasi 
dengan berbagai pihak, seperti BMKG, BPPT, BNPB, pemerintah daerah,  
swasta  dan  pihak-pihak  lain. Di samping itu juga dilakukan upaya untuk 
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melengkapi sarana dan prasarana baik di DAOPS maupun Non DAOPS dan 
peningkatan kapasitas SDM pengendalian kebakaran hutan. 

6. Meningkatnya Pengusahaan Pariwisata Alam Dibanding Tahun 2008 
Sebesar 36% 

Kegiatan pariwisata alam sesungguhnya memiliki prospek besar di dalam 
memberikan kontribusi ekonomi bagi negara, antara lain melalui 
penerimaan dari karcis masuk pengunjung, kendaraan, kegiatan dan 
iuran/pungutan pengusahaan pariwisata alam. Di samping itu, kegiatan 
pariwisata alam juga memberikan dampak secara langsung maupun tidak 
langsung berupa multiplier effect bagi pemerintah daerah dan masyarakat 
sekitar dengan adanya pengeluaran atau belanja dari para wisatawan 
untuk akomodasi, cinderamata, restoran, pelayanan aktivitas wisata, 
transportasi dan sebagainya. 

Berdasarkan Permenhut Nomor P.4/Menhut-II/2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-II/2010 tentang 
Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, 
Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, pemberian ijin terkait 
kegiatan pengusahaan wisata alam dibagi 2 (dua) jenis yaitu Ijin Usaha 
Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) dan Ijin Usaha Penyediaan Sarana 
Wisata Alam (IUPSWA). 

Sampai dengan tahun 2012 telah ditargetkan adanya penambahan ijin 
pengusahaan wisata alam sebanyak 9 (sembilan) unit atau 36%. Namun 
dalam perkembangannya sampai dengan tahun 2012 terdapat 
penambahan Ijin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) sebanyak 11 
(sebelas) unit atau 44%. Ijin yang diberikan terdiri atas 3 (tiga) IUPSWA 
dan 8 (delapan) IUPJWA. Dengan demikian sampai dengan tahun 2012 
terdapat 35 pemegang ijin kegiatan pengusahaan wisata alam, sehingga 
capaian indikator ini pada tahun 2012 adalah sebesar 122,22%. 

Perkembangan ijin usaha pengusahaan pariwisata alam tahun 2008-2012 
dapat dilihat pada Gambar 7 di bawah ini. 
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dan rehabilitasi hutan mangrove, gambut, rawa dan sempadan pantai 
seluas 10.000 ha. 

Realisasi kegiatan pada indikator kinerja ini secara keseluruhan tercapai 
sesuai target yang ditetapkan, yaitu terealisasi seluas 509.518 ha, 
sehingga capaian kinerjanya sebesar 101,90%. Rincian realisasi 
rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS Prioritas tahun 2012 adalah: 

a. Rehabilitasi hutan pada DAS Prioritas dengan target seluas 100.000 ha 
tercapai realisasi seluas 100.986 ha, sehingga capaian kinerjanya 
adalah sebesar 100,99%. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah 
upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi 
hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya 
dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.  
Sasaran lokasi rehabilitasi hutan pada DAS Prioritas ini pada lokasi 
Hutan Konservasi yang berada pada wilayah kerja Direktorat Jenderal 
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Taman Nasional), dan di 
Tahura. Namun karena pada wilayah hutan konservasi kekurangan 
sasaran, maka dialihkan ke lokasi hutan lindung yang menjadi 
wewenang pemerintah daerah. Pelaksanaan kegiatan ini dapat melalui 
swakelola, kerjasama dengan TNI atau melalui pihak ketiga. Bibit yang 
ditanam untuk luasan 100.986 ha sebanyak 44.187.680 batang. 

 
Gambar 8. Rehabilitasi Hutan Konservasi Kerjasama dengan TNI 

Rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas dengan target seluas 
390.000 ha, terlaksana realisasinya seluas 398.631 ha, sehingga 
capaian kinerjanya adalah sebesar 102,48%. Sasaran rehabilitasi lahan 
kritis ini pada lokasi di luar kawasan hutan (pada lahan milik, 



59 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2012 
 

 

penghijauan lingkungan). Pelaksana kegiatan ini adalah Dinas 
Kehutanan Kabupaten/Kota. Bibit untuk kegiatan ini berasal dari 
kegiatan pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR). Untuk tahun 2012, 
dari hasil KBR tahun 2011 sebanyak 10.270 unit. Masing-masing unit 
menghasilkan bibit sebanyak 50.000 batang sehingga terdapat bibit 
sebanyak 513.500.000 batang. KBR ini merupakan kebun bibit yang 
dikelola masyarakat melalui pembuatan bibit berbagai jenis tanaman 
hutan yang pembiayaannya dari pemerintah dengan tujuan sebagai 
wahana peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pembuatan 
persemaian, penanaman dengan menggunakan bibit berkualitas dan 
meningkatkan pendapatan masyarakat.  

 

Gambar 9. Rehabilitasi Lahan Kritis pada DAS Prioritas 

b. Realisasi penanaman hutan 
kota seluas 1.032 Ha dari 
target seluas 1.000 Ha, 
sehingga capaian kinerjanya 
sebesar 103,20%. Hutan kota 
adalah suatu hamparan lahan 
yang bertumbuhan pohon-
pohon yang kompak dan rapat 
di dalam wilayah perkotaan 
baik pada tanah negara 
maupun tanah hak, yang 
ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang 
(bupati/walikota). Penanaman seluas 1.032 ha tersebar di 80 kota, 
telah tertanam bibit sebanyak 419.935 batang.  

Gambar 10. Penanaman Hutan Kota di wilayah
Kerja BPDAS Palu Poso  
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2. Terbangunnya Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD) 

Kebijakan tentang pemberdayaan masyarakat setempat telah diamanatkan 
dalam PP No. 6 Tahun 2007 jo PP No. 3 Tahun 2008, bahwa untuk 
mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil, 
dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kapasitas 
dan pemberian akses untuk meningkatkan kesejahteraannya. 
Pemberdayaan masyarakat ini di antaranya dilakukan melalui hutan 
kemasyarakatan dan hutan desa. 

Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan berasaskan: manfaat dan lestari 
ekologi, ekonomi, sosial dan budaya; musyawarah mufakat; dan keadilan. 
Untuk melaksanakan asas tersebut digunakan prinsip: tidak mengubah 
status dan fungsi kawasan hutan; pemanfaatan hasil hutan kayu hanya 
dapat dilakukan dari hasil kegiatan penanaman; mempertimbangkan 
keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya; menumbuh-
kembangkan keanekaragaman komoditas dan jasa; meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan; memerankan masyarakat 
sebagai pelaku utama; adanya kepastian hukum; transparansi dan 
akuntabilitas publik; dan partisipatif dalam pengambilan keputusan.  

Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan 
dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak. 
Areal kerja hutan desa adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan 
yang dapat dikelola oleh lembaga desa secara lestari. 

Dalam pemberian akses legalitas kepada masyarakat setempat dilakukan 
dengan 2 (dua) tahap, yaitu penetapan areal kerja HKm dan Hutan Desa 
oleh Menteri Kehutanan, selanjutnya berdasarkan penetapan areal kerja 
tersebut Bupati/Walikota menindaklanjuti dengan memberikan Ijin Usaha 
Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) untuk areal kerja HKm 
dan Gubernur menindaklanjuti dengan memberikan Hak Pengelolaan 
Hutan Desa (HPHD) untuk areal kerja Hutan Desa. IUPHKm dan HPHD ini 
akan menjadi dasar masyarakat setempat untuk mengelola sumber daya 
hutan selanjutnya. Menteri Kehutanan memberikan penetapan areal kerja 
HKm dan Hutan Desa terhadap kawasan hutan yang diusulkan oleh 
masyarakat setempat melalui Bupati/Walikota, di mana kawasan tersebut 
merupakan kawasan yang clear and clean. Untuk memastikan kawasan 
hutan yang diusulkan tersebut clear and clean dilakukan verifikasi calon 
areal kerja HKm dan Hutan Desa. 

Realisasi pelaksanaan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan (HKm) 
dan hutan desa tahun 2012 melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 
seluas 500.000 ha. Total realisasi seluas 500.377 ha, terdiri dari 
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penetapan areal kerja HKm seluas 270.844 ha dan penetapan areal kerja 
hutan desa 229.533 ha, sehingga secara keseluruhan capaian kinerja pada 
indikator ini sebesar 100,08%. 

3. Terbangunnya hutan rakyat kemitraan 

Sebagai salah satu bentuk perhutanan sosial, hutan rakyat menempatkan 
masyarakat petani hutan rakyat sebagai pelaku utama dalam rangka 
mewujudkan kelestarian hutan dan meningkatkan tingkat ekonominya. 
Petani hutan rakyat sebagai pemilik lahan dan hutan, memiliki keleluasaan 
dalam mengelola hutannya. Namun demikian, karena keterbatasan 
kapasitasnya, di beberapa daerah masih ditemui beberapa permasalahan 
yang di antaranya adalah dalam pemasaran produknya, di mana posisi 
tawar petani yang dalam kondisi tertentu masih relatif rendah sehingga 
keuntungan yang diperoleh petani juga relatif rendah. Demikian juga 
halnya dengan pembinaan terhadap petani yang di beberapa wilayah 
belum terkoordinasikan dengan baik. Oleh karenanya, uluran tangan 
pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah sangat diperlukan 
dalam pengembangan hutan rakyat. Salah satu bentuk fasilitasi yang 
dapat diberikan adalah pengembangan kemitraan antara petani hutan 
rakyat dengan pelaku industri yang berbahan baku kayu atau industri lain 
yang menggunakan bahan baku dari produk hutan rakyat. 

Pelaksanaan fasilitasi pembangunan hutan rakyat kemitraan pada tahun 
2012 ditargetkan seluas 50.000 ha, dan mampu terealisasi seluas 56.354 
ha, sehingga menghasilkan capaian indikator kinerja sebesar 112,71%. 

4. Terbangunnya penetapan sumber benih baru dan pengelolaan areal 
sumber benih yang telah ada. 

Penetapan areal sumber benih bertujuan untuk mencapai sasaran 
ketersediaan materi genetik, sumber benih, dan benih bermutu yang 
memadai. 

Penetapan areal sumber benih dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:  

a. Penunjukan sumber benih dari tegakan yang sudah ada, bisa berasal 
dari hutan alam maupun hutan tanaman. 

b. Pembangunan sumber benih. 

Penetapan areal sumber benih tahun 2012, dengan target capaian kinerja 
seluas 1.200 ha, dengan realisasi capaian seluas 1.140,4 ha atau sebesar 
95,03%. Capaian realisasi fisik tahun 2012 lebih rendah jika dibandingkan 
dengan tahun 2011 yang terealisasi seluas 1.545,98 ha. 

Sumber benih perlu dipantau agar dapat mencapai sasaran yang 
ditetapkan, karena keberhasilan pembangunan rehabilitasi hutan dan 
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lahan (RHL) tidak terlepas dari ketersediaan sumber benih yang mampu 
menghasilkan benih berkualitas. Sehubungan dengan hal tersebut maka 
perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan 
sumber benih sasaran nasional ini pada masing-masing wilayah Balai 
Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) di seluruh Indonesia. 

Sumber benih sasaran nasional seluas 4.500 ha merupakan sumber benih 
yang telah disertifikasi sampai dengan tahun 2009. Kriteria sumber benih 
yang menjadi sasaran nasional antara lain: 

a. Telah disertifikasi; 
b. Klasifikasi sumber benih relatif lebih tinggi; dan 
c. Kriteria dan standar memenuhi persyaratan, seperti aksesibilitas, 

keamanan, kualitas tegakan, kesehatan dan terkelola dengan baik. 

Sampai dengan saat ini seluruh BPTH telah melaksanakan pemantauan 
sumber benih di wilayahnya berdasarkan Peraturan Dirjen RLPS Nomor 
P.08/V-SET/2009 tentang Pedoman Pemantauan Sumber Benih.  

Pengelolaan areal sumber benih tahun 2012, dengan target capaian 
kinerja seluas 4.500 ha, dengan realisasi capaian seluas 4.500 ha atau 
sebesar capaian indikator kinerja sebesar 100%. 

5. Rencana Pengelolaan DAS Terpadu pada DAS Prioritas 

Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (RPDAST) merupakan rencana 
multipihak yang disusun dengan pendekatan partisipatif, rencana ini 
memuat berbagai kepentingan dan tujuan, serta sasaran yang diselesaikan 
melalui pendekatan multidisiplin yang diintegrasikan dalam suatu sistem 
perencanaan. RPDAST merupakan rencana jangka panjang 15 (lima belas) 
tahun yang rentang waktu rencananya disesuaikan dengan rencana 
pembangunan daerah bersangkutan. RPDAST bersifat umum, merupakan 
salah satu acuan, masukan dan pertimbangan bagi kabupaten/kota dalam 
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kegiatan 
Pemerintah Daerah (RKPD), serta merupakan salah satu acuan, masukan, 
dan pertimbangan bagi rencana sektoral yang lebih detil di wilayah DAS, 
Sub DAS, Daerah Tangkapan Air (DTA), dan pulau-pulau kecil. 

Tujuan penyusunan RPDAST adalah: terwujudnya kondisi tata air DAS 
yang optimal meliputi jumlah, kualitas dan distribusi ruang dan waktu; 
terwujudnya kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya 
tampung DAS; dan terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Capaian kinerja untuk penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu 
pada DAS Prioritas tahun 2012 adalah sejumlah 37 DAS Prioritas atau 
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Perhitungan outcome (kebermanfaatan) hasil IPTEK dimulai dari capaian 
pelaksanaan satuan terkecil yaitu pelaksanaan setiap judul-judul penelitian. 
Selanjutnya diakumulasikan menjadi kegiatan riset untuk menghasilkan paket 
IPTEK. Dalam hal ini, kinerja dihitung dalam tingkatan kebermanfaatan hasil 
IPTEK untuk setiap kegiatan litbang kehutanan. Tabel 13 di bawah adalah 
cara perhitungan untuk mengukur kebermanfaatan IPTEK hasil-hasil litbang 
oleh Badan Litbang Kehutanan.  

Tabel 13. Kriteria Capaian Nilai Outcome pada Setiap Kegiatan Penelitian 

No. Jenis IPTEK  Kriteria Kebermanfaatan % 
Kebermanfaatan

1. Riset Terapan/ 
Teknis 

Telah diterapkan, RSNI 100 
Demplot, Jurnal terakreditasi, Buku 80 
Alih teknologi, Prosiding, Publikasi populer 
(koran, warta) 

60 

Gelar teknologi, Pameran 40 
Draft publikasi, Poster, banner, leaflet 20 

2. Riset 
Terapan/Kebijakan 

Menjadi kebijakan, SK Menhut, RSNI 100 
Bahan Kebijakan, draft SK Menhut, Jurnal 
terakreditasi, Buku, Petunjuk teknis, Pedoman 

80 

Policy brief, Prosiding, Publikasi ilmiah (koran, 
Warta)  

60 

Seminar 40 
Draft publikasi, draft petunjuk teknis, draft 
pedoman 

20 

3. Riset Dasar Paten, Hak cipta, Perlindungan varietas 
tanaman, RSNI, Penemuan teori/inovasi baru, 
Jurnal Internasional 

100 

Jurnal terakreditasi, Buku, Draft paten 80 
Prosiding, Publikasi populer (koran, warta) 60 
Seminar 40 
Draft Publikasi 20

1. Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang 
konservasi dan rehabilitasi sebanyak 7 paket minimal 60% 

Terdapat 7 (tujuh) jenis IPTEK yang akan dihasilkan dari kegiatan sampai 
dengan akhir periode Renstra dan tahun 2012 yang menghasilkan 67 jenis 
riset terapan teknis yang merupakan komponen riset untuk menghasilkan 
paket IPTEK, yaitu: 

a. Pengelolaan Hutan Lahan Kering (7 riset terapan teknis) 
b. Pengelolaan Hutan Mangrove dan Ekosistem Pantai (10 riset terapan 

teknis) 
c. Pengelolaan Hutan Rawa Gambut (8 riset terapan teknis) 
d. Konservasi Flora, Fauna dan Mikroorganisme (16 riset terapan teknis) 
e. Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Ekosistem (8 riset terapan 

teknis) 
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f. Pengelolaan DAS Hulu, Lintas Kabupaten, Lintas Provinsi (12 riset 
terapan teknis) 

g. Pengelolaan Sumberdaya lahan dan Air Pendukung Pengelolaan DAS (6 
riset terapan teknis) 

Paket IPTEK tahun 2012 adalah hasil dari semua komponen riset yang 
dilaksanakan dan dihasilkan dari riset terapan teknis di mana riset-riset 
dasarnya sudah dilaksanakan sebelumnya. Dari 67 riset terapan teknis 
yang dihasilkan tersebut, rata-rata capaian kebermanfaatan adalah 
sebesar 40,89%, sehingga apabila dibandingkan dengan target minimal 
kebermanfaatan sebesar 60%, maka capaian indikator kinerja tahun 2012 
adalah sebesar 68.15%. Rincian tingkat kebermanfaatan IPTEK di atas 
adalah sebagaimana pada Tabel 14 di bawah. 

Tabel 14. Persentase capaian outcome iptek dasar dan terapan yang 
dimanfaatkan oleh pengguna di bidang konservasi dan 
rehabilitasi 

No Sasaran Output 
% 

Kebermanfaa
tan 

(%) capaian 
indikator kinerja 

Ketersediaan dan termanfaatkannya 
IPTEK dasar dan terapan bidang 
Konservasi dan Rehabilitasi 

IPTEK dasar dan 
terapan yang 
dimanfaatkan oleh 
pengguna di bidang 
Konservasi dan 
Rehabilitasi 

40.89 68.15 

1 Pengelolaan Hutan Alam Lahan 
Kering  

7 riset terapan teknis 36.67 61.12 

2 Pengelolaan Hutan Mangrove 
dan Ekosistem Pantai  

10 riset terapan 
teknis 34.45 57.42 

3 Pengelolaan Hutan Rawa 
Gambut  

8 riset terapan teknis 52,00 86.67 

4 Konservasi Flora, Fauna dan 
Mikroorganisme  

16 riset terapan 
teknis 42.63 71.05 

5 Model Pengelolaan Kawasan 
Konservasi Berbasis Ekosistem 

8 riset terapan teknis 49.45 82.42 

6 Sistem Pengelolaan DAS dalam 
Kabupaten (Hulu), Lintas 
Kabupaten dan Lintas Provinsi  

12 riset terapan 
teknis 49.34 82.23 

7 Pengelolaan Sumberdaya 
Lahan dan Air Pendukung 
Pengelolaan DAS  

6 riset terapan teknis 
21.67 36.12 

Secara grafis, capaian outcome untuk komponen riset terapan teknis yang 
menghasilkan 7 IPTEK pada kegiatan Litbang Rehabilitasi dan Konservasi 
dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 13.  Capaian kinerja pemanfaatan hasil Iptek Rehabilitasi dan Konservasi 

2. Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang 
peningkatan produktivitas hutan sebanyak 6 paket minimal 60%. 

Terdapat 6 (enam) IPTEK yang akan dihasilkan dari kegiatan di atas 
sampai dengan akhir periode Renstra dan tahun 2012 yang menghasilkan 
82 riset terapan teknis yang merupakan komponen riset untuk 
menghasilkan paket IPTEK, yaitu: 
a. Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (7 riset terapan teknis) 
b. Pengelolaan Hutan Hutan Tanaman Penghasil Kayu (15 riset terapan 

teknis) 
c. Agroforestry (18 riset terapan teknis) 
d. Pengelolaan Dipterokarpa (16 riset terapan teknis) 
e. Bioteknologi Hutan dan Pemuliaan Tanaman Hutan (9 riset terapan 

teknis) 
f. Pengelolaan Hutan Penghasil HHBK – FEMO ( 17 riset terapan teknis) 

Pada tahun 2012, semua komponen riset yang dilaksanakan dan 
dihasilkan adalah riset terapan teknis karena riset-riset dasar sudah 
dilaksanakan sebelumnya. Dari 82 riset terapan teknis yang dihasilkan 
tersebut, rata-rata capaian kebermanfaatan mencapai 54,49%, sehingga 
apabila dibandingkan dengan target minimal outcome sebesar 60% 
(capaian pada tahun 2014), maka persentase capaiannya pada tahun 
2012 adalah sebesar 90,82%. Rincian capaian kebermanfaatan setiap 
jenis hasil IPTEK peningkatan produktivitas hutan dapat dilihat pada Tabel 
15 di bawah ini. 
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Tabel 15.  Persentase capaian outcome iptek dasar dan terapan yang dimanfaat-
kan oleh pengguna di bidang peningkatan produktivitas hutan 

No Sasaran Output 
% 

Kebermanfaa
tan 

(%) Capaian 
Indikator 
Kinerja 

Ketersediaan dan 
termanfaatkannya Iptek dasar 
dan terapan bidang Peningkatan 
Produktivitas Hutan 

IPTEK dasar dan terapan yang 
dimanfaatkan oleh pengguna di 
bidang Peningkatan 
Produktivitas Hutan 

54.49 90.82 

1 Pengelolaan Hutan Alam 
Produksi Lestari  

7 riset terapan teknis 58.75 97.92 

2 Pengelolaan Hutan 
Tanaman Penghasil Kayu 

15 riset terapan teknis 60,00 100,00 

3 Agroforestry  18 riset terapan teknis 40,00 66.67 
4 Pengelolaan Dipterokarpa 16 riset terapan teknis 33.33 55.55 
5 Bioteknologi Hutan dan 

Pemuliaan Tanaman 
Hutan  

9 riset terapan teknis 56.19 93.65 

6 Pengelolaan Hutan 
Penghasil HHBK-FEMO 

17 riset terapan teknis 78.67 131.12 

Secara grafis, capaian outcome untuk komponen riset terapan teknis yang 
menghasilkan 6 IPTEK pada kegiatan Litbang Peningkatan Produktivitas 
Hutan dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 14.  Capaian kinerja pemanfaatan hasil Iptek Peningkatan Produktivitas 
Hutan 

3. Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang 
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a. Sifat Dasar Kayu dan Bukan Kayu (8 riset dasar) 
b. Keteknikan dan Pemanenan Hasil Hutan (7 riset terapan teknis) 
c. Pengolahan Hasil Hutan Kayu dan Bambu (12 riset terapan teknis) 
d. Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (13 riset terapan teknis) 
e. Perekayasaan Alat dan Substitusi Bahan Pembantu (7 riset terapan 

teknis) 

Dari 47 riset tersebut di atas, 8 di antaranya merupakan riset dasar dan 
sisanya sebanyak 38 merupakan terapan teknis, dengan rata-rata capaian 
kebermanfaatan adalah sebesar 42,04%. Apabila dibandingkan dengan 
target minimal kebermanfaatan hasil IPTEK sebesar 60%, maka capaian 
indikator kinerjanya adalah sebesar 70,07%, dengan rincian dapat dilihat 
pada Tabel 16 di bawah ini. 

Tabel 16. Persentase capaian outcome iptek dasar dan terapan yang 
dimanfaatkan oleh pengguna di bidang Keteknikan Kehutanan dan 
Pengolahan Hasil Hutan 

No Sasaran Output 
% 

Kebermanfaat
an 

(%) capaian 
indikator kinerja 

Ketersediaan dan 
termanfaatkannya Iptek dasar dan 
terapan bidang Keteknikan 
Kehutanan dan Pengolahan Hasil 
Hutan 

IPTEK dasar dan terapan 
yang dimanfaatkan oleh 
pengguna di bidang 
Keteknikan Hutan dan 
Pengolahan Hasil Hutan 

42.04 70.07 

1 Sifat Dasar Kayu dan Bukan 
Kayu  

8 riset dasar 48.03 80.05 

2 Keteknikan dan Pemanenan 
Hasil Hutan  

7 riset terapan teknis 20,00 33.33 

3 Pengolahan Hasil Hutan 
Kayu dan Bambu  

12 riset terapan teknis 50,00 83.33 

4 Pengolahan Hasil Hutan 
Bukan Kayu (HHBK) 

13 riset terapan teknis 39.59 65.98 

5 Perekayasaan Alat dan 
Substitusi Bahan Pembantu  

7 riset terapan teknis 52.60 87.67 

Secara grafis, capaian outcome untuk komponen riset dasar dan terapan 
teknis yang menghasilkan 5 (lima) IPTEK pada kegiatan Litbang 
Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan dapat digambarkan 
sebagai berikut: 
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Gambar 15.  Capaian kinerja pemanfaatan hasil Iptek Keteknikan Kehutanan dan 
Pengolahan Hasil Hutan 

4. Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang 
perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 paket minimal 60% 

Ada 7 (tujuh) IPTEK yang akan dihasilkan dari kegiatan ini pada akhir 
periode Renstra dan tahun 2012 ini menghasilkan 50 riset terapan 
kebijakan yang merupakan komponen riset untuk menghasilkan 7 paket 
IPTEK di tahun 2014, antara lain: 
a. Manajemen Lansekap Berbasis Daerah Aliran Sungai (5 riset terapan 

kebijakan) 
b. Pengembangan Hutan Kota/Lansekap Perkotaan (4 riset terapan 

kebijakan) 
c. Ekonomi dan Kebijakan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan 

Degradasi (6 riset terapan kebijakan) 
d. Pengembangan Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kehutanan 

(inventory) (12 riset terapan kebijakan) 
e. Adaptasi Bioekologi dan Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat Terhadap 

Perubahan Iklim (13 riset terapan kebijakan) 
f. Penguatan Tata Kelola Kehutanan (7 riset terapan kebijakan) 
g. Penguatan Tata Kelola Industri dan Perdagangan Hasil Hutan (3 riset 

terapan kebijakan) 

Tahun 2012 ini semua komponen riset yang dilaksanakan dan dihasilkan 
adalah riset terapan kebijakan karena riset-riset dasar sudah dilaksanakan 
pada tahun 2010 dan 2011. Dari 50 riset terapan kebijakan yang 
dihasilkan tersebut, rata-rata capaian kebermanfaatan adalah sebesar 
31,66%. Apabila dibandingkan dengan target minimal kebermanfaatan 
hasil IPTEK sebesar 60%, maka capaian indikator kinerjanya adalah 
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sebesar 52,76%, dengan rincian perhitungan setiap paket IPTEK dapat 
dilihat pada Tabel 17 di bawah ini. 

Tabel 17. Persentase capaian outcome iptek dasar dan terapan yang 
dimanfaatkan oleh pengguna di bidang perubahan iklim dan 
kebijakan kehutanan 

No Sasaran Output 
% 

Kebermanfaat
an 

(%) capaian 
indikator kinerja 

Ketersediaan dan 
termanfaatkannya Iptek dasar dan 
terapan di bidang Perubahan Iklim 
dan Kebijakan Kehutanan 

IPTEK dasar dan terapan 
yang dimanfaatkan oleh 
pengguna di bidang 
Perubahan Iklim dan 
Kebijakan Kehutanan 

31.66 52.76 

1 Manajemen Lansekap Hutan 
Berbasis DAS (RPI 1) 

5 riset terapan kebijakan 22.67 37.78 

2 Pengembangan Hutan Kota/ 
Lansekap Perkotaan (RPI 2) 

4 riset terapan kebijakan 28.22 47.03 

3 Ekonomi dan Kebijakan 
Pengurangan Emisi 
(Mitigasi) dari Deforestasi 
dan Degradasi (RPI 16) 

6 riset terapan kebijakan 36.39 60.65 

4 Pengembangan Perhitungan 
Emisi GRK Kehutanan 
(Inventory) (RPI 17) 

12 riset terapan kebijakan 20.00 33.33 

5 Adaptasi Bioekologi dan 
Sosial Ekonomi Budaya 
Masyarakatterhadap 
Perubahan Iklim (RPI 18) 

13 riset terapan kebijakan 27.73 46.22 

6 Penguatan Tata Kelola 
Kehutanan (RPI 24) 

7 riset terapan kebijakan 52.00 86.67 

7 Penguatan Tata Kelola 
Industri dan Perdagangan 
Hasil Hutan (RPI 25) 

3 riset terapan kebijakan 34.59 57.65 

Secara grafis, capaian outcome untuk komponen riset terapan teknis yang 
menghasilkan 7 IPTEK pada kegiatan Litbang perubahan iklim dan 
kebijakan kehutanan dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 16. Capaian kinerja pemanfaatan hasil Iptek perubahan iklim dan 
kebijakan kehutanan 
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Secara keseluruhan outcomes penting yang dihasilkan oleh Badan Litbang 
Kehutanan sampai dengan tahun 2012 adalah: 

a. Adopsi monograf model-model allometrik estimasi biomassa hutan oleh 
UKP 4 dan IPCC-Doha; 

b. Paten produksi gaharu buatan; 
c. Adopsi teknik inokulasi gaharu oleh pengguna (pengusaha, 

Pemkab/Pemkot dan masyarakat); 
d. Aplikasi teknologi pembibitan yang menghasilkan bibit unggul untuk 

persemaian permanen oleh Ditjen BPDASPS (Manado dan Solo); 
e. Penunjukan Mekongga sebagai Kawasan Konservasi, yang merupakan 

hasil riset dari Badan Litbang Kehutanan; 
f. Aplikasi Sistem Perencanaan Pengelola DAS oleh Ditjen BPDASPS; 
g. Penggunaan peta perwilayahan sebaran jenis untuk kepentingan 

rehabilitasi hutan dan lahan; 
h. RSNI pengelolaan hutan lindung; 
i. Jurnal-jurnal ilmiah; 
j. Pedoman-pedoman teknis yang terkait dengan pengelolaan kawasan, 

perhitungan karbon, persemaian, dan perbenihan; 
k. Aplikasi teknik dan formula pengendalian hama dan penyakit karat 

puru/karat tumor oleh Perum Perhutani dan Dinas Kehutanan (Jawa Barat, 
Jawa Tengah dan Kabupaten Jember; 

l. Buku Atlas Kayu, Atlas Rotan dan Bambu; 
m. Referensi pengujian kayu oleh masyarakat, aparat pemerintah dan 

komunitas ilmiah; 
n. Adopsi teknologi bambu laminasi oleh beberapa industri kreatif mebel 

bambu di Bali; 
o. Adopsi formula perekat berbasis resorsinol oleh beberapa industri 

pengolah kayu komposit dan bambu di Semarang, Ciamis dan Bali; 
p. Paten perekat tanin untuk industri perkayuan; 
q. Adopsi pengolahan dan pemanfaatan cuka kayu oleh masyarakat dan 

pengusaha; 
r. Paten alat pendingin asap untuk produksi cuka kayu; 
s. Paten pembuatan biodiesel minyak jarak dengan estrans; 
t. Paten alat ukur diameter pohon; 
u. Adopsi peta volume pohon oleh petani/masyarakat; 
v. Adopsi pemanfaatan mikrohidro elektrik untuk pengelolaan sumberdaya 

lahan dan air oleh masyarakat dan Pemda; 
w. Aplikasi pemanfaatan Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) untuk reklamasi 

lahan bekas tambang oleh BPTH Maluku dan Papua; 
x. Pedoman/Petunjuk Teknis Pembangunan Sumber Benih; dan 
y. Adopsi pemanfaatan benih unggul oleh beberapa perusahaan HTI. 
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didasarkan pada banyaknya pelaku industri kehutanan dan potensi hutan 
rakyat yang sangat besar di provinsi tersebut.  

Berdasarkan MoU yang telah ditandatangani, kegiatan yang dilaksanakan 
dalam kerjasama kemitraan ini adalah:   

1. Kegiatan penandatanganan MoU bagi 10 perusahaan/koperasi; 
2. Kegiatan pendampingan bagi penyuluh; 
3. Peningkatan kapasitas penyuluh melalui kegiatan studi banding; 
4. Peningkatan kapasitas penyuluh melalui kegiatan pembekalan/ 

pelatihan; dan 
5. Peningkatan kapasitas masyarakat (organisasi masyarakat).  

Dalam upaya peningkatan mutu, perluasan usaha, perbaikan sistem, 
penentuan kebijakan baru, perbaikan peraturan perundangan dilakukan 
kegiatan  pelatihan, studi banding maupun pendidikan bagi penyuluh 
kehutanan dan kelompok tani yang bermitra. Pelaksanaan kegiatan studi 
banding dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan penyuluh, 
kelompok tani maupun aparat petugas kehutanan untuk melihat dan 
belajar langsung tentang keberhasilan pelaksanaan kemitraan antara 
perusahaan dengan kelompok tani. Kegiatan studi banding dilakukan di 
Jombang, Kabupaten Bangkalan dan Kelompok Tani Gerbang Leksono. 
Selain studi banding, dilakukan juga pembekalan bagi penyuluh 
pendamping dan kelompok tani yang terlibat mendapatkan ilmu, 
pengalaman dan pembelajaran (lesson learned) dari pemateri yang 
memiliki keahlian, guna keberhasilan pelaksanaan kegiatan kemitraan 
hutan rakyat. Muara dari berbagai kegiatan yang dilakukan dalam 
memfasilitasi kerjasama kemitraan antara pelaku usaha dengan pelaku 
utama adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok tani. 
Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani (pelaku utama) dapat 
dinilai melalui indikator meningkatnya kelas kelompok tani (pelaku utama) 
yang melakukan kerjasama yang tadinya terdapat kelompok tani pemula 
yaitu kelompok tani yang baru terbentuk meningkat kapasitas 
kelembagaannya menjadi kelompok tani madya sehingga dari 10 
kerjasama kemitraan yang terdiri dari 4 pemula dan 6 kelompok tani 
madya berkembang menjadi 8 madya dan tinggal 2 kelompok yang 
pemula (kelas pemula berkembang 20%) dari target 10 kelompok tani. 
Diharapkan ke depannya (pada akhir tahun capaian tahun 2014) dampak 
dari kerjasama kemitraan ini dapat dirasakan yaitu meningkatnya 
kelembagaan masyarakat yang kuat dalam rangka pengelolaan sumber 
daya hutan di tingkat tapak. 
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2. Terbentuknya Kelompok Masyarakat Produktif Mandiri  

Indikator keberhasilan yang diterapkan dalam mengukur Kelompok Usaha 
Produktif (KUP) didasarkan pada skala usaha dari permodalan di mana 
dari modal kerja yang dikucurkan Kementerian Kehutanan sebesar Rp 25 
juta per kelompok, digunakan untuk usaha jamur kayu, lebah madu, 
pembibitan, kapulaga pada bawah tegakan, tanaman umbi-umbian pada 
bawah tegakan meningkat, secara umum pendapatan kelompok juga 
meningkat. Hal yang sama juga pada jenis usaha yang dikembangkan 
yang awalnya hanya 1 (satu) jenis usaha jamur kayu, kemudian 
berkembang menjadi jamur kayu dan pembibitan dan atau kapulaga dan 
pembibitan. Pada tahun 2012 realisasi pembentukan KUP sebanyak 126 
kelompok dari target sebanyak 100 KUP, atau capaian indikator kinerja 
sebesar 126%.  

Pencapaian realisasi kegiatan KUP pada tahun 2012 sebagian besar 
pengucuran dananya dilakukan pada semester kedua. Namun demikian, 
kegiatan-kegiatan pembentukan KUP dan pengucuran dana untuk 
kegiatan-kegiatan produktif yang dilakukan lebih awal dengan jenis usaha 
madu, jamur kayu, pembibitan dan pengolahan hasil hutan bukan kayu 
seperti rotan, pembuatan emping melinjo, pembuatan gula aren sudah 
dapat dirasakan manfaatnya oleh kelompok masyarakat. Hal ini karena 
sudah ada perputaran perkembangan permodalan dan pendapatan 
kelompok yang nyata bertambah sekitar 30% dari modal awal dikucurkan 
yaitu sebesar Rp25 juta per kelompok. 

3. Sertifikasi Penyuluh Kehutanan 

Capaian kegiatan sertifikasi penyuluh kehutanan pada tahun 2012 adalah 
307 orang dari target 300 orang, sehingga capaian indikator kinerjanya 
adalah sebesar lebih dari 102,33%. Dasar pengukuran kinerja pada 
kegiatan sertifikasi penyuluh kehutanan adalah kelulusan penyuluh 
kehutanan dalam penyelenggaraan ujian sertifikasi penyuluh kehutanan. 
Mengingat keterbatasan jumlah peserta dalam penyelenggaraan 
sertifikasi, maka ditetapkan wilayah penyuluh kehutanan yang mengikuti 
sertifikasi pada tahun 2012 adalah penyuluh kehutanan yang berada di 
provinsi model yaitu Lampung, Jawa Tengah, NTB, Kalimantan Selatan 
dan Sulawesi Selatan. Manfaat yang didapatkan dari sertifikasi penyuluh 
kehutanan adalah kegiatan pendampingan yang dilakukan penyuluh 
kehutanan lebih terjamin kualitas penyuluh kehutanannya, dengan 
demikian keterampilan kelompok yang merupakan binaannya semakin 
meningkat karena adanya jaminan dari kualitas penyuluh kehutanan 
tersebut. Dengan adanya jaminan kualitas penyuluh kehutanan sebanyak 
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307 orang penyuluh kehutanan kompeten melakukan penyuluhan dari 
target 357 orang yang mengikuti ujian sertifikasi. 

4. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan Lainnya 

Indikator kinerja Pendidikan dan pelatihan aparatur Kementerian 
Kehutanan dan SDM kehutanan lainnya minimal dalam periode Renstra 
2010-2012 adalah sebanyak 15.000 orang, dengan target pada tahun 
2012 adalah sebanyak 3.000 orang. Kegiatan yang diukur dalam capaian 
indikator ini adalah jumlah peserta yang mengikuti Diklat Kepemimpinan, 
Diklat Teknis, Diklat Fungsional dan Diklat Masyarakat.  

Pada tahun 2012, realisasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 
(diklat) aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan lainnya 
tercapai sebanyak 3.036 orang yang terdiri dari 2.697 orang peserta Diklat 
Aparatur dan 339 orang peserta Diklat Non Aparatur. Dengan demikian, 
capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebesar 101,20%. 

Setiap tahunnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, baik di Pusat 
Diklat Kehutanan maupun pada Balai Diklat Kehutanan (BDK) melebihi 
target. Hal ini disebabkan adanya kerja sama dengan perusahaan 
kehutanan dan unit Eselon I yang melimpahkan pelaksanaan pelatihannya 
kepada Pusat Diklat maupun BDK. Berdasarkan evaluasi pasca pendidikan 
dan pelatihan, kegiatan diklat yang diselenggarakan Pusat Diklat 
Kehutanan dan BDK, kegiatan diklat memberikan manfaat dalam 
meningkatkan kapasitas aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM 
kehutanan lainnya. Hal ini dapat diukur dari meningkatnya kinerja SDM 
Kehutanan melalui peningkatan keterampilan aparatur yang mengikuti 
diklat dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya. 

5.  Pendidikan Menengah Kehutanan 

Indikator kinerja pendidikan menengah kehutanan adalah jumlah siswa 
yang mengikuti pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
Kehutanan. Adapun target dan realisasi jumlah siswa yang mengikuti 
pendidikan pada tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 18 di bawah ini. 

Tabel 18. Target dan Realisasi Siswa SMK Kehutanan Tahun 2012  

No.  UPT SMK Kehutanan Target 2012 
(orang) 

Realisasi 2012 
(orang) 

1 SMK Kehutanan Kadipaten 255 247 
2 SMK Kehutanan Pekanbaru 254 245 
3 SMK Kehutanan Samarinda  242 236 
4 SMK Kehutanan Makassar 250 250 
5 SMK Kehutanan Manokwari 216 212 
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Opini terhadap LK Kementerian Kehutanan Tahun 2012 sampai dengan 
saat pelaporan masih belum dikeluarkan oleh BPK-RI. Namun untuk hasil 
audit LK Kementerian Kehutanan semester I (audited) sudah disusun 
secara berjenjang (dari tingkat satuan kerja/satker, wilayah dan Eselon I). 
Berdasarkan hasil audit LK semester I di atas, LK Kementerian Kehutanan 
tahun 2012 sudah mengarah pada target opini ‘Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP)’. 

2. Pengembalian Pinjaman/Piutang Sebanyak 69 Unit Perusahaan 
Terselesaikan 

Indikator kinerja pengembalian pinjaman/piutang tahun 2012 adalah 
terselesaikannya pengembalian pinjaman/piutang yang dilakukan oleh 14 
unit usaha hutan tanaman industri (HTI) yang memiliki utang/pinjaman 
provisi sumberdaya hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR). Jumlah unit 
usaha tersebut merupakan bagian dari target 69 unit usaha, yang 
dilakukan upaya-upaya pengembalian pinjaman/utang sampai dengan 
tahun tahun 2014.  

Progres capaian indikator kinerja ini adalah 5 unit usaha melunasi seluruh 
pinjaman, 5 unit diserahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang (KPKNL) dengan alat bukti Surat Penerimaan Pengurusan Piutang 
Negara (SP3N), dan 4 unit mengangsur sesuai jadwal pinjaman yang telah 
disetujui dalam rescheduling/penjadwalan pengembalian. Dengan 
demikian capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.  

3. Pencapaian Sasaran Strategis di Akhir Tahun 2012, Minimal 54% 

Di dalam dokumen Renstra Kemenhut 2010-2014 telah ditetapkan 18 
sasaran strategis sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian 
Kehutanan. Untuk sasaran strategis-sasaran strategis ini telah ditetapkan 
target secara terukur untuk periode kumulatif 5 (lima) tahun sampai 
dengan tahun 2014, serta target tahunan. Untuk menjamin pencapaian 18 
sasaran strategis tahun 2014 minimal 95%, maka pada tahun 2012 telah 
ditetapkan target track map (antara) sebesar 54% yang dihitung 
berdasarkan persentase capaian kumulatif masing-masing sasaran 
terhadap target 5 tahun yang kemudian dijumlahkan dan 
ditetapkan/diambil rata-ratanya. Data progres capaian sasaran strategis ini 
sangat berguna untuk menentukan langkah kebijakan dalam penyelesaian 
pemenuhan sisa target sampai dengan tahun 2014, baik melalui intervensi 
regulasi maupun intervensi anggaran, termasuk upaya-upaya percepatan 
pada sisa waktu sampai dengan tahun 2014 apabila terdapat progres 
pencapaian sasaran kumulatif yang terlambat.   
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Langkah-langkah penting dalam menjamin pencapaian sasaran strategis 
sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra dan IKU Kementerian 
Kehutanan 2010-2014 oleh Biro Perencanaan adalah melakukan berbagai 
langkah koordinatif serta harmonisasi dan integrasi, baik di internal 
Kementerian Kehutanan maupun dengan K/L terkait lain. Beberapa 
permasalahan dalam merealisasikan pencapaian sasaran strategis ini, di 
antaranya adalah pelaksanaan target kinerja yang pelaksanaannya terkait 
dan/atau tergantung dengan instansi lain, di luar Kementerian Kehutanan. 
Beberapa target kinerja yang dimaksud, di antaranya adalah penetapan 
tata batas kawasan hutan terkait dengan review  Rencana Tata Ruang 
Wilayah oleh Pemda, penetapan areal kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm) 
terkait dengan Pemda Kabupaten/Kota, serta penurunan hotspot 
kebakaran lahan dan hutan, di mana rata-rata hotspot terjadi sebesar 
70% berada di luar kawasan hutan terkait dengan kinerja K/L lain, Pemda, 
dan masyarakat.   

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, telah dan terus dilaksanakan 
koordinasi dengan K/L terkait, seperti Kementerian PU, Kementerian 
Dalam Negeri, serta Tim Terpadu untuk percepatan penyelesaian review 
RTRWP. Selanjutnya terus-menerus dilakukan sosialisasi dan koordinasi 
dengan masyarakat dan Pemda Kabupaten/Kota untuk percepatan 
fasilitasi penetapan areal kerja HKm. Sedangkan dalam rangka penurunan 
hotspot, juga terus dilakukan upaya-upaya sosialisasi kepada masyarakat 
di lapangan, khususnya di 10 provinsi rawan kebakaran (Sumut, Riau, 
Kepri, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, dan Sulsel) di 
antaranya dengan pembentukan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA), 
penambahan pembentukan Daops Manggala Agni, serta sosialisasi Inpres 
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran 
Hutan dan Lahan kepada K/L terkait dan Pemda. 

Untuk mengawal target Renstra 2010-2014 tercapai minimal 95% pada 
akhir tahun 2014, maka ditetapkan target kumulatif sebesar 54% sampai 
dengan akhir tahun 2012. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap capaian 
18 sasaran strategis yang telah ditetapkan, telah dapat direalisasikan 
pencapaian target kumulatif rata-rata sampai dengan tahun 2012 sebesar 
78,68% atau capaian sebesar 145,70% (dari target 54%). Progres 
capaian ini merupakan rata-rata dari persentase capaian dari masing-
masing sasaran strategis, di mana terdapat sebagian capaian sasaran 
yang melebihi atau jauh melebihi target, namun memungkinkan terdapat 
progres capaian sasaran yang masih di bawah dari target tahunan. Untuk 
itu, terhadap progres pencapaian sasaran yang masih di bawah dari target 
antara, akan dilakukan upaya-upaya percepatan, sehingga target akhir 
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periode Renstra tahun 2010-2014, seluruh sasaran strategis tersebut 
dapat tercapai.   

4. Pencatatan Status BMN Eks Kantor Wilayah Departemen Kehutanan di 
Provinsi Terselesaikan 

Penyelesaian aset BMN eks Kantor Wilayah Departemen Kehutanan 
(Kanwil Dephut) di 15 Provinsi, dari target penyelesaian tahun 2012 
sebanyak 5 Provinsi dapat direalisasikan sebanyak 3 Provinsi. Penyelesaian 
aset eks Kanwil Dephut meliputi aset gedung dan tanah tapak bangunan.  
Pencatatan aset dilakukan terhadap aset eks Kantor Wilayah Departemen 
Kehutanan yang ‘dikuasai’ Pemerintah Provinsi tanpa Berita Acara Pinjam 
Pakai (per 2008-2009) sebanyak 15 provinsi, meliputi Sumatera Utara, 
Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Utara, 
Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, 
Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali.  

Dalam perkembangannya, pada tahun 2012 masih terdapat permasalahan 
aset eks Kanwil Dephut di 8 (delapan) provinsi yang belum tercatat dalam 
Aplikasi SIMAK BMN Kementrian Kehutanan. Melalui Rapat-rapat 
Koordinasi Penetapan Status Tanah Eks Kanwil Dephut di 8 provinsi telah 
ditindaklanjuti proses pembuatan Berita Acara Pinjam Pakai antara 
Kementerian Kehutanan dengan Pemerintah Provinsi di  3 provinsi, yaitu 
Jambi, Bali dan Sulawesi Selatan.  

5. Penanganan Perkara Bidang Kehutanan Minimal Menang 48%. 

Jenis penanganan perkara adalah gugatan perkara yang sudah putus 
terhadap Kementerian Kehutanan yang dinyatakan menang oleh 
pengadilan pada tahun 2012. Target yang ditetapkan tahun 2012 adalah 
sebanyak 35 putusan pengadilan menyatakan ‘menang’. Realisasi capaian 
kegiatan adalah 20 putusan pengadilan menang (57,14%), meliputi kasus-
kasus: 

a. Perkara perdata dengan jumlah putusan pengadilan sebanyak 17 
perkara, dan diputus menang sebanyak 11 perkara dan 6 perkara 
diputus kalah; 

b. Perkara gugatan tata usaha negara (TUN) dengan putusan sebanyak 
22 kasus, dan diputus menang sebanyak 9 kasus, dan 5 putusan kasus 
dinyatakan kalah; 

c. Uji material kepada Mahkamah Agung RI sebanyak 3 kasus.  Putusan 
dinyatakan menang sebanyak 2 kasus, dan dinyatakan kalah sebanyak 
1 kasus; dan 

d. Uji material ke Mahkamah Konsitusi RI sebanyak 2 kasus dengan 
kedua kasus tersebut dinyatakan kalah. 
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6. Prasyarat Pengembangan Kapasitas dan Karir Pegawai Minimal Terpenuhi 
Sebanyak 90%.  

Guna meningkatkan kapasitas, kompetensi kerja dan karir PNS 
Kementerian Kehutanan, maka secara berkala/periodik dan insidentil 
dilakukan upaya pengembangan kapasitas antara lain ujian dinas, diklat 
kepemimpinan pada berbagai jenjang, dan penyempurnaan sistem 
penilaian kinerja pegawai. Realisasi kegiatan pengembangan kapasitas 
pegawai tahun tahun 2012 adalah sebagaimana Tabel 19 di bawah. 

Tabel 19. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pegawai Tahun 2012 

No. PROGRAM /KEGIATAN/OUTPUT VOLUME SATUAN 

1 Ujian Dinas 340 Pegawai
2 Ujian Pengakuan Gelar/Penyesuaian Ijasah 

dan Pencantuman Gelar 180 Pegawai 

3 Seleksi Calon Peserta Diklatpim 350 Pegawai 
4 Evaluasi Pola Karir PNS Kemenhut 300 Pegawai 
5 Pelaksanaan Assessment 20 Pegawai 
6 Pelaksanaan Pemetaan Kompetensi Calon 

Pejabat Eselon IV 305 Pegawai 

7 Penyempurnaan Sistem Penilaian Kinerja 
Pegawai 250 Pegawai 

8 Penelaahan Karir Pasca S2/S3 100 Pegawai 
9 Pengusulan Perolehan Sertifikat ISO 9001 159 Pegawai 
10 Penganugerahan Satyalancana dan Purna 1018 Pegawai 
11 Penyelesaian Impassing PJF Polhut 399 Pegawai
12 Pelatihan Peningkatan Pemecahan Masalah 

dan Pengambilan Keputusan (Angkatan I-IV) 79 Pegawai 

 Jumlah 3.500 Pegawai 

Realisasi pengembangan kapasitas pegawai sebanyak 3.500 orang adalah 
realisasi capaian sebesar 94,16% dari target sebanyak 3.717 orang. 
Dengan target indikator kinerja sebesar 90% maka realisasi capaian 
94,16% merupakan capaian indikator kinerja sebesar 104,62%.   
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sahabat. Kerjasama ini dituangkan dalam bentuk kesepahaman atau 
perjanjian (agreement). Target indikator kinerja tahun 2012 adalah 1 
kerjasama baru bilateral, dengan realisasi capaian sebanyak 2 
kerjasama baru bilateral (capaian kinerja 200%), dengan penjelasan: 

1) Kerjasama Indonesia-Vietnam terkait “Wildlife law enforcement” 

Atas dasar semangat kerjasama dalam ASEAN-WEN (Wildlife 
Enforcement Network) yang telah dimulai 2005, sebagai anggota 
Indonesia dan Vietnam sepakat untuk membuat kerjasama dua 
negara dalam penegakan hukum perdagangan ilegal tumbuhan 
satwa liar (TSL) yang dilindungi. Kerjasama ini ditandatangani oleh 
Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), 
Kementerian Kehutanan dan Director General Vietnam 
Administration of Forestry - Ministry of Agricutural and Rural 
Development Socialist Republic of Vietnam pada 27 Desember 2012 
di Ho Chi Minh, Vietnam. Kerjasama ini mencakup: 

- Peningkatan penegakan hukum bidang Tumbuhan Satwa Liar 
(TSL) melalui pertukaran informasi, penyidikan bersama dan 
peningkatan kapasitas serta menguatkan peraturan perundangan 
terkait TSL; 

- Mengembangkan sistem data dan pertukaran informasi statistik 
kepabeanan mengenai ekspor dan impor TSL dan kayu antara 
Bea Cukai kedua negara; 

- Pemberian efek jera terhadap pelaku peredaran ilegal TSL dengan 
memberikan sanksi kepada para pelaku ekspor dan impor TSL 
sesuai hukum masing-masing negara; dan 

- Pertukaran data, informasi, pengalaman dalam upaya konservasi 
TSL dan capacity building SDM. 

Kerjasama ini akan memberi dampak positif bagi pembangunan 
kehutanan di Indonesia khususnya Tumbuhan dan Satwa Liar, 
antara lain kelestarian tumbuhan dan satwa liar, membuka peluang 
ekonomi dari pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar serta 
peningkatan peran serta masyarakat. 

2) Kerjasama Indonesia dan Republik Korea Selatan (Kementerian 
Kehutanan-Korea National Park Service) ‘Improving Capacity 
Building on Scientific Based Management for National Park 
Management’.  

Kerjasama ini ditandatangani Direktur Jenderal Perlindungan Hutan 
dan Konservasi Alam dan Chairman Korea National Park Service 
pada 23 November 2012 di Jakarta. Kerjasama ini bertujuan 
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peningkatan kapasitas Taman Nasional di kedua negara. Cakupan 
kerjasama ini meliputi : 

- Teknik manajemen Taman Nasional termasuk pengembangan 
kapasitas SDM dalam pengembangan ekotourism; 

- Restorasi habitat dan rehabilitasi populasi TSL langka; 
- Biological scientific review, monitoring, survey dan integrasi data 

base manajemen di kedua negara; 
- Pengembangan SDM melalui pertukaran staf antar dua negara, 

sharing pengalaman dan best practices termasuk diseminasi 
informasi techincal report dan aktifitas lingkungan; dan 

- Sisterhood Taman Nasional antar kedua negara: Taman Nasional 
Gunung Gede Pangrango (Indonesia) - Jirisan National Park 
(Korea) dan Taman Nasional Kepulauan Seribu (Indonesia) – 
Dadohaehaesang National Park (Korea). 

Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 
pengembangan kawasan konservasi di Indonesia terkait dengan 
aspek kelestarian, ekonomi dan ksejahteraan masyarakat sekitar 
hutan.  

b. Kerjasama multipihak  

Kerjasama baru multipihak merupakan keterlibatan Indonesia dalam 
kerjasama bidang kehutanan pada forum multilateral yaitu dengan 
Badan Internasional atau Organisasi Internasional seperti PBB, Badan-
badan PBB dan non PBB. Kerjasama ini dituangkan dalam bentuk 
kesepahaman atau perjanjian (agreement) atau komitmen bersama 
dalam suatu badan internasional/badan internasional. Kerjasama baru 
pada tahun 2012 adalah: 

Host Country Agreement (HCA) International Union for Conservation of 
Nature and Natural Resources 

IUCN merupakan lembaga konservasi yang diakui dan memiliki 
mekanisme pelibatan expert di seluruh aspek konservasi di seluruh 
negara. IUCN menggalang expert melalui specialist group. Sesuai 
kapasitas yang dimiliki, IUCN dianggap sebagai independent body serta 
diangkat sebagai advisory body untuk konservasi alam pada berbagai 
UN Body. Indonesia menjadi anggota IUCN pada tahun 1967. 
Mempertimbangkan manfaatnya, Kementerian Luar Negeri 
mengusulkan peningkatan keanggotaan IUCN menjadi state member 
dengan memperhatikan role IUCN dalam pengambilan keputusan di 
tingkat internasional. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan 
pengaruh Indonesia dalam mengarahkan manfaat keberadaan IUCN 
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untuk konservasi Indonesia, untuk itu perlu Host Country Agreement 
(HCA) antara Pemerintah Indonesia-IUCN. Dengan adanya HCA 
diharapkan IUCN dapat membantu dalam implementasi perlindungan 
dan konservasi keanekaragaman hayati dan tata kepemerintahan yang 
baik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati. 

Pada tanggal 17-19 Desember 2012 di Bangkok, Thailand,  Pemerintah 
Indonesia (Kemlu, KBRI Bangkok, Ditjen PHKA, dan Pusat KLN) dan 
IUCN telah membahas draft’Agreement between the Government of 
the Republic of Indonesia and the International Union on Conservation 
of Nature (IUCN) on the Establishment of IUCN Country Office in 
Indonesia’. Kesepakatan yang dihasilkan pada pertemuan dimaksud 
adalah: 

1) Pemerintah Indonesia dan IUCN sepakat dengan draft kerjasama 
untuk diproses lebih lanjut; 

2) Pemerintah Indonesia telah menyelesaikan prosedur internal 
mengenai peningkatan status keanggotaan Indonesia di IUCN dari 
Governmental Member menjadi State Member. Proses selanjutnya 
Pemerintah Indonesia akan menyampaikan secara resmi ke 
Sekretariat IUCN di Swiss; dan 

3) Untuk implementasi kerjasama proyek-proyek IUCN, Indonesia 
perlu untuk membuat NSAP (National Strategy and Action Plan) 
sebagai pedoman dalam menerapkan kegiatan proyek dan 
membentuk National Committee sebagai wadah komunikasi dan 
koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. 

9. Standard Produk dan Jasa Kehutanan, serta Pedoman Pengelolaan 
Lingkungan dan Perubahan Iklim, sebanyak 7 produk.   

Realisasi pencapaian kegiatan adalah sebanyak 11 SNI atau 157,14%.  
Rincian penerbitan SNI bidang kehutanan tahun 2012 adalah sebagaimana 
terdapat pada Tabel 20 di bawah. 

Tabel 20. Penetapan SNI di Bidang Kehutanan Tahun 2012 

No. No. SNI Judul SNI Nomor SK 

1 SNI 7838:2012 Venir-Istilah dan 
definisi, penentuan sifat 
fisis dan toleransi 

196/KEP/BSN/12/2012 

2 SNI 7835.1:2012 Serpih kayu (woodchips) 
– Bagian 1: Istilah dan 
definisi 

196/KEP/BSN/12/2012 

3 SNI 7835.2:2012 Serpih kayu (woodchips) 
– Bagian 2: Klasifikasi 

196/KEP/BSN/12/2012 
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No. No. SNI Judul SNI Nomor SK 

dan persyaratan bahan 
baku pulp 

4 SNI 7835.3:2012 Serpih kayu (woodchips) 
– Bagian 3: Cara Uji 

196/KEP/BSN/12/2012 

5 SNI 7836.1:2012 Venir-Bagian 1: 
Kasifikasi, persyaratan, 
dan penandaan venir 
kupas 

196/KEP/BSN/12/2012 

6 SNI 2900.1:2012 Damar mata kucing-
Bagian 1: Klasifikasi dan 
persyaratan mutu 
berdasarkan uji visual 

195/KEP/BSN/12/2012 

7 SNI 7837:2012 Getah Pinus 195/KEP/BSN/12/2012 
8 SNI ISO 16999:2012 Panel Kayu-Pengambilan 

contoh dan pembuatan 
contoh uji 

134/KEP/BSN/12/2012 

9 SNI ISO 9086-
1:2012 

Kayu-Pengujian sifat 
fisis dan mekanis-Istilah 
dan definisi 

134/KEP/BSN/12/2012 

10 SNI ISO 8905:2012 Kayu gergajian-cara uji-
penentuan keteguhan 
geser ultimat sejajar 
serat 

134/KEP/BSN/12/2012 

11 SNI ISO 16981:2012 Panel kayu-penentuan 
keteguhan rekat 
permukaan 

134/KEP/BSN/12/2012 

Selain penerbitan SNI, dalam tahun 2012 telah dihasilkan 9 Rancangan 
Standardisasi Nasional Indonesia (RSNI), dengan kemajuan tahapan 
proses menunggu jejak pendapat. Judul-judul RSNI meliputi: RSNI3 
pengelolaan hutan lindung lestari, RSNI3 tanaman penghasil gaharu dari 
hasil propagasi (budidaya)-panduan penelusuran, RSNI3 penyelenggaraan 
demonstration activity (DA) REDD+, RSNI3 kulit gemor, RSNI3 
pengelolaan madu, RSNI madu, RSNI3 bare core - bagian 1: istilah, 
definisi, klasifikasi, persyaratan, pengemasan dan penandaan, RSNI 3 bare 
core – bagian 2: cara uji, RSNI3 bantalan kayu rel kereta api.   

Perumusan RSNI3 pengelolaan hutan lindung sesuai dengan rencana yang 
ditargetkan 2 tahun (2012-2013). Namun demikian, mengingat adanya 
permintaan dari daerah untuk mempercepat penyediaan Standard 
Nasional Indonesia (SNI) dalam pengelolaan hutan lindung, maka 
diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Capaian kinerja tersebut sejalan 
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dengan optimalisasi penggunaan anggaran karena adanya penggabungan 
beberapa rapat dalam perumusan RSNI. 

10. Tersusunnya Rencana Pembangunan Kehutanan sebanyak 4 Regional. 

Rencana Kehutanan Regional I, II, III, dan IV telah disusun berdasarkan 
Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Kehutanan (RPJPK), dengan mengharmoniskan dan 
mensinergikan Rencana Pembangunan Kehutanan Jangka Panjang dan 
Rencana Kehutanan Provinsi, serta untuk pengelolaan hutan produksi dan 
hutan lindung di Pulau Jawa dengan Rencana Kehutanan Jangka Panjang 
Perum Perhutani (RPKH Perum Perhutani). Rencana Kehutanan Regional 
ini disusun untuk jangka waktu 20 tahun dengan tujuan: 

a. Memberikan arahan dan sasaran dalam menentukan kebijakan 
pembangunan kehutanan di setiap Regional; dan 

b. Mendorong peningkatan efektifitas dan kualitas perencanaan, 
pelaksanaan dan pengendalian pembangunan kehutanan sesuai 
karakteristik Regional masing-masing. 

11. Luas Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Tanaman 
Rakyat (HTR), dan Hutan Rakyat (HR) Melalui Penyaluran Kredit Seluas 
80.000 Ha 

Indikasi meningkatnya masyarakat terhadap pemahamanan skema 
pinjaman adalah dengan 
semakin bertambahnya jumlah 
proposal permohonan pinjaman 
pembiayaan pembangunan 
hutan tanaman baik Hutan 
Rakyat (HR) maupun Hutan 
Tanaman Rakyat (HTR) yang 
diajukan kepada BLU Pusat 
Pembiayaan Pembangunan 
Hutan (Pusat P2H), yaitu pada 
tahun 2011 jumlah proposal 
HTR seluas 3.517,1 ha dan 
pada tahun 2012 proposal HTR 
meningkat menjadi seluas 
5.479,10 ha  dan proposal HR  seluas 1.399,08 ha. 

 
 
 
 

Gambar 19. Menteri Kehutanan sedang meninjau 
Hutan Rakyat 
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2. Pelanggaran terhadap peraturan perundangan berkurang/diturunkan.  

Indikator kinerja pelanggaran terhadap peraturan perundangan 
berdasarkan Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 adalah 
berkurang/menurun sebesar 50% pada tahun 2014, dibandingkan dengan 
kondisi pelanggaran terhadap peraturan perundangan pada tahun 2009 
sebagai baseline, yaitu sebesar 14,69%. Pengukuran capaian kinerja 
adalah membandingkan jumlah temuan pelanggaran terhadap peraturan 
perundangan terhadap jumlah keseluruhan temuan dari hasil audit. 

Target untuk tahun 2012 adalah pelanggaran terhadap peraturan 
perundangan diturunkan sebesar 30% dari 14,69% menjadi maksimum 
sebesar 10,28%. Sesuai hasil audit, temuan pelanggaran terhadap 
peraturan perundangan adalah sebesar 3,78%, yang berarti penurunan 
berupa pelanggaran terhadap peraturan perundangan adalah sebesar 
74,27% dari target penurunan sebesar 30%, sehingga capaian kinerja 
penurunan tersebut adalah sebesar 163,23%.  

Pelanggaran terhadap peraturan perundangan diuraikan di atas antara lain 
berupa penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan dalam 
pengelolaan perlengkapan/barang milik negara/daerah/perusahaan, 
penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan dalam bidang 
tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.  

3. Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas diturunkan. 

Indikator kinerja tahun 2012 berupa hambatan kelancaran pelaksanaan 
tugas adalah diturunkan sebesar 30% dari baseline temuan tahun 2009 
yakni sebesar 14,31%. Angka capaian penurunan tersebut adalah tahapan 
dari target indikator kinerja dalam Rencana Strategis Tahun 2010-2014 
yaitu penurunan berupa hambatan kelancaran pelaksanaan tugas sebesar 
50% pada tahun 2014. Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas antara 
lain pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi 
pencapian tujuan organisasi. Pengukuran capaian kinerja adalah 
membandingkan jumlah temuan hambatan kelancaran pelaksanaan tugas 
terhadap jumlah keseluruhan temuan dari hasil audit. 

Target untuk tahun 2012 di atas adalah hambatan kelancaran pelaksanaan 
tugas maksimum sebesar 10,02% dari total temuan berdasarkan Laporan 
Hasil Audit. Realisasi capaian target tersebut adalah ditemukan hambatan 
kelancaran pelaksanaan tugas sebesar 6,19% dari maksimum sebesar 
10,02%, atau penurunan sebesar 56,74%. Dengan kondisi tersebut, maka 
capaian indikator kinerja tahun 2012 mencapai 138,22%.  
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4. Potensi kerugian negara dapat diturunkan.  

Potensi kerugian negara yang sebagian besar merupakan tunggakan 
pinjaman Dana Reboisasi (DR) untuk pembangunan hutan tanaman 
indiustri (HTI) yang telah jatuh tempo pada akhir tahun 2009 adalah 
sebesar Rp.695.079.784.709,00. Berdasarkan kondisi tersebut, ditetapkan 
indikator kinerja dalam Renstra Tahun 2010-2014 adalah penurunan 
potensi kerugian negara sebesar 25% sampai dengan tahun 2014. 
Tahapan penurunan potensi kerugian negara pada tahun 2012 ditargetkan 
sebesar 15% yang merupakan indikator kinerja tahun 2012, atau potensi 
kerugian negara menjadi maksimum Rp.590.817.817.002,65.  

Kondisi sampai dengan akhir tahun 2012,  potensi kerugian negara di atas 
adalah sebesar Rp.580.702.638.239,45. Dalam hal ini potensi kerugian 
negara tersebut dapat diturunkan sebesar 16,46% dari target 15%, atau 
capaian indikator kinerja 109,73%.  

 Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja, antara lain: 

a. Perubahan paradigma Inspektorat Jenderal sebagai watchdog menjadi 
konsultan/Pembina bagi auditan.   

b. Pertambahan Unit Pelaksana Teknis dan Dinas yang membidangi 
kehutanan di tingkat provinsi/kabupaten/kota sebagai auditan. 

Permasalahan dalam pencapaian kinerja antara lain: 

a. Temuan hasil audit masih didominasi dengan kelemahan administrasi yang 
disebabkan tidak berjalannya pengendalian intern; 

b. Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit investigasi belum terkoordinasi 
secara baik, terutama kasus yang telah diserahkan kepada pihak-pihak 
penegak hukum; 

c. Rekomendasi yang terkait dengan aparat pemerintah Provinsi/ 
Kabupaten/Kota sulit ditindaklanjuti karena keterbatasan kewenangan 
Inspektorat Jenderal; 

d. Temuan hasil audit terkait tunggakan PSDH dan DR sulit ditindaklanjuti 
karena adanya kabupaten yang dilakukan pemekaran wilayah sehingga 
penanggung jawab penagihan dan wajib bayar tidak jelas; 

e. Temuan audit yang mengandung kerugian negara yang telah dilimpahkan 
kepada aparat penegak hukum, status penyelesaian kerugian negaranya 
belum diatur; dan 

f. Perkembangan penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI masih 
terkendala lambatnya auditan menindaklanjuti rekomendasi. 

Langkah-langkah perbaikan/penyempurnaan capaian kinerja yang akan 
datang: 
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a. Melakukan strategi pengawasan preventif untuk mencegah terjadinya 
kelemahan pengendalian pada satuan kerja auditan, dengan cara 
mendorong implementasi SPIP di setiap satuan kerja dalam rangka 
meningkatkan pengendalian intern; 

b. Strategi pengawasan detektif diarahkan agar apabila terjadi 
penyimpangan dapat diketahui sedini mungkin antara lain dengan cara 
menentukan skala prioritas pengawasan dan meningkatkan koordinasi 
antar Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP); 

c. Menyempurnakan mekanisme pelaksanaan penanganan tindak lanjut hasil 
audit secara terpadu dengan aparat penegak hukum; 

d. Menyempurnakan mekanisme pelaksanaan penanganan tindak lanjut hasil 
audit secara terpadu dengan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota; 

e. Melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil audit melalui 
kerjasama dengan Eselon I terkait dan BPKP/BPK-RI; 

f. Audit diarahkan pada pencapaian sasaran enam kebijakan prioritas 
Kementerian Kehutanan; 

g. Meningkatkan upaya pemberantasan KKN melalui audit investigasi, 
sosialisasi anti korupsi dan pembangunan zona integritas menuju wilayah 
bebas dari korupsi; 

h. Meningkatkan koordinasi dan sinergi pengawasan antar Aparat Pengawas 
Internal Pemerintah (APIP); 

i. Meningkatkan peran pendampingan dalam rangka memantapkan dan 
mempertahankan opini ‘WTP’ atas laporan Keuangan Kemenhut; 

j. Evaluasi perencanaan dan penganggaran (RKA-KL) untuk Satker Pusat dan 
Daerah; 

k. Evaluasi pengadaan barang dan jasa pada akhir tahun anggaran; 
l. Meningkatkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

pada kegiatan-kegiatan prioritas; dan  
m. Mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan melakukan Penilaian 

Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).  
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IV. PENUTUP 
 

 
Pelaksanaan pembangunan kehutanan tahun 2012 merupakan tahun ketiga 
pelaksanaan Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014. Berangkat dari 
kondisi tersebut, sebagian wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tahun 
2012, maka Kementerian Kehutanan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemeritah (LAKIP) tahun 2012 yang merupakan bagian dari pelaksanaan 
sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran kinerja 
Kementerian Kehutanan Tahun 2012 didasarkan atas penetapan kinerja (PK) 
tahun 2012, yang penyusunannya mengacu pada sasaran/outcome yang 
ditetapkan dalam Renstra 2010-2014 

Pada tahun 2012, Kementerian Kehutanan menetapkan 8 sasaran strategis 
dengan 18 indikator kinerja utama atas capaian sasaran-sasaran tersebut,  hasil 
pengukuran kinerja yang telah ditetapkan dalam PK menunjukkan bahwa capaian 
sasaran Kementerian Kehutanan tahun 2012 mencapai 106,41%. Sedangkan 
realisasi pelaksanaan anggaran dapat dicapai sebesar 87,46%, yaitu dari pagu 
sebesar Rp.5.017,65 milyar yang terserap sebesar Rp.5.736,85 milyar.  

Penyusunan LAKIP Kementerian Kehutanan Tahun 2012 merupakan salah satu 
upaya guna meningkatkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas 
terhadap hasi pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsi yang diembannya.  
Disadari bahwa penyusunan laporan ini masih belum sempurna, namun 
diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas 
dan fungsi Kementerian Kehutanan yang mengemban urusan pemerintahan dan 
pembangunan di bidang kehutanan.   
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Lampiran  1.a.   Penetapan Kinerja Menteri Kehutanan Tahun 2012 
 

No. Sasaran 
Indikator Kinerja 

Program Anggaran 
(Rp Milyar) Uraian Target 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1. Terjaminnya kepastian 

kawasan hutan sehingga 
pengelolaan sumberdaya 
hutan dapat dilaksanakan 
secara lebih optimal 
 
 

Tata batas kawasan hutan  yang 
meliputi batas luar dan batas 
fungsi kawasan hutan 

16.000 Km Perencanaan Makro 
Bidang Kehutanan 
dan Pemantapan 
Kawasan Hutan 

647,70 

Wilayah Kesatuan Pengelolaan 
Hutan (KPH) ditetapkan di setiap  
provinsi dan beroperasinya KPH 
yang telah ditetapkan  

3 Kepmenhut wilayah 
KPHL dan KPHP 
provinsi, 14 Kepmenhut 
wilayah KPHK, dan 60 
unit KPH beroperasi 

Data dan informasi sumber daya 
hutan 

1 Judul 

2. Peningkatan investasi usaha 
pemanfaatan hutan produksi 
dan daya saing industri primer 
hasil hutan, dan peningkatan 
produksi dan diversifikasi hasil 
hutan  

Bertambahnya luas areal 
pencadangan hutan tanaman (HTI, 
HTR) 

500.000 Ha Peningkatan Usaha 
Kehutanan 

311,09 

Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan 
atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-
HA/RE), HTI, HD dan HKm pada 
areal bekas tebangan (LOA) 

450.000 Ha 

Produk industri hasil hutan yang 
bersertifikat legalitas kayu 
meningkat 

10% 

3. Biodiversity  dan ekosistemnya 
berperan significant  sebagai 
penyangga ketahanan 
ekologis dan penggerak 
ekonomi riil serta pengungkit 

Jumlah hotspot kebakaran hutan 
menurun dari rerata 2005-2009; 
dan penurunan konflik, 
perambahan kawasan hutan, illegal 
logging dan wildlife trackfiking 

Hotspot  menurun 
48,8%, konflik dan 
gangguan terhadap 
kawasan Taman 
Nasional dan kawasan 

Konservasi 
Keanekaragaman 
Hayati dan 
Perlindungan Hutan 
 

1.676,45 
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No. Sasaran 
Indikator Kinerja 

Program Anggaran 
(Rp Milyar) Uraian Target 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
martabat bangsa dalam 
pergaulan global 
 
 

sampai dengan di batas daya 
dukung sumber daya hutan  

konservasi lainnya 
menurun 1% 

Populasi spesies prioritas utama 
yang terancam punah meningkat 
dari kondisi Tahun 2008 sesuai 
ketersediaan habitat  

1,5% 

4. Berkurangnya lahan kritis 
pada DAS Prioritas 

Rencana pengelolaan DAS terpadu 
pada DAS Prioritas 

36 Unit DAS Peningkatan Fungsi 
dan Daya Dukung 
DAS Berbasis 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
 

2.628,47 

Tanaman rehabilitasi pada  lahan 
kritis di dalam DAS prioritas 

500.000 Ha 

Terfasilitasinya penetapan areal 
kerja pengelolaan Hutan 
Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan 
Desa (HD) 

500.000 Ha 

5. Minimal 60% hasil penelitian 
dan pengembangan 
kehutanan dapat 
dimanfaatkan dalam 
pengambilan kebijakan, 
pengelolaan teknis kehutanan 
dan pengayaan ilmu 
pengetahuan, termasuk 
pengembangan kebijakan dan 
teknis yang berkaitan dengan 
isu-isu perubahan iklim 

Penyediaan teknologi dasar dan 
terapan silvikultur, pengolahan 
hasil hutan, konservasi alam dan 
sosial ekonomi guna mendukung 
pengelolaan hutan lestari, 25 paket 

60% Penelitian dan 
Pengembangan 
Kementerian 
Kehutanan 

266,34 

6. Meningkatnya kapasitas 
pelaku utama dan pelaku 
usaha melalui upaya 

Terbentuknya kerjasama kemitraan 
melalui peningkatan peran serta 
pelaku utama dan pelaku usaha 

10 Kerjasama Penyuluhan dan 
Pengembangan SDM 
Kehutanan 

237,70 
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No. Sasaran 
Indikator Kinerja 

Program Anggaran 
(Rp Milyar) Uraian Target 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
penyuluhan, serta 
peningkatan kapasitas 
aparatur Kemenhut dan SDM 
kehutanan lainnya 

dalam pemberdayaan masyarakat 

 Penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan aparatur Kemenhut dan 
SDM Kehutanan lainnya  

3.000 Peserta   

7. Meningkatnya tata kelola 
administrasi pemerintahan 
Kementerian Kehutanan 
secara efektif dan efisien 
 
 

Penanganan perkara, pemulihan 
hak-hak Negara bidang kehutanan 
minimal menang  

48% Dukungan 
Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya 
Kementerian 
Kehutanan 
 

403,64 

Opini laporan keuangan 
Kementerian Kehutanan tahunan 
“wajar tanpa pengecualian” mulai 
laporan keuangan Tahun 2011 

1 Judul  

8. Terwujudnya pengawasan dan 
peningkatan akuntabilitas 
aparatur Kementerian 
Kehutanan, serta mendorong 
perwujudan reformasi 
birokrasi dan tata kelola 
Kementerian Kehutanan 
 

Kelemahan administrasi dan 
pelanggaran terhadap peraturan 
perundangan, serta potensi 
kerugian Negara diturunkan  

Kelemahan administrasi 
dan pelanggaran 
terhadap peraturan 
perundangan diturunkan 
30%, serta potensi 
kerugian Negara 
diturunkan 15% 

Pengawasan dan 
Peningkatan 
Akuntabilitas 
Aparatur 
Kementerian 
Kehutanan 

61,58 

JUMLAH ANGGARAN KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2012 6.232,97 

 
  Jakarta,     Januari 2012 

   

  MENTERI KEHUTANAN 



98 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2012� 

Lampiran  1.b.    Penetapan Kinerja Kementerian Kehutanan Tahun 2012 berdasarkan 
Sasaran Unit Organisasi Eselon I  

Lampiran 1.b.1.  Terjaminnya Kepastian Kawasan Hutan sehingga Pengelolaan Sumberdaya Hutan 
dapat Dilaksanakan secara lebih Optimal 

 

No. Sasaran Unit Organisasi 
Indikator Kinerja 

Program 
Anggaran 

(Rp Milyar) Uraian Target 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Terjaminnya kepastian 
kawasan hutan sehingga 
pengelolaan sumberdaya 
hutan dapat dilaksanakan 
secara lebih optimal 

Data dan informasi geospasial dasar 
dan tematik kehutanan terkini tingkat 
nasional  

1 Judul Perencanaan Makro 
Bidang Kehutanan 
dan Pemantapan 
Kawasan Hutan 

647,70 

Ijin pinjam pakai kawasan hutan 
terlayani secara tepat waktu  

100% 

Rencana makro penyelenggaraan 
kehutanan  

1 Judul 

Tata batas kawasan hutan, terdiri 
dari batas luar dan batas fungsi 
kawasan hutan 

16.000 Km 

Penunjukkan kawasan hutan provinsi 
selesai  

100% 

Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan 
ditetapkan di setiap provinsi dan 
beroperasinya 120 KPH (20% wilayah 
KPH yang telah ditetapkan 

3 Kepmenhut wilayah 
KPHL dan KPHP 
provinsi, 14 Kep-
menhut wilayah KPHK, 
dan 60 unit KPH 
beroperasi 
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Lampiran  1.b.2.   Peningkatan Investasi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Daya Saing 
Industri Primer Hasil Hutan, serta Peningkatan Produksi dan Diversifikasi Hasil 
Hutan 

No. Sasaran Unit Organisasi 
Indikator Kinerja 

Program 
Anggaran 

(Rp Milyar) Uraian Target 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2. a. Peningkatan investasi usaha 
pemanfaatan hutan produksi 
dan daya saing industri 
primer hasil hutan  

b. Peningkatan produksi dan 
diversifikasi hasil hutan 

Areal hutan produksi tertata dalam 
unit-unit pengelolaan berupa KPHP di 
18 provinsi dan usaha pemanfaatan 
(ijin usaha pemanfaatan hasil hutan 
kayu-hutan alam/hutan tanaman/ 
IUPHHK-HA/HT, IUPHH bukan 
kayu/IUPHH restorasi ekosistem/IUPHH 
jasa lingkungan/ pemanfaatan 
kawasan) di 26 provinsi) 

60% KPHP dan 60% 
unit-unit usaha 

Peningkatan Usaha 
Kehutanan 

311,09 

Produksi dan diversifikasi usaha 
pemanfaatan pada hutan alam 
produksi meningkat terdiri dari hasil 
hutan kayu, bukan kayu, jasa 
lingkungan, dan restorasi ekosistem  

1% 

Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan atau 
Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE) 
pada areal bekas tebangan (logged 
over area/LOA)  

450.000 Ha 

Kinerja usaha pemanfaatan hutan 
tanaman dan intensitas pemanfaatan 
hutan produksi meningkat 
(penambahan tanaman pada hutan 
tanaman) 

500.000 Ha 
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No. Sasaran Unit Organisasi 
Indikator Kinerja 

Program 
Anggaran 

(Rp Milyar) Uraian Target 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Penatausahaan hasil hutan dan iuran 
kehutanan berjalan secara tertib sesuai 
ketentuan yang berlaku dan 
penerimaan negara bukan pajak 
(PNBP) meningkat 

2% 

Kinerja industri pengolahan hasil hutan 
meningkat (produk bersertifikat 
legalitas kayu meningkat) 

10% 
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Lampiran  1.b.3.   Berkurangnya Lahan Kritis pada DAS Prioritas 

No. Sasaran Unit Organisasi 
Indikator Kinerja 

Program 
Anggaran 

(Rp Milyar) Uraian Target 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

3. Berkurangnya lahan kritis pada 
DAS Prioritas 
 

 

Tanaman rehabilitasi hutan dan lahan 
kritis termasuk hutan mangrove, 
gambut, dan rawa pada DAS Prioritas   

500.000 Ha Peningkatan Fungsi 
dan Daya Dukung 
Daerah Aliran Sungai 
(DAS) Berbasis 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

2.628,27 

Terbangunnya hutan kemasyarakatan 
(HKm) dan Hutan Desa 

500.000 Ha 

Terbangunnya hutan rakyat kemitraan  50.000 Ha 

Terbangunnya sumber benih baru dan 
pengelolaan areal sumber benih yang 
telah ada  

1.200 Ha (penetapan) 
dan 4.500 Ha 
(pengelolaan) 

Rencana pengelolaan DAS terpadu 
pada DAS prioritas 

36 Unit DAS 
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Lampiran  1.b.4. Biodiversity dan Ekosistemnya Berperan Significant sebagai Penyangga Ketahanan 
Ekologis dan Penggerak Ekonomi Riil serta Pengungkit Martabat Bangsa dalam 
Pergaulan Global 

No. Sasaran Unit Organisasi 
Indikator Kinerja 

Program 
Anggaran 

(Rp Milyar) Uraian Target 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Biodiversity  dan ekosistemnya 
berperan significant  sebagai 
penyangga ketahanan ekologis 
dan penggerak ekonomi riil 
serta pengungkit martabat 
bangsa dalam pergaulan global 
 

Terbangunnya persiapan sistem 
pengelolaan BLU di UPT PHKA 

1 Unit TN Konservasi 
Keanekaragaman 
Hayati dan 
Perlindungan Hutan 

1.676,45 

Konflik dan tekanan terhadap kawasan 
TN dan KK lainnya (CA, SM, TB) dan 
HL menurun  

1% 

Populasi spesies prioritas utama yang 
terancam punah meningkat dari kondisi 
Tahun 2008 sesuai ketersediaan 
habitat  

1,5% 

Kasus baru tindak pidana kehutanan 
(illegal logging, perambahan, 
perdagangan tumbuhan dan satwa liar 
ilegal, penambangan ilegal dan 
kebakaran hutan) penanganannya 
minimal terselesaikan  

45% 

Hotspot (titik api) di Pulau Kalimantan, 
Pulau Sumatara dan Pulau Sulawesi 
berkurang dari rerata 2005-2009 

48,8% 

  Meningkatnya pengusahaan pariwisata 
alam dibanding Tahun 2008 

36%   

 



103 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2012� 

Lampiran  1.b.5.  Minimal 60% Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dapat Dimanfaatkan 
dalam Pengambilan Kebijakan, Pengelolaan Teknis Kehutanan dan Pengayaan Ilmu 
Pengetahuan, termasuk Pengembangan Kebijakan dan Teknis yang Berkaitan 
dengan Isu-Isu Perubahan Iklim 

No. Sasaran Unit Organisasi 
Indikator Kinerja 

Program 
Anggaran 
(Rp Milyar) Uraian Target 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Minimal 60% hasil penelitian 
dan pengembangan kehutanan 
dapat dimanfaatkan dalam 
pengambilan kebijakan, 
pengelolaan teknis kehutanan 
dan pengayaan ilmu 
pengetahuan, termasuk 
pengembangan kebijakan dan 
teknis yang berkaitan dengan 
isu-isu perubahan iklim 

Iptek dasar dan terapan yang 
dimanfaatkan oleh pengguna di bidang 
konservasi dan rehabilitasi sebanyak 7 
paket  

60% Penelitian dan 
Pengembangan 
Kementerian 
Kehutanan 

266,34 

Iptek dasar dan terapan yang 
dimanfaatkan oleh pengguna di bidang 
produktivitas hutan sebanyak 6 paket 

60% 

Iptek dasar dan terapan yang 
dimanfaatkan oleh pengguna bidang 
keteknikan kehutanan dan pengolahan 
hasil hutan sebanyak 5 paket 

60% 

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

60% 
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Lampiran  1.b.6. Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Kehutanan dan Peningkatan Kualitas 
Aparatur Kemenhut 

No. Sasaran Unit Organisasi 
Indikator Kinerja 

Program 
Anggaran 

(Rp Milyar) Uraian Target 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Meningkatnya kapasitas pelaku 
utama dan pelaku usaha 
melalui upaya penyuluhan, 
serta peningkatan kapasitas 
aparatur Kemenhut dan SDM 
kehutanan lainnya 

Terbentuknya kerjasama kemitraan 
dalam rangka peningkatan peran serta 
pelaku utama dan pelaku usaha dalam 
pemberdayaan masyarakat  

10 Kerjasama Penyuluhan dan 
Pengembangan SDM 
Kehutanan 

237,70 

Terbentuknya  kelompok masyarakat 
produktif mandiri 

100 Kelompok 

Sertifikasi penyuluh kehutanan  300 Orang 

Pendidikan dan pelatihan aparatur 
Kemenhut dan SDM kehutanan lainnya  

3.000 Peserta 

Pendidikan Menengah Kehutanan 
(kumulatif) 

855 Siswa 
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Lampiran  1.b.7    Terwujudnya Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian 
Kehutanan, serta Mendorong Perwujudan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kementerian 
Kehutanan 

 

No. Sasaran Unit Organisasi 
Indikator Kinerja 

Program 
Anggaran 

(Rp Milyar) Uraian Target 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Terwujudnya pengawasan dan 
peningkatan akuntabilitas 
aparatur Kementerian 
Kehutanan, serta mendorong 
perwujudan reformasi birokrasi 
dan tata kelola Kementerian 
Kehutanan 

Kelemahan administrasi diturunkan dari 
Tahun 2009 30% 

Pengawasan dan 
Peningkatan 
Akuntabilitas Aparatur 
Kementerian 
Kehutanan 

61,58 

Pelanggaran terhadap peraturan 
perundangan berkurang dari Tahun 2009 30% 

Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas 
berkurang dari Tahun 2009 30% 

Potensi kerugian negara dapat 
diturunkan dari temuan ahun 2006-2009 15% 
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Lampiran  1.b.8    Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Kementerian Kehutanan 
secara Efektif dan Efisien, serta Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 

No. Sasaran Unit Organisasi 
Indikator Kinerja 

Program 
Anggaran 

(Rp Milyar) Uraian Target 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Meningkatnya tata kelola 
administrasi pemerintahan 
Kementerian Kehutanan secara 
efektif dan efisien 

Opini  laporan keuangan Kemenhut 
tahunan ‘wajar tanpa pengecualian’ 
mulai laporan keuangan Tahun 2012   

1 Judul Dukungan 
Manajemen dan 
Pelaksanaaan Tugas 
Teknis Lainnya 
Kementerian 
Kehutanan 

403,64 

Pengembalian pinjaman/piutang 
sebanyak 69 unit perusahaan 
terselesaikan  

20% (14 unit) pada 
Tahun 2012 

Pencapaian sasaran strategis 
Kementerian Kehutanan  

54% 

Terselesaikannya status pencatatan BMN 
eks kantor Wilayah Departemen 
Kehutanan   

5 Provinsi 

Penanganan perkara, pemulihan hak-hak 
negara bidang kehutanan minimal 
menang  

48% 

Prasarat pengembangan kapasitas dan 
karir pegawai minimal terpenuhi 

90% 

Meningkatnya citra positif Kemenhut per 
tahun 

10% 

Standar produk dan jasa kehutanan, 
pedoman pengelolaan lingkungan dan 
perubahan iklim   

7 Produk 

Kerjasama baru bilateral  dan multipihak  Bilateral 1 negara dan 
multipihak 1 lembaga 
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No. Sasaran Unit Organisasi 
Indikator Kinerja 

Program 
Anggaran 

(Rp Milyar) Uraian Target 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Tersusunnya perencanaan kehutanan   4 Regional 

Penyaluran kredit pembangunan hutan 
tanaman industri (HTI), hutan tanaman 
rakyat (HTR) dan hutan rakyat (HR)   

80.000 Ha 
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Lampiran 2a. Pengukuran Kinerja Menteri Kehutanan sesuai Rencana Sasaran / Outcome  
 Dalam Penetapan Kinerja 2012 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2012 Realisasi % Program 
Anggaran (Rp. milyar) 

Pagu Realisasi % 
1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 
1 Terjaminnya 

kepastian kawasan 
hutan sehingga 
pengelolaan 
sumberdaya hutan 
dapat dilaksanakan 
secara lebih 
optimal 

Tata batas kawasan hutan  
yang meliputi batas luar 
dan batas fungsi kawasan 
hutan 

16.000 Km 16.621,08 
Km 

103,88 Perencanaan 
Makro Bidang 
Kehutanan dan 
Pemantapan 
Kawasan Hutan 

636,43 557,46 87,59

Wilayah Kesatuan 
Pengelolaan Hutan (KPH) 
ditetapkan di setiap  
provinsi,dan beroperasinya 
KPH yang telah ditetapkan 

1. 3 Kepmen-
hut wilayah 
KPHL dan 
KPHP 
provinsi,  

1. 3 
Kepmen-
hut 
wilayah 
KPHL dan 
KPHP 
provinsi 
dalam 
proses 

60,00 
 
 
 
 

2. 14 Kepmen-
hut wilayah 
KPHK, dan  

2. 10 Kep 
menhut, 
dan 4 
proses 
Kepmenhu
t wilayah 
KPHK 

85,71 
 
 

3. 60 unit KPH 
beroperasi 

3. 60 unit 
KPH 
beroperasi 

100,00 
 

Rerata 81,90 
Data dan informasi sumber 
daya hutan 

1 Judul 1 Judul 100,00 
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No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2012 Realisasi % Program 
Anggaran (Rp. milyar) 

Pagu Realisasi % 
1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 
2 
 
 
 
 
 
 
 

a. Peningkatan 
investasi usaha 
pemanfaatan 
hutan produksi 
dan industri 
primer hasil 
hutan 

b. Peningkatan 
produksi dan 
diversifikasi hasil 
hutan. 

Bertambahnya luas areal 
pencadangan hutan 
tanaman (HTI, HTR) 

500.000 Ha 322.391 Ha 64,48 Peningkatan 
Usaha 
Kehutanan 
 

268,28 258,15 96,19

Penerbitan Ijin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu Hutan Alam dan atau 
Restorasi Ekosistem 
(IUPHHK-HA/RE), HTI, HD 
dan HKm pada areal bekas 
tebangan (LOA) 

450.000 Ha 330.399 Ha 73,42 

Produk industri hasil hutan 
yang bersertifikat legalitas 
kayu meningkat 

10% 17,73% 150,00 

3 
 
 
 

Biodiversiti dan 
ekosistemnya 
berperan signifikan 
sebagai penyangga 
ketahanan ekologis 
dan penggerak 
ekonomi riil serta 
pengungkit 
martabat bangsa 
dalam pergaulan 
global 

Jumlah hotspot kebakaran 
hutan menurun dari rerata 
2005-2009; dan 
penurunan konflik, 
perambahan kawasan 
hutan, illegal logging dan 
wildlife trafficking sampai 
dengan di batas daya 
dukung sumber daya 
hutan  

48,8% 45,11% 92,44 Konservasi 
Keanekaragama
n Hayati dan 
Perlindungan 
Hutan 

1.461,13 1.276,82 
 

87,38

Populasi spesies prioritas 
utama yang terancam 
punah meningkat dari 
kondisi Tahun 2008 sesuai 
ketersediaan habitat  

1,5% 32,40% 150,00 

4 Berkurangnya 
lahan kritis pada 
DAS Prioritas 

Rencana pengelolaan DAS 
terpadu pada DAS Prioritas 

36 Unit DAS 37 Unit DAS 102,77 Peningkatan 
Fungsi dan Daya 
Dukung Daerah 
Aliran Sungai 
(DAS) Berbasis 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

2.423,17 2.110,22 87,09

Tanaman rehabilitasi pada  
lahan kritis di dalam DAS 
prioritas 

500.000 Ha 509.518 Ha 101,90 

Terfasilitasinya penetapan 
areal kerja pengelolaan 

500.000 Ha 500.377 Ha 100,08 
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No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2012 Realisasi % Program 
Anggaran (Rp. milyar) 

Pagu Realisasi % 
1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 

Hutan Kemasyarakatan 
(HKm) dan Hutan Desa 
(HD) 

5 
 
 

Minimal 60% hasil 
penelitian dan 
pengembangan 
kehutanan dapat 
dimanfaatkan 
dalam pengambilan 
kebijakan, 
pengelolaan teknis 
kehutanan dan 
pengayaan ilmu 
pengetahuan, 
termasuk 
pengembangan 
kebijakan dan 
teknis yang 
berkaitan dengan 
isu-isu perubahan 
iklim 

Penyediaan teknologi 
dasar dan terapan 
silvikultur, pengolahan 
hasil hutan, konservasi 
alam dan sosial ekonomi 
guna mendukung 
pengelolaan hutan lestari, 
25 paket  

60% 43,34 72,22 Penelitian dan 
Pengembangan 
Kementerian 
Kehutanan 
 
 
 

257,56 243,66 94,60 

6. Meningkatnya 
kapasitas pelaku 
utama dan pelaku 
usaha melalui 
upaya penyuluhan, 
serta peningkatan 
kapasitas aparatur 
Kemenhut dan SDM 
kehutanan lainnya 

Terbentuknya kerjasama 
kemitraan melalui 
peningkatan peran serta 
pelaku utama dan pelaku 
usaha dalam 
pemberdayaan masyarakat 

10 Kerjasama 10 Kerjasama 100,00 Penyuluhan dan 
Pengembangan 
SDM Kehutanan 

214,15 203,56 95,06

Penyelenggaraan 
pendidikan dan pelatihan 
aparatur Kemenhut dan 
SDM Kehutanan lainnya  

3.000 Peserta 3.036 
Peserta 

101,20 

7. Meningkatnya tata 
kelola administrasi 
pemerintahan 
Kementerian 

Penanganan perkara, 
pemulihan hak-hak Negara 
bidang kehutanan minimal 
menang  

48% 57,14% 119,04 Dukungan 
Manajemen dan 
Pelaksanaan 
Tugas Teknis 

402,09 311,51 77,47
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No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2012 Realisasi % Program 
Anggaran (Rp. milyar) 

Pagu Realisasi % 
1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 

Kehutanan secara 
efektif dan efisien 

Opini laporan keuangan 
Kementerian Kehutanan 
tahunan “wajar tanpa 
pengecualian” mulai 
laporan keuangan Tahun 
2011 

1 Judul pm pm Lainnya 
Kementerian 
Kehutanan 
 

8. Terwujudnya 
pengawasan dan 
peningkatan 
akuntabilitas 
aparatur 
Kementerian 
Kehutanan, serta 
mendorong 
perwujudan 
reformasi birokrasi 
dan tata kelola 
Kementerian 
Kehutanan 

Kelemahan administrasi 
dan pelanggaran terhadap 
peraturan perundangan, 
serta potensi kerugian 
Negara diturunkan  

 

1. Kelemahan 
administrasi 
diturunkan 
hingga 30% 

2. Pelanggaran 
terhadap 
peraturan 
perundangan 
diturunkan 
s/d 30%  

3. Potensi 
kerugian 
Negara 
diturunkan 
hingga 15% 

1. 36,43% 
 
 
 
2. 74,27% 
 
 

 
 
 
3. 16,46% 

1. 109,19 
 
 
 
2. 150,00 
 
 
 
 
 
3. 109,73 

Pengawasan 
dan Peningkatan 
Akuntabilitas 
Aparatur 
Kementerian 
Kehutanan 

53,38 52,51 98,37 
 
 

JUMLAH 5.716,19 5.013,89 87.71
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Lampiran 2b. Pengukuran Kinerja Kementerian Kehutanan Sesuai Rencana Sasaran / Outcome  
 Dalam Penetapan Kinerja 2012 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja  Target 2012 Realisasi % Program 
Anggaran (Rp. milyar) 

Pagu Realisasi % 
1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 
1 Terjaminnya 

kepastian kawasan 
hutan sehingga 
pengelolaan 
sumberdaya hutan 
dapat dilaksanakan 
secara lebih 
optimal 

Data dan informasi 
geospasial dasar dan 
tematik kehutanan terkini 
tingkat nasional  

1 Judul 1 Judul 100,00 Perencanaan 
Makro Bidang 
Kehutanan 
dan 
Pemantapan 
Kawasan 
Hutan 

636,43 557,46 87,59 

Ijin pinjam pakai kawasan 
hutan terlayani secara 
tepat waktu  

100% 100% 100,00 

Rencana makro 
penyelenggaraan 
kehutanan  

1 Judul 1 Judul 100,00 

Tata batas kawasan 
hutan, terdiri dari batas 
luar dan batas fungsi 
kawasan hutan 

16.000 Km 16.621,08 Km 103,88 

Penunjukkan kawasan 
hutan provinsi selesai  

100% 
(kumulatif: 8 

provinsi) 

7 Provinsi 87,50 

Wilayah Kesatuan 
Pengelolaan Hutan 
ditetapkan di setiap 
provinsi dan 
beroperasinya 120 KPH 
(20% wilayah KPH yang 
telah ditetapkan) 

1. 3 Kepmen-
hut wilayah 
KPHL dan 
KPHP 
provinsi,  

1. 3 Draft 
Kepmenhut 
wilayah 
KPHL dan 
KPHP 
provinsi  

60,00 
 
 
 
 

2. 14 Kepmen-
hut wilayah 
KPHK, dan  

2. 10 Kepmen 
hut, dan 4 
Draft 
Kepmenhut 
wilayah 
KPHK 

85,71 
 
 

3. 60 unit KPH 1. 60 unit KPH 100,00 
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No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja  Target 2012 Realisasi % Program 
Anggaran (Rp. milyar) 

Pagu Realisasi % 
1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 

beroperasi beroperasi 
Rerata 81,90 

Rerata 1. 95,55 
2 
 
 
 
 
 
 
 

c. Peningkatan 
investasi usaha 
pemanfaatan 
hutan produksi 
dan industri 
primer hasil 
hutan 

d. Peningkatan 
produksi dan 
diversifikasi hasil 
hutan. 

Areal hutan produksi 
tertata dalam unit-unit 
pengelolaan berupa KPHP 
di 18 provinsi, dan usaha 
pemanfaatan (ijin usaha 
pemanfaatan hasil hutan 
kayu-hutan alam/hutan 
tanaman/ IUPHHK-HA/HT, 
IUPHH bukan kayu/IUPHH 
restorasi 
ekosistem/IUPHH jasa 
lingkungan/ pemanfaatan 
kawasan) di 26 provinsi) 

1. Unit-unit 
KPHP: 
kumulatif s/d 
2012 60%: 
12 provinsi  
 
 

2. Unit-unit 
usaha: 
kumulatif s/d 
2012 60% 
(15 provinsi) 

1. Unit-unit 
KPHP 
meningkat 
125%: 25 
Provinsi 
(capaian 
208,33%) 

2. Unit-unit 
usaha 
meningkat 
104,00%: 
25 provinsi 
(capaian 
173,33%) 

150,00 
 
 
 
 
 
 

150,00 

Peningkatan 
Usaha 
Kehutanan 
 

268,28 258,05 96,19 

Rerata 150,00 
Produksi (kayu) dan 
diversifikasi usaha 
pemanfaatan pada hutan 
alam produksi meningkat 
terdiri dari hasil hutan 
kayu, bukan kayu, jasa 
lingkungan, dan restorasi 
ekosistem  

1. Produksi 
kayu 
meningkat 
1%: 5,59 
juta m3 
  

2. Produksi  
Bukan Kayu 
meningkat 
1%: 417.797 
ton 

1. Produksi 
kayu: 3,77 
juta m3 
 
 
 

2. Produksi 
bukan kayu 
2,10%: 
880.419 ton 
(capaian 
210,73%) 

67,44 
 
 
 
 
 

150,00 

Rerata 108,72 
Penerbitan Ijin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu Hutan Alam dan 
atau Restorasi Ekosistem 
(IUPHHK-HA/RE) pada 

450.000 Ha 330.399 Ha 73,42 



114 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2012� 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja  Target 2012 Realisasi % Program 
Anggaran (Rp. milyar) 

Pagu Realisasi % 
1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 

areal bekas tebangan 
(logged over area/LOA)  
Kinerja usaha 
pemanfaatan hutan 
tanaman dan intensitas 
pemanfaatan hutan 
produksi meningkat 
(penambahan tanaman 
pada hutan tanaman) 

500.000 Ha 322.391 Ha 64,48 

Penatausahaan hasil 
hutan dan iuran 
kehutanan berjalan secara 
tertib sesuai ketentuan 
yang berlaku dan 
penerimaan negara bukan 
pajak (PNBP) meningkat 

PNBP 
meningkat 2% 
(Rp.2,33 
trilyun) 

PNBP 
meningkat 
6,75% 
(Rp.2,62 
trilyun  

150,00 
 
 
 
 
 
 

Kinerja industri 
pengolahan hasil hutan 
meningkat (produk 
bersertifikat legalitas kayu 
meningkat) 

10%: 
7,04 juta m3 

17,72%: 
12,48 juta m3 

(capaian 
177,23%) 

150,00 

Rerata 2. 116,10 
3 
 
 
 

Biodiversiti dan 
ekosistemnya 
berperan signifikan 
sebagai penyangga 
ketahanan ekologis 
dan penggerak 
ekonomi riil serta 
pengungkit 
martabat bangsa 
dalam pergaulan 
global 

Terbangunnya persiapan 
sistem pengelolaan Badan 
Layanan umum (BLU) di 
unit pelaksana teknis 
(UPT) Ditjen PHKA 

1 unit taman 
nasional (TN) 

1 unit TN 100,00 Konservasi 
Keanekaraga
man Hayati 
dan 
Perlindungan 
Hutan 

1.461,27 1.276,82 87,38 

Konflik dan tekanan 
terhadap kawasan taman 
TN dan KK lainnya (CA, 
SM, TB) dan HL menurun  

1% 1,46% 146,00 

Populasi spesies prioritas 
utama yang terancam 
punah meningkat dari 
kondisi Tahun 2008 sesuai 
ketersediaan habitat  

1,5% 32,40% 150,00 
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No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja  Target 2012 Realisasi % Program 
Anggaran (Rp. milyar) 

Pagu Realisasi % 
1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 

Kasus baru tindak pidana 
kehutanan (illegal logging, 
perambahan, 
perdagangan tumbuhan 
dan satwa liar ilegal, 
penambangan ilegal dan 
kebakaran hutan) 
penanganannya minimal 
terselesaikan  

45% 59,24% 131,65 

Hotspot (titik api) di Pulau 
Kalimantan, Pulau 
Sumatara dan Pulau 
Sulawesi berkurang dari 
rerata 2005-2009 

48,8% 45,11% 92,44 

Meningkatnya 
pengusahaan pariwisata 
alam dibanding Tahun 
2008 

36% 44% 122,22 

Rerata 3. 123,72 
4 Berkurangnya 

lahan kritis pada 
DAS Prioritas 

Tanaman rehabilitasi 
hutan dan lahan kritis 
termasuk hutan 
mangrove, gambut, dan 
rawa pada DAS Prioritas    

500.000 Ha 509.518 Ha 101,90 Peningkatan 
Fungsi dan 
Daya Dukung 
Daerah Aliran 
Sungai (DAS) 
Berbasis 
Pemberdayaa
n Masyarakat 

2.443,69 2.114,09 86,51 

Terbangunnya hutan 
kemasyarakatan (HKm) 
dan Hutan Desa 

500.000 Ha 500.377 Ha 100,08 

Terbangunnya hutan 
rakyat kemitraan   

50.000 Ha 56.354 Ha 112,71 

Terbangunnya sumber 
benih baru dan 
pengelolaan areal sumber 
benih yang telah ada  

1. 1.200 Ha 
(penetapan 
baru) 

2. 4.500 Ha 
(pengelolaan
yang sudah 
ada) 

1. 1.140,4 Ha 
 
 
2. 4.500 Ha 

95,03  
 
 

100,00 
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No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja  Target 2012 Realisasi % Program 
Anggaran (Rp. milyar) 

Pagu Realisasi % 
1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 

Rerata 97,52 
Rencana pengelolaan DAS 
terpadu pada DAS 
prioritas 

36 Unit DAS 37 Unit DAS 102,78 

Rerata 4. 102,64 
5 
 
 

Minimal 60% hasil 
penelitian dan 
pengembangan 
kehutanan dapat 
dimanfaatkan 
dalam 
pengambilan 
kebijakan, 
pengelolaan teknis 
kehutanan dan 
pengayaan ilmu 
pengetahuan, 
termasuk 
pengembangan 
kebijakan dan 
teknis yang 
berkaitan dengan 
isu-isu perubahan 
iklim 

Iptek dasar dan terapan 
yang dimanfaatkan oleh 
pengguna di bidang 
konservasi dan rehabilitasi 
sebanyak 7 paket  

60% 40,89% 68,15 Penelitian dan 
Pengembanga
n Kementerian 
Kehutanan 
 
 
 

257,56 243,66 94,60 

Iptek dasar dan terapan 
yang dimanfaatkan oleh 
pengguna di bidang 
produktivitas hutan 
sebanyak 6 paket 

60% 58,75% 97,92 

Iptek dasar dan terapan 
yang dimanfaatkan oleh 
pengguna bidang 
keteknikan kehutanan dan 
pengolahan hasil hutan 
sebanyak 5 paket 

60% 42,04% 70,07 

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

60% 31,66% 52,76 

Rerata 5. 72,22 
6 Terwujudnya 

pengawasan dan 
peningkatan 
akuntabilitas 
aparatur 
Kemenhut, serta 
mendorong 
perwujudan 

Kelemahan administrasi 
diturunkan dari Tahun 
2009  

30% 36,43% 109,19 Pengawasan 
dan 
Peningkatan 
Akuntabilitas 
Aparatur 
Kementerian 
Kehutanan 
 

53,38 52,51 98,37 
 
 

Pelanggaran terhadap 
peraturan perundangan 
berkurang dari Tahun 
2009 

30% 74,27% 150,00 

Hambatan kelancaran 30% 56,74% 138,22 
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No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja  Target 2012 Realisasi % Program 
Anggaran (Rp. milyar) 

Pagu Realisasi % 
1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 

reformasi birokrasi 
dan tata kelola 
Kementerian 
Kehutanan 

pelaksanaan tugas 
berkurang dari Tahun 
2009 
Potensi kerugian negara 
dapat diturunkan dari 
temuan ahun 2006-2009  

15% 16,46% 109,73 

Rerata 6. 126,79 
7 Meningkatnya tata 

kelola administrasi 
pemerintahan 
Kemenhut secara 
efektif dan efisien, 
serta mewujudkan 
reformasi birokrasi 
dan tata kelola 

Opini  laporan keuangan 
Kemenhut tahunan ‘wajar 
tanpa pengecualian’ mulai 
laporan keuangan Tahun 
2012   

1 Judul pm Pm Dukungan 
Manajemen 
dan 
Pelaksanaan 
Tugas Teknis 
Lainnya 
Kementerian 
Kehutanan 

402,09 311,53 77,48 

Pengembalian 
pinjaman/piutang 
sebanyak 69 unit 
perusahaan terselesaikan  

20% (14 unit) 
pada Tahun 

2012 

20% (14 unit) 
pada Tahun 

2012 

100,00 

Pencapaian sasaran 
strategis Kementerian 
Kehutanan  

54% 78,68% 145,70 

Terselesaikannya status 
pencatatan BMN eks 
kantor Wilayah 
Departemen Kehutanan   

5 Provinsi 3 Provinsi 
(2 provinsi 
selesai, 3 

provinsi dalam 
proses) 

60,00 

Penanganan perkara, 
pemulihan hak-hak 
negara bidang kehutanan 
minimal menang  

48% 57,14% 119,04 

Prasyarat pengembangan 
kapasitas dan karir 
pegawai minimal 
terpenuhi 

90% 94,16% 104,62 

Meningkatnya citra positif 
Kemenhut per tahun 

10% 15,5% 150,00 

Standar produk dan jasa 
kehutanan, pedoman 

7 Produk 11 Produk  150,00 
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No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja  Target 2012 Realisasi % Program 
Anggaran (Rp. milyar) 

Pagu Realisasi % 
1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 

pengelolaan lingkungan 
dan perubahan iklim   
Kerjasama baru bilateral  
dan multipihak   

1.  Bilateral: 1 
negara 

2.  Multipihak: 1 
lembaga 

1. Bilateral: 2 
negara 

2. Multipihak: 
1 lembaga 
multilateral 

150,00 
 

100,00 

Rerata 125,00 
Tersusunnya perencanaan 
kehutanan regional 
(regional I, II, III, dan IV) 

4 dokumen 
(perencanaan 

kehutanan 
Regional) 

4 dokumen  100,00 

Penyaluran kredit 
pembangunan hutan 
tanaman industri (HTI), 
hutan tanaman rakyat 
(HTR) dan hutan rakyat 
(HR)   

80.000 Ha 6.878,18 Ha 8,60 

Rerata 7.  106,30 
8 
 
 
 
 
 

 

Peran serta 
masyarakat dalam 
pembangunan 
kehutanan dan 
peningkatan 
kualitas aparatur 
Kemenhut 
 

Terbentuknya kerjasama 
kemitraan dalam rangka 
peningkatan peran serta 
pelaku utama dan pelaku 
usaha dalam 
pemberdayaan 
masyarakat  

10 Kerjasama 10 Kerjasama 100,00 Penyuluhan 
dan 
Pengembang-
an SDM 
Kehutanan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

214,15 203,53 95,04 

Terbentuknya  kelompok 
masyarakat produktif 
mandiri 

100 Kelompok 126 Kelompok 126,00 

Sertifikasi penyuluh 
kehutanan  

300 Orang 307 orang 102,33 

Pendidikan dan pelatihan 
aparatur Kemenhut dan 
SDM kehutanan lainnya  

3.000 Peserta 3.036 Peserta 101,20 

Pendidikan Menengah 855 Siswa 942 Siswa 110,18 



119 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2012� 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja  Target 2012 Realisasi % Program 
Anggaran (Rp. milyar) 

Pagu Realisasi % 
1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 

Kehutanan (kumulatif) 
Rerata 8. 107.94 

TOTAL RERATA CAPAIAN KINERJA KEMENHUT 106,41  5.736,85 5.017,65 87,46 
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Lampiran 3.  Indikator Kinerja Renstra Kementerian Kehutanan 2010-2014 per Program dan Kegiatan  
 

No. PROGRAM /  
KEGIATAN 

SASARAN 
(Outcomes / Outputs) 

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PROGRAM / 
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 

1 2 3 4 

1. Perencanaan Makro 
Bidang Kehutanan 
dan Pemantapan 
Kawasan Hutan  
 

Terjaminnya kepastian 
kawasan hutan sehingga 
pengelolaan sumberdaya hutan 
dapat dilaksanakan secara lebih 
optimal 
 

1. Data dan informasi geospasial dasar dan tematik kehutanan terkini 
tingkat nasional sebanyak 5 judul. 

2. Ijin pinjam pakai kawasan hutan terlayani 100% secara tepat  waktu. 
3. Rencana makro penyelenggaraan kehutanan sebanyak 4 judul. 
4. Tata batas kawasan hutan sepanjang 63.000 Km, terdiri dari batas luar 

dan batas fungsi kawasan hutan. 
5. Penunjukan kawasan hutan provinsi selesai100%. 
6. Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Wilayah Kesatuan 

Pengelolaan Hutan seluruh Indonesia dan beroperasinya 120 KPH (20% 
wilayah KPH yang telah ditetapkan). 

a. Pengukuhan Kawasan 
Hutan 

Terwujudnya kepastian kawasan 
hutan dan terlaksananya 
penatagunaan kawasan hutan 

1. Terjaminnya tata batas kawasan hutan sepanjang 63.000 km, terdiri dari batas 
luar dan batas fungsi kawasan hutan  

2. Penunjukan kawasan hutan provinsi selesai (100%) 
3. Penetapan kawasan hutan yang telah di tata batas temu gelang selesai  75% per 

tahun 
4. Rekomendasi perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial  selesai 75% per 

tahun 
5. SK pelepasan kawasan hutan secara parsial selesai 75% per tahun 

b. Pembangunan Kesatuan 
Pengelolaan Hutan 
(KPH) 

Terwujudnya kepastian wilayah 
kelola KPH dan penyiapan areal 
pemanfaatan hutan 

1. Keputusan Menteri Kehutanan tentang penetapan wilayah KPHL dan KPHP di 
seluruh Indonesia  

2. Beroperasinya 120 KPH (20% dari KPH yang ditetapkan) 
3. Keputusan Menteri Kehutanan tentang penetapan wilayah KPHK di seluruh 

Indonesia 
4. Peraturan perundangan tentang penyelenggaraan KPH sebanyak 4 judul 
5. Peta  areal kerja dan peta pencadangan ijin pemanfaatan hutan selesai 80%. 

c. Penyusunan rencana 
makro kawasan hutan 

Terselenggaranya perencanaan, 
harmonisasi tata ruang dan sistem 
jaringan komunikasi data yang tepat 
dalam mendukung pemantapan 
kawasan hutan  

1. Rencana makro penyelenggaraan kehutanan sebanyak 4 judul 
2. Persetujuan substansi teknis kehutanan terhadap usulan revisi tata ruang di 26 

provinsi  
3. Sistem jaringan komunikasi data kehutanan LAN pusat dan WAN 17 provinsi 

sebanyak 1 sistem per tahun 
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No. PROGRAM /  
KEGIATAN 

SASARAN 
(Outcomes / Outputs) 

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PROGRAM / 
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 

1 2 3 4 

d. Inventarisasi dan 
pemantauan 
sumberdaya hutan 

Tersedianya data dan informasi 
sumberdaya hutan seluruh 
Indonesia yang akurat dan terkini 

1. Data dan informasi geospasial dasar dan tematik kehutanan terkini tingkat 
nasional sebanyak 5 judul 

2. Data dan informasi sumberdaya hutan pada kawasan hutan tingkat nasional 
sebanyak 5 judul 

3. Data dan informasi pendugaan carbon kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 
5 judul 

4. Basis data spasial sumberdaya hutan yang terintegrasi sebanyak 5 kali update 
e. Pengendalian 

penggunaan kawasan 
hutan untuk 
pembangunan di luar 
kegiatan kehutanan 

Terwujudnya penggunaan kawasan 
hutan sesuai dengan fungsi, 
peruntukan dan peraturan yang 
berlaku 

1. Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan terlayani 100% secara tepat waktu 
2. Wajib bayar tertib membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80% 

per tahun 
3. Data dan informasi penggunaan kawasan hutan di 33 provinsi 
4. Peraturan perundangan penggunaan kawasan hutan, 3 judul 

f. Dukungan Manajemen 
dan Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya Ditjen 
Planologi Kehutanan 
 

Penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Ditjen Planologi Kehutanan 
berjalan secara efektif dan efisien 
baik di unit pusat maupun di unit 
daerah, dan menjadi bagian dalam 
mewujudkan reformasi birokrasi 
dan tata kelola di lingkup 
Kementerian Kehutanan 

1. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan 
sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 23 
satker 

2. Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Ditjen Planologi 
Kehutanan dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut “wajar 
tanpa pengecualian” mulai laporan keuangan tahun 2011 sebanyak 23 Satker  

g. Penyiapan Pemantapan 
Kawasan Hutan 

Terwujudnya kepastian kawasan 
hutan dalam mendukung 
pemantapan kawasan hutan  

1. Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 km 
2. Neraca Sumberdaya Hutan di 17 BPKH 

2. Peningkatan Usaha 
Kehutanan 

Peningkatan investasi usaha 
pemanfaatan hutan produksi 
dan industry primer hasil hutan, 
serta peningkatan produksidan 
diversifikasi hasil hutan. 

1. Areal hutan produksi tertata dalam unit-unit pengelolaan berupa KPHP 
di 18 provinsi dan usaha pemanfaatan (ijin usaha pemanfaatan hasil 
hutan kayu-hutan alam/hutan tanaman/IUPHHK-HA/HT, IUPHH bukan 
kayu/IUPHH restorasi ekosistem/IUPHH jasa lingkungan/pemanfaatan 
kawasan) di 26 provinsi. 

2. Produksi dan diversifikasi usaha pemanfaatan pada hutan alam 
produksi meningkat sebesar 5%, terdiri dari hasil hutan kayu, bukan 
kayu, jasa lingkungan, dan restorasi ekosistem.  

3. Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan 
atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE) pada areal bekas tebangan 
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No. PROGRAM /  
KEGIATAN 

SASARAN 
(Outcomes / Outputs) 

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PROGRAM / 
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 

1 2 3 4 

(logged over area/LOA) seluas 2,5 juta ha. 
4. Kinerja usaha pemanfaatan hutan tanaman dan intensitas pemanfaatan 

hutan produksi meningkat (penambahan tanaman pada hutan tanaman 
seluas 2.650.000 ha). 

5. Penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan berjalan secara tertib 
sesuai ketentuan yang berlaku dan penerimaan negara bukan pajak 
(PNBP) meningkat 10%. 

6. Kinerja industri pengolahan hasil hutan meningkat (50% produk 
bersertifikat legalitas kayu). 

a. Peningkatan Usaha 
Hutan Tanaman 

Peningkatan produksi hutan 
tanaman dari HTI/HTR 

1. Penambahan luas areal pencadangan ijin usaha pemanfaatan hutan tanaman 
(HTI/HTR) seluas 3 juta ha 

2. Penambahan areal tanaman pada hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 2,65 juta ha. 
3. Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari pada 50 unit manajemen hutan 

tanaman 
b. Peningkatan Usaha 

Hutan Alam  
Peningkatan produksi dan 
diversifikasi usaha hutan alam 

1. Produksi hasil hutan kayu sebesar 5 % 
2. Unit IUPHHK bersertifikat PHPL meningkat 50 % 
3. 50% produksi penebangan bersertifikat Legalitas Kayu 

c. Perencanaan 
Pemanfaatan dan 
Peningkatan Usaha 
Kawasan Hutan 

areal hutan produksi tertata baik 
dalam kesatuan pengelolaan hutan 
produksi (KPHP) maupun unit-unit 
usaha pemanfaatan hutan produksi 

1. Terbentuknya KPHP pada seluruh kawasan hutan produksi 
2. Tersedianya areal calon/usulan pemanfaatan hutan produksi dalam bentuk unit-

unit usaha pada 26 provinsi.  
3. Produksi hasil hutan bukan kayu/jasa lingkungan sebesar 5% 
4. Penerbitan IUPHHK-HA/RE pada areal bekas tebangan (LOA) seluas 2,5 juta ha 

d. Peningkatan tertib 
peredaran hasil hutan 
dan iuran hasil hutan 

Penatausahaan hasil hutan dan 
iuran kehutanan berjalan tertib 
sesuai ketentuan 

1. PNBP dari investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat sebesar 10% 
2. Implementasi SIM PUHH secara online di seluruh unit Manajement IUPHHK dan 

IPHHK 
e. Peningkatan usaha 

industri primer 
kehutanan 

Peningkatan ekspor industri  hasil 
hutan 

1. Pemenuhan bahan baku dari hutan tanaman dan limbah (kumulatif) meningkat 
75% 

2. Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat  50% 
3. Efisiensi penggunaan bahan baku industri meningkat sebesar  10%  (rata-rata 

2% per tahun) 
f. Dukungan Manajemen 

dan Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya Ditjen 

Penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Ditjen Bina Usaha Kehutanan 
berjalan secara efektif dan efisien 

1. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen BUK sesuai kerangka 
reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 24 satker 

2. Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Ditjen BUK 
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Bina Usaha Kehutanan 
 

baik di unit pusat maupun di unit 
daerah, dan menjadi bagian dalam 
mewujudkan reformasi birokrasi dan 
tata kelola di lingkup Kementerian 
Kehutanan 

dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut “wajar tanpa 
pengecualian” mulai laporan keuangan tahun 2011.sebanyak 24 Satker  

g. Pemantauan Usaha 
Kehutanan dan 
Pembinaan Ganis 
Wasganis PHPL 

Penyelenggaraan usaha kehutanan 
secara lestari di unit-unit usaha 
kehutanan 

1. Terpantaunya  kegiatan peningkatan usaha hutan tanaman dan hutan alam, 
perencanaan pemanfaatan dan usaha kawasan hutan, peningkatan 
tertibperedaran HH dan iuran kehutanan, serta usaha industri kehutanan  

2. Tersedianya sarana dan metode pemanfaatan hutan produksi yang memenuhi 
standar pada unit manajemen 

3. Tersedianya Ganis dan Wasganis yang bersertifikat 
4. Rekomendasi pembangunan HTR 
5. Tersedianya sarana prasarana kerja 

3. Konservasi 
Keanekaragaman 
Hayati dan 
Perlindungan  Hutan 

Biodiversiti dan ekosistemnya 
berperan signifikan sebagai 
penyangga ketahanan ekologis 
dan penggerak ekonomi riil 
serta pengungkit martabat 
bangsa dalam pegaulan global 

1. Terbangunnya sistem pengelolaan BLU di 4 UPT PHKA. 
2. Konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan 

konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan HL menurun sebanyak 5%. 
3. Populasi spesies  prioritas utama yang terancam punah meningkat 

sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat. 
4. Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, 

perdagangan tumbuhan dan satwa liar (TSL) ilegal, penambangan ilegal 
dan kebakaran hutan) penanganannya terselaikan minimal 75%. 

5. Hotspot (titik api) di pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau 
Sulawesi berkurang 20% setiap tahun. 

6. Meningkatnya pengusahaan pariwisata alam sebesar 60% dibanding 
tahun 2009. 

a. Pengembangan 
Kawasan Konservasi,  
Ekosistem Esensial dan 
Pembinaan Hutan 
lindung 

Meningkatnya pengelolaan dan 
pendayagunaan 50 unit taman 
nasional dan 477 unit kawasan 
konservasi lainnya (CA, SM, TB, dan 
HL) dan ekosistem esensial. 

1. Terjaminnya konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan 
konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan HL menurun sebanyak 5%. 

2. Terjaminnya pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan 
meningkat 10%. 

3. Terjaminnya penanganan perambahan kawasan hutan pada 12 provinsi prioritas 
(Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, 
Sultra, dan Sulteng) 

4. Terjaminnya restorasi ekosistem kawasan konservasi, 4 lokasi 
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5. Terjaminnya peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi melalui 
pengelolaan berbasis resort di 51 TN prioritas 

6. Terjaminnya  peningkatan pengelolaan kawasan konservasi ekosistem gambut, 8 
provinsi 

7. Terjaminnya peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi 
tertentu meningkat menjadi minimal Rp 800.000,00 per bulan per kepala keluarga 
(atau sebesar 30%) melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. 

b. Penyidikan dan 
Pengamanan Hutan 

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

1. Terjaminnya kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, 
perdagangan TSL,illegal, penambangan illegal dan kebakaran) penanganannya 
terselesaikan minimal sebanyak 75% 

2. Terjaminnya tunggakan perkara (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL 
illegal, penambangan illegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% per 
tahun 

3. Terjaminnya kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikannya 
sebanyak 20% 

4. Peningkatan kapasitas penanganan kasus kejahatan kebakaran hutan di 10 
provinsi 

c. Pengembangan 
konservasi spesies dan 
genetik 

Meningkatnya kualitas konservasi 
keanekaragaman hayati dan produk 
tumbuhan dan satwa liar 

1. Terjaminnya populasi spesies  prioritas utama yang terancam punah meningkat 
sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat 

2. Terjaminnya penangkaran dan pemanfaatan jenis keanekaragaman hayati secara 
lestari meningkat 5% 

3. Kerjasama internasional dan konvensi di bidang konservasi kenakeragaman hayati 
sebanyak 1 paket per tahun 

4. Terselenggaranya skema DNS Kehutanan, 2 aktifitas 
d. Pengendalian kebakaran 

hutan 
Meningkatkan sistem pencegahan 
pemadaman, penanggulangan, 
dampak kebakaran hutan dan lahan 

1. Terjaminnya hotspot  di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi 
berkurang 20% setiap tahun dari rerata 2005-2009 

2. Terjaminnya  kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dalam 5 tahun 
dibanding kondisi rerata 2005-2009  

3. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam 
penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 30 DAOPS (10 Provinsi) 

e. Pengembangan 
pemanfaatan jasa 
lingkungan  

Meningkatnya  pemanfaatan jasa 
lingkungan dan wisata alam 

1. Terjaminnya pengusahaan pariwisata alam meningkat sebesar 60% dibandingkan 
tahun 2008 

2. Ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air baru sebanyak 25 unit. 
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3. Terjaminnya PNBP dibidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 100% 
dibandingkan tahun 2008. 

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

5. Terjaminnya Kader konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok 
Swadaya Masyarakat/Kelompok Profesi (KSM/KP) yang dapat diberdayakan 
meningkat 10% dari tahun 2009 

f. Dukungan Manajemen 
dan Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya Ditjen 
Perlindungan Hutan dan 
Konservasi Alam 

Penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Ditjen PHKA berjalan secara efektif 
dan efisien baik di unit pusat 
maupun di unit daerah, dan 
menjadi bagian dalam 
mewujudkan reformasi birokrasi 
dan tata kelola di lingkup 
Kementerian Kehutanan 

1. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PHKA sesuai kerangka 
reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 81 satker 

2. Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Ditjen PHKA 
dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut “wajar tanpa 
pengecualian” mulai laporan keuangan tahun 2011 sebanyak 81 Satker  

3. Terbangunnya persiapan  sistem pengelolaan BLU di 12 UPT PHKA  

g. Pengembangan dan 
Pengelolaan Taman 
Nasional 

Meningkatnya kapasitas 
kelembagaan pengelolaan TN, 
kelestarian kawasan dan dukungan 
dari seluruh pemangku kepentingan 

 

1. Konflik dan tekanan  terhadap kawasan taman nasional menurun sebanyak 5% 
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengelolaan 

berbasis resort di 51 TN  
3. Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan 

TSL,illegal, penambangan illegal dan kebakaran) penanganannya terselesaikan 
minimal sebanyak 75% 

4. Tunggakan perkara (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL illegal, 
penambangan illegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% per tahun 

5. Kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikannya sebanyak 20% 
6. Populasi spesies  prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 3% 

dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat 
7. Hotspot  di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi berkurang 20% 

setiap tahun dari rerata 2005-2009 
8. Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dalam 5 tahun dibanding 

kondisi rerata 2005-2009  
9. Pengusahaan pariwisata alam meningkat sebesar 60% dibandingkan tahun 2008 
10. PNBP dibidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 100% dibandingkan 

tahun 2008. 



127 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2012 

No. PROGRAM /  
KEGIATAN 

SASARAN 
(Outcomes / Outputs) 

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PROGRAM / 
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 

1 2 3 4 

11. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan wisata alam di sekitar taman 
nasional 

12. Tersedianya dokumen program dan anggaran serta laporan evaluasi dan 
keuangan  di seluruh Indonesia 

h. Pengembangan  
Pengelolaan Konservasi 
Sumberdaya Alam 

Meningkatnya kapasitas 
kelembagaan pengelolaan kawasan 
konservasi dan ekosistem esensial, 
kelestarian kawasan dan dukungan 
dari seluruh pemangku kepentingan. 

1. Konflik dan tekanan  terhadap kawasan CA, SM, TB dan  HL menurun sebanyak 
5% 

2. Pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat 10%. 
3. Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan 

TSL,illegal, penambangan illegal dan kebakaran) penanganannya terselesaikan 
minimal sebanyak 75% 

4. Tunggakan perkara (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL illegal, 
penambangan illegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% per tahun 

5. Kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikannya sebanyak 20% 
6. Populasi spesies  prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 3% 

dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat 
7. Hotspot  di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi berkurang 20% 

setiap tahun dari rerata 2005-2009 
8. Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dalam 5 tahun dibanding 

kondisi rerata 2005-2009  
9. Pengusahaan pariwisata alam meningkat sebesar 60% dibandingkan tahun 2008.  
10. PNBP dibidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 100% dibandingkan 

tahun 2008. 
11. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan wisata alam di sekitar kawasan 

konservasi 
12. Tersedianya dokumen program dan anggaran serta laporan evaluasi dan 

keuangan  seluruh Indonesia 
4. Peningkatan Fungsi 

dan Daya Dukung 
DAS Berbasis 
Pemberdayaan 
Masyarakat  

Berkurangnya lahan kritis pada 
DAS Prioritas.  

1. Tanaman rehabilitasi hutan dan lahan kritis termasuk hutan mangrove, 
pantai, gambut dan rawa pada DAS Prioritas seluas 2,5 juta ha.  

2. Terbangunnya Hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha. 
3. Terbangunnya Hutan rakyat kemitraan seluas 250.000 ha. 
4. Terbangunnya sumber benih baru seluas 6.000 ha, dan pengelolaan 

areal sumber benih yang telah ada seluas 4.500 ha.  
5. Terbangunnya Hutan desa seluas 500.000 ha. 
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6. Rencana pengelolaan DAS terpadu sebanyak 108 unit DAS prioritas. 

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

berkurangnya lahan kritis melalui 
rehabilitasi dan reklamasi hutan 

1. Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 500.000 ha.  
2. Terjaminnya tanaman rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas  

1.954.000 ha.  
3. Terjaminnya hutan kota seluas 6000 ha.  
4. Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan mangrove, pantai, gambut dan rawa 

seluas 40.000 ha 
b. Pengembangan 

Perhutanan Sosial 
meningkatnya pengelolaan hutan 
melalui pemberdayaan masyarakat 

1. Terjaminnya hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha 
2. Terjaminnya ijin usaha pengelolaan HKm sebanyak 500 lembaga 
3. Terjaminnya kemitraan usaha HKm sebanyak 50 unit 
4. Terjaminnya dukungan ketahanan pangan di 32 provinsi  
5. Terjaminnya hutan rakyat Kemitraan untuk bahan baku kayu industri pertukangan 

seluas 250.000 Ha 
6. Terjaminnya sentra HHBK Unggulan terbentuk dan beroperasi di 30 lokasi 
7. Terjaminnya hutan desa seluas 500.000 ha 

c. Pengembangan 
perbenihan tanaman 
hutan 

ketersediaan materi genetik, sumber 
benih, dan benih berkualitas yang 
memadai 

1. Terjaminnya areal sumber benih seluas 4.500 ha terkelola secara baik 
2. Terjaminnya areal sumber benih seluas 6.000 ha 
3. Terjaminnya pengembangan Seed for People 100 lokasi  
4. Terjaminnya sentra bibit 33 Unit  terbangun 

d. Pembinaan 
penyelenggaraan 
pengelolaan DAS 

Terselenggaranya pengelolaan DAS 
secara terpadu pada DAS priorutas  
 

1. Terjaminnya rencana pengelolaan DAS terpadu di 108 DAS prioritas 
2. Terjaminnya base line data pengelolaan  DAS di 108 DAS 
3. Tersedianya data dan peta lahan kritis di 36 BPDAS 

e. Dukungan Manajemen 
dan Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya Ditjen 
Bina Pengelolaan DAS 
dan Perhutanan Sosial 

penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Direktorat Jenderal Ditjen Bina 
Pengelolaan DAS dan Perhutanan 
Sosial berjalan secara efektif dan 
efisien baik di unit pusat maupun 
di unit daerah, dan menjadi bagian 
dalam mewujudkan reformasi 
birokrasi dan tata kelola di lingkup 
Kementerian Kehutanan 

1. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen BPDASPS sesuai 
kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 50 satker 

2. Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Ditjen BPDASPS 
dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut “wajar tanpa 
pengecualian” mulai laporan keuangan tahun 2011 sebanyak 50 Satker  

f. Perencanaan, Berkurangnya lahan kritis dan 1. Tanaman rehabilitasi hutan dan lahan kritis termasuk hutan mangrove, pantai, 
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penyelenggaraan RHL, 
pengembangan 
kelembagaan dan 
evaluasi DAS 

peningkatan pendapatan 
masyarakat 

gambut dan rawa pada DAS Prioritas seluas 2,5 juta ha.  
2. Terbangunnya hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha. 
3. Sentra HHBK Unggulan terbentuk dan beroperasi di 30 lokasi 
4. Terbangunnya hutan rakyat kemitraan untuk bahan baku industri pertukangan 

seluas 250.000 ha. 
5. Rencana pengelolaan DAS terpadu pada 108 unit DAS  
6. Terbangunnya hutan desa seluas 500.000 ha. 

g. Perencanaan, 
pengembangan 
kelembagaan dan 
evaluasi hutan 
mangrove 

Meningkatnya pengelolaan hutan 
mangrove 

1. Rencana RTkRHL mangrove, 2 kegiatan 
2. Rencana pengelolaan hutan mangrove, 2 kegiatan 
3. Terbentuk dan berfungsinya kelompok kerja mangrove daerah, 31 provinsi 
4. Data informasi evaluasi pengelolaan hutan mangrove, 2 kegiatan 

h. Penyelenggaraan 
perbenihan tanaman 
hutan 

Tersedianya sumber benih untuk 
mendukung RHL 

1. Areal sumber benih seluas 4.500 ha terkelola secara baik. 
2. Areal sumber benih seluas 6.000 ha. 
3. Pengembangan Seed for People 100 lokasi . 
4. Terbangunnya sentra bibit 33 Unit. 

i. Pengembangan 
Persuteraan Alam 

Meningkatnya jumlah produksi 
sutera alam 

1. Jumlah unit usaha persuteraan alam meningkat sebesar 15 unit 
2. Peningkatan produksi sutera alam segmen hulu sebesar 10% 

5. Penelitian dan 
Pengembangan 
Kementerian 
Kehutanan 

Minimal 60% hasil penelitian 
dan pengembangan kehutanan 
dapat dimanfaatkan dalam 
pengambilan kebijakan, 
pengelolaan teknis kehutanan 
dan pengayaan ilmu 
pengetahuan, termasuk 
pengembangan kebijakan dan 
teknis yang berkaitan dengan 
isu-isu perubahan iklim 

1. Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna dibidang 
konservasi dan rehabilitasi sebanyak 7 judul. 

2. Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna dibidang 
produktifitas hutan sebanyak 6 judul 

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

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

a. Penelitian dan 
Pengembangan 
Perubahan Iklim dan 
Kebijakan Kehutanan   

Ketersediaan dan termanfaatkan 
iptek dasar dan terapan bidang 
lansekap hutan, perubahan iklim, 
dan kebijakan kehutanan 

1. Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan dibidang perubahan iklim dan kebijakan 
kehutanan sebanyak 7 judul, yaitu : (1) strategi kebijakan bagi pengambil 
keputusan (decision support system, DSS) dalam penataan ruang dan 
penatagunaan hutan berbasis DAS; (2)  strategi kebijakan (DSS) pengembangan 
hutan kota; (3) kebijakan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi 
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hutan; (4) teknik perhitungan emisi dan serapan gas rumah kaca (GRK) 
kehutanan; (5) strategi kebijakan adaptasi terhadap perubahan iklim; (6) strategi 
penguatan tata kelola kehutanan dan kinerja Kemenhut; (7) strategi penguatan 
tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan. 

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

b. Penelitian dan 
Pengembangan  
Konservasi dan 
Rehabilitasi  

Ketersediaan dan termanfaatkannya 
Iptek dasar dan terapan bidang 
konservasi dan rehabilitasi  

1. Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan dibidang konservasi dan rehabilitasi 
sebanyak 7 judul, yaitu : (1) teknik rehabilitasi hutan bekas tebangan; (2) teknik 
penanaman dan rehabilitasi mangrove; (3) teknik pengelolaan hutan rawa 
gambut ramah lingkungan; (4) teknik konservasi flora, fauna dan mikoorganisme; 
(5) teknik pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi secara lestari; (6) 
sistem pengelolaan DAS lintas sektoral dan wilayah admiistrasi; (7) teknik 
rehablitasi dan restorasi lahan bekas tambang. 

2. Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang konservasi 
dan rehabilitasi sebanyak 7 judul tersebut di atas. 

c. Penelitian dan 
Pengembangan  
Keteknikan Hutan dan 
Pengolahan Hasil Hutan 

ketersediaan dan termanfaatkannya 
IPTEK dasar dan terapan bidang 
keteknikan hutan dan pengolahan 
hasil hutan 

1. Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan bidang keteknikan kehutanan dan 
pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul, yaitu : (1) informasi tentang sifat dasar 
dan kegunaan kayu sesuai tujuan pemakaiannya; (2) teknik pemanenan hutan 
ramah lingkungan; (3) teknik pemanfaatan dan peningkatan kualitas kayu serta 
standarisasi produk kayu; (4) teknik pengolahan, pemanfaatan dan diversifikasi 
produk HHBK; (5) terobosan perekayasaan alat dan teknik subtitusi bahan 
pembantu industri perkayuan. 

2. Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang keteknikan 
hutan dan pengolahan hasil hutan  sebanyak 5 judul tersebut di atas. 

d. Penelitian dan 
Pengembangan  
Produktivitas Hutan  

Ketersediaan dan pemanfaatan 
IPTEK dasar dan terapan bidang 
hutan tanaman dan hasil hutan 
bukan kayu 

1. Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan dibidang produktifitas hutan sebanyak 6 
judul, yaitu : (1) teknik peningkatan produktifitas hutan tanaman penghasil kayu 
pertukangan; (2) teknik peningkatan produktifitas hutan tanaman penghasil pulp; 
(3) teknik peningkatan produktifitas jenis-jenis tanaman kayu energi ; (4) teknik 
penyediaan benih unggul; (5) teknik peningkatan produktifitas dan nilai ekonomi 
HHBK FEM (food, energy, medicine); (6) teknik peningkatan produktifitas dan 
kualitas produk HHBK non FEM (gaharu, cendana, gemor, sutera, lebah madu, 
rusa).  

2. Iptek  dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang 
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produktifitas hutan  6 judul tersebut di atas. 

e. Dukungan Manajemen 
dan Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya Badan 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kehutanan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Badan Litbang berjalan secara 
efektif dan efisien baik di unit pusat 
maupun di unit daerah, dan menjadi 
bagian dalam mewujudkan 
reformasi birokrasi dan tata kelola di 
lingkup Kementerian Kehutanan 

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

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

3. Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) 
 

6. Penyuluhan dan 
pengembangan SDM 
kehutanan 

Meningkatnya kapasitas pelaku 
utama dan pelaku usaha serta 
kualitas aparatur Kemenhut 
dan SDM Kehutanan Lainnya. 
  

1. Terbentuknya 50 kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta 
pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat  

2. Terbentuknya 500 kelompok masyarakat produktif mandiri  
3. Sertifikasi penyuluh kehutanan sebanyak 1.500 orang  
4. Pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut dan SDM kehutanan 

lainnya minimal sebanyak 15.000 orang  
5. Pendidikan menengah kehutanan sebanyak 1.440 orang 

a. Pengembangan 
penyuluhan kehutanan 

Meningkatnya sistem penyuluhan 
kehutanan yang aplikatif 

1. Peningkatan efektifitas penyuluhan kehutanan melalui penyusunan programa 
penyuluhan kehutanan nasional sebanyak 5 dokumen 

2. Sertifikasi penyuluh kehutanan sejumlah 1.500 orang 
3. Kampanye Indonesia Menanam (KIM) di 33 provinsi 
 

b. Peningkatan pelayanan 
penyuluhan kehutanan 

Meningkatnya kesadaran dan 
partisipasi pelaku utama dan pelaku 
usaha serta peran penyuluh dalam 
pembangunan kehutanan 

1. kelompok masyarakat produktif mandiri,        
2. Peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan sejumlah 5.000 orang.  

c. Penyelenggaraan 
Pendidikan dan 
Pelatihan Aparatur 
Kementerian Kehutanan 
dan SDM Kehutanan 
Lainnya 

Meningkatnya kualitas dan kapasitas 
aparatur Kemenhut serta SDM 
kehutanan lainnya 

1. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan administrasi kehutanan 
minimal sebanyak 15.000 orang peserta. 

2. Pendidikan menengah kejuruan kehutanan  sebanyak 1.440 siswa. 
3. Pendidikan pasca sarjana jenjang S2 dan S3 sebanyak 325 orang lulusan. 
4. Sertifikasi ISO 9001: 2008 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan 

sejumlah 5 unit. 
d. Dukungan manajemen Penyelenggaraan tugas dan fungsi 1. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Penyuluhan dan 
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dan pelaksanaan tugas 
teknis lainnya Badan 
Penyuluhan dan 
Pengembangan SDM 
Kehutanan 

Badan Penyuluhan dan 
Pengembangan SDM berjalan secara 
efektif dan efisien baik di unit pusat 
maupun di unit daerah, dan menjadi 
bagian dalam mewujudkan 
reformasi birokrasi dan tata kelola di 
lingkup Kementerian Kehutanan 

Pengembangan SDM Kehutanan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk 
menjamin kinerja yang optimal di 17 satker 

2. Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Badan 
Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan dalam rangka mewujudkan opini 
laporan keuangan Kemenhut “wajar tanpa pengecualian” mulai laporan keuangan 
tahun 2011 sebanyak 17 Satker  

3. Terbentuknya 50 kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku 
utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat  

4. Terbentuknya kelembagaan penyuluhan di 6 provinsi dan 100 kabupaten/kota.  
7. Pengawasan dan 

Peningkatan 
Akuntabilitas 
Aparatur 
Kementerian 
Kehutanan 
 

Terwujudnya pengawasan dan 
peningkatan akuntabilitas 
aparatur Kementerian 
Kehutanan, serta mendorong 
perwujudan reformasi birokrasi 
dan tata kelola Kementerian 
Kehutanan 

1. Kelemahan administrasi ditekan hingga 50% dari tahun 2009 
2. Pelanggaran terhadap peraturan perundangan berkurang hingga 50% 

dari tahun 2009 
3. Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas berkurang hingga 50% dari 

tahun 2009  
4. Potensi kerugian negara dapat diturunkan hingga 25% dari temuan 

tahun 2006-2009 
a. Pengawasan Terhadap 

Kinerja, Keuangan dan 
Administrasi pada 
Wilayah Kerja 
Inspektorat I 

Terlaksananya audit kinerja, 
keuangan, dan administrasi pada 
satuan-satuan kerja Kementerian 
Kehutanan di wilayah kerja 
Inspektorat I 

1. Kelemahan administrasi di wilayah kerja Inspektorat I ditekan hingga 50% dari 
tahun 2009  

2. Pelanggaran terhadap peraturan perundangan di wilayah kerja Inspektorat I 
berkurang hingga 50% dari tahun 2009 

3. Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas di wilayah kerja Inspektorat I berkurang 
hingga 50% dari tahun 2009 

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

Terlaksananya audit kinerja, 
keuangan, dan administrasi pada 
satuan kerja Kementerian 
Kehutanan di wilayah kerja 
Inspektorat II 

1. Kelemahan administrasi di wilayah kerja Inspektorat II ditekan hingga 50% dari 
tahun 2009 

2. Pelanggaran terhadap peraturan perundangan di wilayah kerja Inspektorat II 
berkurang hingga 50% dari tahun 2009 

3. Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas di wilayah kerja Inspektorat II 
berkurang hingga 50% dari tahun 2009 

c Pengawasan Terhadap 
Kinerja, Keuangan dan 
Administrasi pada 

Terlaksananya audit kinerja, 
keuangan, dan administrasi pada 
satuan kerja Kementerian 

1. Kelemahan administrasi di wilayah kerja Inspektorat III ditekan hingga 50% dari 
tahun 2009 

2. Pelanggaran terhadap peraturan perundangan di wilayah kerja Inspektorat III 



133 | LAKIP KEMENTERIAN KEHUTANAN 2012 

No. PROGRAM /  
KEGIATAN 

SASARAN 
(Outcomes / Outputs) 

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PROGRAM / 
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 

1 2 3 4 

Wilayah Kerja 
Inspektorat III 
 

Kehutanan di wilayah kerja 
Inspektorat III 

berkurang hingga 50% dari tahun 2009 
3. Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas di wilayah kerja Inspektorat III 

berkurang hingga 50% dari tahun 2009 
d Pengawasan Terhadap 

Kinerja, Keuangan dan 
Administrasi pada 
Wilayah Kerja 
Inspektorat IV 

 

Terlaksananya audit kinerja, 
keuangan, dan administrasi pada 
satuan kerja Kementerian 
Kehutanan di wilayah kerja 
Inspektorat IV 

1. Kelemahan administrasi di wilayah kerja Inspektorat IV ditekan hingga 50% dari 
tahun 2009 

2. Pelanggaran terhadap peraturan perundangan di wilayah kerja Inspektorat IV 
berkurang hingga 50% dari tahun 2009 

3. Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas di wilayah kerja Inspektorat IV 
berkurang hingga 50% dari tahun 2009 

e Pengawasan Terhadap 
Kasus Pelanggaran yang 
Berindikasi KKN 

 

Terlaksananya audit terhadap kasus 
yang diduga berindikasikan korupsi, 
kolusi dan nepotisme (KKN) 

1. Potensi kerugian negara dapat diturunkan hingga 25% dari temuan tahun 2006-
2009 

f Dukungan Manajemen 
dan Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya 
Inspektorat Jenderal 
Kementerian Kehutanan 

 
 

Penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Itjen berjalan secara efektif dan 
efisien, dan menjadi bagian dalam 
mewujudkan reformasi birokrasi dan 
tata kelola di lingkup Kementerian 
Kehutanan 

1. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Itjen Kemenhut sesuai 
kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 6 satker 

2. Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Itjen Kemenhut 
dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut “wajar tanpa 
pengecualian” mulai laporan keuangan tahun 2011 sebanyak 6 Satker  

8. Dukungan 
Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya 
Sekretariat Jenderal 
Kementerian 
Kehutanan 

Meningkatnya tata kelola 
administrasi pemerintahan 
Kemenhut secara efektif dan 
efisien, serta mewujudkan 
reformasi birokrasi 

1. Opini laporan keuangan Kementerian Kehutanan tahunan “wajar tanpa 
pengecualian” mulai laporan keuangan tahun 2011 sebanyak 1 judul 
per tahun.  

2. Pengembalian pinjaman/piutang sebanyak 69 unit perusahaan 
terselesaikan sebesar 80%. 

3. Pencapaian sasaran strategis minimal 95% di akhir tahun 2014 
4. Terselesaikannya status pencatatan BMN eks Kantor Wilayah 

Kementerian Kehutanan di 15 provinsi.  
5. Penanganan perkara, pemulihan hal-hak negara bidang kehutanan 

minimal menang sebesar 80% di akhir tahun 2014. 
6. Prasarat pengembangan kapasitas dan karir pegawai minimal terpenuhi 
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95%. 
7. Meningkatnya citra positif Kemenhut  sebesar 10% per tahun.  
8. Rancangan standard produk dan jasa kehutanan, pedoman pengelolaan 

lingkungan dan perubahan iklim 35 judul  
9. Kerjasama baru bilateral sebanyak 5 negara dan multipihak sebanyak 3 

lembaga 
10. Tersusunnya rencana kawasan dan pembangunan kehutanan 4 

regional. 
11. Penyaluran kredit pembangunan hutan tanaman industri (HTI), hutan 

tanaman Rakyat (HTR) dan hutan rakyat seluas 400.000 ha. 
a. Koordinasi Perencanaan 

dan Evaluasi 
Kementerian Kehutanan 

terselenggaranya koordinasi 
perencanaan dan evaluasi 
Kementerian Kehutanan secara baik 
dan mantap 

1. Penyerapan anggaran meningkat minimal menjadi 90% diakhir tahun 2014 
2. Pencapaian sasaran strategis minimal 95% di akhir tahun 2014 
3. Model implementasi kebijakan kehutanan di 3 kabupaten  

b. Penyelenggaraan 
Administrasi dan 
Penataan Kepegawaian 

terselenggaranya tertib dan 
pelayanan administrasi kepegawaian 
Kementerian Kehutanan 

1. Pelayanan administrasi kepegawaian minimal 95% akurat dan tepat waktu. 
2. Prasarat pengembangan kapasitas dan karir pegawai minimal terpenuhi 95%. 
3. Data kepegawaian dalam SIMPEG minimal 98% sesuai dengan data yang dimiliki 

individu PNS. 
c. Penyelenggaraan dan 

Pembinaan Tata Hukum 
dan Organisasi 
Kementerian Kehutanan 

mantapnya tata hukum dan 
organisasi di lingkup Kementerian 
Kehutanan 

1. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan lingkup Kemenhut 
minimal sebesar 75% di akhir tahun 2014. 

2. Pencapaian penelaahan hukum peraturan perundang-undangan lingkup 
Kemenhut minimal sebesar 80% di akhir tahun 2014. 

3. Penanganan perkara, pemulihan hal-hak negara bidang kehutanan minimal 
menang sebesar 80% di akhir tahun 2014. 

4. Pencapaian pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan lingkup Kemenhut 
minimal sebesar 70% di akhir tahun 2014. 

d. Penyelenggaraan 
Administrasi Keuangan 
Kementerian Kehutanan 

tertibnya pelaksanaan administrasi 
keuangan Kementerian Kehutanan 

1. Pengembalian pinjaman/piutang sebanyak 69 unit perusahaan terselesaikan KUK-
DAS, KUHR dan KUPA serta PSDH DR sebesar 80% 

2. Opini laporan keuangan Kementerian Kehutanan “ wajar tanpa pengecualian” 
mulai laporan tahun 2011, sebanyak 5 judul (1 judul setiap tahun) 
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3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 13,75 Trilyun 
e. Penyelenggaraan 

Ketatausahaan, 
Kerumahtanggaan dan 
Pengelolaan 
Perlengkapan 
Kementerian Kehutanan. 

tertibnya pelaksanaan tata usaha, 
rumah tangga dan pengelolaan 
barang milik negara (BMN) 
Kementerian Kehutanan 

1. SIMAK BMN Kementerian Kehutanan akuntabel dan tepat waktu sebanyak 225 
satuan kerja per tahun 

2. Sertifikasii ahli pengadaan barang dan jasa bagi pejabat pembuat komitmen 
(PPK) dan panitia/pejabat pengadaan di Kementerian Kehutanan sebanyak 1.000 
orang  

3. Sertifikasi tanah milik Kementerian Kehutanan di 5 lokasi (Mangala Wanabakti, 
Kanci, Cimanggis, Kramatjati, dan Rumpin) 

4. Terselesaikannya status pencatatan BMN eks Kantor Wilayah Kementerian 
Kehutanan di 15 provinsi.  

f. Pembinaan Standari-
sasi, Pengelolaan 
Lingkungan dan 
Penanganan Perubahan 
Iklim Kehutanan 

berkembangnya standardisasi 
produk, proses, dan kompetensi 
teknis di bidang kehutanan , 
peningkatan pengelolaan lingkungan  
dan penanganan perubahan iklim 
kehutanan 

1. Standard produk dan jasa kehutanan, serta pedoman pengelolaan lingkungan dan 
perubahan iklim 35 judul  

2. Sertifikasi pengelolaan hutan rakyat  15 unit  
3. Rekomendasi kebijakan penanganan perubahan iklim kehutanan sebanyak 5 

paket 

g. Pembinaan dan 
Koordinasi Kerjasama 
Luar Negeri 

meningkatnya peran dan posisi 
Indonesia di bidang kehutanan 

1. Partisipasi Indonesia dalam forum kerjasama internasional (bilateral, multilateral 
dan regional) di bidang kehutanan sebanyak 3 paket per tahun 

2. Komitmen kerjasama internasional di bidang kehutanan (bilateral, multilatareal, 
regional, dan multipihak) sebanyak 5 paket 

3. Kerjasama baru bilateral sebanyak 5 negara dan multipihak sebanyak 3 lembaga 
4. Laporan monitoring dan evaluasi kerjasama internasional (bilateral, multilateral 

dan regional) sebanyak 3 paket per tahun 
h. Penyiaran dan 

Penyebarluasan 
Informasi Pembangunan 
Kehutanan 

memperkuat pemahaman dan 
komitmen masyarakat terhadap 
pembangunan kehutanan 

1. Meningkatnya citra positif Kemenhut sebesar 10% per tahun. 
2. Meningkatnya berita kegiatan pimpinan Kemenhut sebesar 10% per tahun. 
3. Meningkatnya publikasi kebijakan program pembangunan kehutanan sebesar 

10% per tahun. 
4. Hubungan dengan lembaga tinggi negara, pemerintah dan lembaga non 

pemerintah meningkat sebesar 10% per tahun. 
i. Pengelolaan Keuangan, fasilitasi dan ketersediaan 1. Kredit pembangunan hutan tanaman (hutan tanaman industri , hutan tanaman 
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Penyaluran dan 
Pengembalian Dana 
Bergulir Pembiayaan 
Pembangunan 
Kehutanan 

pembiayaan pembangunan 
kehutanan 

rakyat dan hutan rakyat) seluas 400.000 ha 
2. Pemahaman terhadap skim pinjaman pembangunan hutan tanaman di 60 

kabupaten tahun 2014 
3. Peningkatan penguatan kelembagaan debitur di 15 kabupaten tahun 2014 

j. Pengendalian 
Pembangunan 
Kehutanan Regional I 

Terselenggaranya perencanaan 
kehutanan di regional I 

1. Pelaksanaan pembangunan kehutanan di regional I berjalan minimal 90% 
2. Tersusunnya perencanaan kehutanan di regional I, 2 dokumen 

k. Pengendalian 
Pembangunan 
Kehutanan Regional II 

Terselenggaranya perencanaan 
kehutanan di regional II 

1. Pelaksanaan pembangunan kehutanan di regional II berjalan minimal 90% 
2. Tersusunnya perencanaan kehutanan di regional II, 2 dokumen 

l. Pengendalian 
Pembangunan 
Kehutanan Regional III 

Terselenggaranya perencanaan 
kehutanan di regional III 

1. Pelaksanaan pembangunan kehutanan di regional III berjalan minimal 90% 
2. Tersusunnya perencanaan kehutanan di regional III , 2 dokumen 

m. Pengendalian 
Pembangunan 
Kehutanan Regional IV 

Terselenggaranya perencanaan 
kehutanan di regional IV 

1. Pelaksanaan pembangunan kehutanan di regional IV berjalan minimal 90% 
2. Tersusunnya perencanaan kehutanan di regional  IV, 2 dokumen 

 



  




