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Rencana Strategis Dinas Kehutanan 

dan Perkebunan Provinsi Banten 
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PENDAHULUAN 
 
 
1.1. Latar  Belakang  

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu proses yang 

berorientasi hasil yang ingin dicapai secara sistematis, logis, 

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi kemampuan 

serta faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi baik internal 

maupun eksternal dan merupakan suatu dokumen rencana resmi 

daerah untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan 

pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) 

tahun kedepan masa pimpinan kepala daerah dan wakil kepala 

daerah terpilih.  

Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun 

tersebut, SKPD berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan 

kinerjanya sesuai dengan apa yang terdapat dalam dokumen 

perencanaan tersebut. Selain itu urgensi penyusunan Renstra SKPD 

ini adalah :  

1.  Menjadi acuan penyusunan Renja SKPD  

2.  Dasar penilaian kinerja Kepala SKPD  

3.  Menjadi acuan penyusunan LAKIP SKPD  

Renstra SKPD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi 

yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih 

sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-
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masalah mendasar yang dihadapi Provinsi Banten khususnya di 

bidang kehutanan dan perkebunan. 

Dokumen Renstra ini bersifat jangka menengah namun tetap 

diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan RPJMD Provinsi Banten 

2012 – 2017 yang memuat visi, misi pemerintah melalui pendekatan 

politik, teknokratik, partisipatif, top down dan bottom up. Sehingga 

rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang 

kehutanan dan perkebunan Propinsi Banten untuk lima tahun 

mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Gubernur 

sebagai Kepala Daerah terpilih untuk periode 2012- 2017.  

Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang 

dalam dokumen renstra ini perlu didukung dengan strategi umum, 

yang diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan 

kemudian diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung 

masing-masing program tersebut. 

Penyusunan Renstra juga didasarkan atas pertimbangan 

yuridis yang memayungi pengelolaan kehutanan dan perkebunan.  

Pengelolaan hutan dan kebun secara khusus telah didukung oleh 

adanya peraturan yang mengatur mengenai hutan dan kebun dalam 

bentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 

tentang Kehutanan, dan Undang-Undang nomor 18 tahun 2004 

tentang Perkebunan. Dimana kedua undang-undang tersebut pada 

intinya menyebutkan bahwa pembangunan kehutanan dan 

perkebunan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.   
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1.2. Landasan Hukum 

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas 

Kehutanan dan Perkebunan  antara lain :                        

1. Undang Undang Dasar 1945 

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 

3. Undang Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme 

4. Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan 

5. Undang Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan 

Propinsi Banten 

6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan 

7. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 

8. Undang Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan  

9. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim 

Perencanaan Pembangunan Nasional 

10. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah 

11. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pusat dan Daerah 

12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 

2005-2025 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi 

Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah 

14. Peraturan Pemerintah Nomor  106 tahun 2000 tentang 

Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan dalam 

Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

17. Perturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah  

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang 

Perencanaan Kehutanan 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan 

dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta 

Pemanfaatan Hutan 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

26. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 2 tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten 

27. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 41 tahun 2002 tentang 

Pengurusan Hutan 

28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 tentang 

Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten (Lembaran 

Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 7) 

29. Peraturan Daerah Provinsi Banten  Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas  Provinsi Banten  

( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3,  Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Banten Nomor 10) 

30. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 tahun 2012 tentang 

RPJMD Provinsi Banten 2012 - 2017 

31. Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah 
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1.3. Maksud dan Tujuan  

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai upaya 

mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan kehutanan 

dan perkebunan sesuai kewenangannya dan dapat dijadikan sebagai 

pedoman Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten dalam 

rangka pencapaian tujuan organisasi serta untuk mempermudah 

dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja dinas sehingga 

menghasilkan rumusan strategis, fokus arah kebijakan dan program 

pembangunan yang efektif, efisien dan terpadu.  

Tujuan disusunnya Renstra Dishutbun Provinsi Banten 2012- 

2017 adalah : 

a. Memberikan arahan dan pedoman kepada aparatur internal 

Dishutbun dan stakesholders terkait, dalam menyusun 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kehutanan dan 

perkebunan. 

b. Membangun sistem kerja Dishutbun Provinsi Banten yang 

akuntabel dengan menjadikan Renstra sebagai salah satu tolok 

ukur pelaksanaan tugas dan fungsi dinas. 

c. Memberikan dorongan moral bagi aparatur Dishutbun Provinsi 

Banten dalam peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja 

Dinas. 
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Selain kegunaan tersebut, menurut beberapa ahli manajemen 

strategis, Renstra bermanfaat untuk : 

 1.   Melatih setiap orang dan organisasi untuk berpikir antisipatif dan 

proaktif. 

 2. Mendorong terjadinya komunikasi yang sangat dibutuhkan 

organisasi. 

 3.   Mendorong lahirnya komitmen manajerial. 

 4.   Melahirkan pemberdayaan staf. 

 5.   Kinerja finansial menjadi lebih baik 

 6.   Meningkatkan performent organisasi. 

 7. Memperbaiki proses manajemen dan partisipasi di dalam 

organisasi. 

 8.   Memperbaiki pengambilan keputusan 

 9. Memperbaiki sikap, disiplin dan motivasi individu di dalam 

organisasi 

 10. Memperbaiki antisipasi dan kepedulian terhadap masa depan 

dan peluang yang terjadi. 

11. Identifikasi, penentuan prioritas dan eksploitasi peluang 

12. Pandangan obyektif atas masalah manajemen 

13. Merepresentasikan kerangka kerja untuk aktivitas kontrol dan 

koordinasi yang lebih baik 

14. Meminimalkan efek dari kondisi dan perubahan yang jelek 

15. Memungkinkan agar keputusan besar dapat mendukung dengan 

lebih baik terhadap tujuan yang telah ditetapkan. 
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16. Alokasi waktu dan sumberdaya lebih efektif untuk peluang yang 

telah teridentifikasi. 

17. Alokasi waktu dan sumber daya yang lebih sedikit untuk 

mengoreksi keputusan yang salah atau tidak terencana 

18. Menciptakan kerangka kerja untuk komunikasi internal di antara 

staf 

19. Membantu mengintegrasikan perilaku individu ke dalam usaha 

bersama 

20. Sebagai dasar untuk klarifikasi individu 

21. Mendorong pemikiran ke masa depan 

22. Menyediakan pendekatan kooperatif, terintegrasi, dan antusias 

untuk menghadapi masalah dan peluang 

23. Mendorong terciptanya sikap positif terhadap perubahan 

24. Memberikan tingkat kedisiplinan dan formalitas kepada 

manajemen suatu organisasi. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Dengan maksud untuk memberikan pemahaman yang logis 

dan utuh tentang keseluruhan isinya, dokumen Rencana Strategis ini 

disusun dengan sistematika sebagai berikut :  

BAB I. Pendahuluan : Bab ini berisikan  Latar Belakang penyusunan 

Rencana Strategis (Renstra), Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan 

dan Sistematika Penulisan. 
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BAB II. Gambaran Pelayanan SKPD: Bab ini menguraikan tentang 

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Provinsi Banten, Sumber Daya Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Provinsi Banten, Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan 

dan Perkebunan Provinsi Banten, Tantangan dan Peluang 

Pengembangan Pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Provinsi Banten. 

 
BAB III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi : Bab ini 

memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi Pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi 

Banten, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra 

Kab./Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Startegis 

 

BAB IV. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan :  

Bab ini menguraikan tentang Visi dan Misi Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Provinsi Banten, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, dan Strategi dan 

Kebijakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten  
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BAB V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, 

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif : Bab ini menguraikan 

tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok 

Sasaran dan Pendanaan Indikatif. 

 

BAB VI. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan 

Sasaran RPJMD : Bab ini menguraikan Indikator Kinerja SKPD yang 

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD 

dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung 

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 

 

BAB VII. Penutup : Bab ini memberikan catatan Penutup sebagai 

bagian akhir dari dokumen Renstra Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan 2012 – 2017 
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GAMBARAN PELAYANAN  
 

 
 
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten  Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas  

Provinsi Banten. Perda tersebut mengemukakan bahwa Dinas 

Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten mempunyai tugas pokok 

membantu Gubernur melaksanakan kewenangan desentralisasi, 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan dan 

perkebunan. Saat ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi 

Banten memiliki 2 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu Balai 

Pelayanan Peredaran Hasil Hutan dan Balai Perbenihan Tanaman 

Kehutanan dan Perkebunan. 

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Provinsi Banten adalah sebagai berikut : 

1.  Tugas Pokok :  

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan, kewenangan 

otonomi dan pembantuan dalam bidang kehutanan dan 

perkebunan 

2. Fungsi : 

a. Perumusan dan penetapan rencana  dan kebijakan 

pembangunan kehutanan dan perkebunan  

BAB 

II 



 

 
                                                                   

 

 

 

 12 
Rencana Strategis Dinas Kehutanan 

dan Perkebunan Provinsi Banten 

Tahun 2012 - 2017 

b. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pembangunan 

kehutanan dan perkebunan.                  

c. Pemberian saran pertimbangan teknis, rekomendasi dan 

perijinan pembangunan kehutanan dan perkebunan  

d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pwembangunan 

kehutanan dan perkebunan. 

e. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian 

pembangunan kehutanan dan perkebunan. 

f.     Pembinaan unit pelaksana teknis daerah 

g. Pelaksanaan administrasi umum 

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan bidang 

kehutanan dan perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

dibantu oleh 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu Balai 

Pelayanan Peredaran Hasil Hutan (BPPHH) dan Balai Perbenihan 

Tanaman Kehutanan dan Perkebunan (BPTKP). BPPHH mempunyai 

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis dinas dalam 

melaksanakan kebijakan teknis operasional dibidang pelayanan 

peredaran hasil hutan  dan mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan rencana teknis operasional Balai 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian peredaran hasil hutan 

c. Pelaksanaan pendataan, pengawasan pemuatan dan 

pembongkaran hasil hutan 

d. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan dan 

keabsahan dokumen legalitas hasil hutan 

e. Pelaksanaan pengkoordinasian teknis peredaran hasil hutan 
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f. Pelaksaan penerbitan dokumen legalitas hasil hutan  

g. Pengelolaan ketatausahaan Balai 

BPTKP mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

tugas teknis dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis operasinal 

dibidang perbenihan tanaman kehutanan dan perkebunan. Dalam 

melaksanakan tugas pokok tersebut BPTKP mempunyai fungsi 

sebagai berikut : 

a. Penyusunan rencana teknis operasional balai 

b. Pelaksanaan pelayanan dalam bidang perbenihan meliputi 

penyediaan, pengujian, pengawasan dan pengendalian 

benih/bibit bermutu, sertifikasi dan pelabelan benih 

c. Pelaksanaan penilaian kelayakan kebun benih dan pembinaan 

penangkar 

d. Pelaksanaan pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah 

e. Pelaksanaan evaluasi kinerja varietas unggul yang telah dilepas 

f. Pelaksanaan penyediaan sarana pelatihan, media penyuluhan, 

sumber informasi, kebun percontohan serta sebagai kebun 

koleksi 

g. Pengelolaan ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian balai 

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Provinsi Banten terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, dan empat 

bidang yaitu, Bidang Kehutanan, Bidang Perkebunan, Bidang 

Pengusahaan Hutan dan Kebun serta Bidang Pengembangan 

Sumber Daya. Secara rinci susunan organisasi Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Provinsi Banten seperti tersebut di bawah ini : 
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Kelompok Jabatan 

Fungsional 

UPTD 

Sekretariat 

Sub. Bagian 

Keuangan 
Sub. Bagian Umum 

dan Kepegawaian 

 

Sub. Bagian 

Perencanaan, Evaluasi 

& Laporan 

Bidang Pengusahaan Hutan 

dan Kebun 
Bidang Kehutanan Bidang Perkebunan Bidang  Pengembangan 

Sumber Daya 

Seksi Pengolahan dan Pemasaran 

 

Seksi Pemanfaatan dan Aneka 

Usaha  

Seksi Perijinan 

Seksi Perlindungan Hutan dan 

Konservasi Alam 

Seksi 

Planologi Kehutanan 

Seksi Rehabilitasi Lahan 

Dan Perhutanan Sosial 

Seksi  Perlindungan Perkebunan 

Seksi Prasarana & Sarana 

Produksi 

Seksi Budidaya  Perkebunan 

Seksi   Penerapan Teknologi 

Seksi  Kelembagaan 

Seksi Pengembangan 

Sumber Daya Manusia 

 

KEPALA DINAS 

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Provinsi 

Banten 
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2.2. Sumber Daya  

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas  Kehutanan dan 

Perkebunan Provinsi Banten memiliki Susunan Kepegawaian dengan 

formasi Eselon sebagai berikut :   

- 1 orang Eselon II (Kepala Dinas),  

- 7 orang Eselon III yang terdiri dari : 4 Kepala Bidang, 1 Sekretaris 

dan 2 Kepala Balai 

- 21 orang Eselon IV yang terdiri dari : 18 Kepala Seksi, 3 Kepala 

Sub Bagian. 

Kelembagaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten 

sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Provinsi Banten adalah 

sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretaris 

3. Bidang Kehutanan 

4. Bidang Perkebunan 

5. Bidang Pengusahaan Hutan dan Kebun 

6. Bidang Pengembangan Sumber Daya 

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas 

8. Kelompok Jabatan Fungsional 

Pada saat ini semua formasi Eselon sudah terpenuhi.  Masing-

masing eselon III membawahi 3 eselon IV, yang terdiri dari : 

1. Sekretaris membawahi: 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 
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c.  Sub Bagian Keuangan 

2. Bidang Kehutanan membawahi : 

a. Seksi Planologi Kehutanan 

b. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial 

c. Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 

3. Bidang Perkebunan membawahi : 

a. Seksi Prasarana dan Sarana Produksi 

b. Seksi Budidaya Perkebunan 

c. Seksi Perlindungan Perkebunan 

4. Bidang Pengusahaan Hutan dan Kebun membawahi : 

a. Seksi Perijinan 

b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran 

c. Seksi Pemanfaatan dan Aneka Usaha 

5.  Bidang Pengembangan Sumber Daya membawahi : 

a. Seksi Kelembagaan 

b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia 

c. Seksi Penerapan Teknologi 

Jumlah pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi 

Banten sebanyak 102 orang PNS, yang terdiri dari 33 orang berlatar 

belakang pendidikan kehutanan, 30 orang berlatar belakang 

pendidikan pertanian, dan 39 orang berlatar belakang pendidikan non 

kehutanan/pertanian. Selain PNS terdapat 82 orang pegawai Non 

PNS, baik dikantor maupun dilapangan yang membantu pelaksanaan 

kegiatan kehutanan dan perkebunan. Pegawai tersebut ditugaskan 

untuk mengerjakan beberapa aktifitas yang dirasakan perlu bantuan 
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Pegawai tersebut ditugaskan untuk mengerjakan beberapa aktifitas 

yang dirasakan perlu bantuan tenaga orang lain selain PNS antara 

lain : pengamanan kantor, pramu bakti, petugas persemaian dan 

sebagainya. 

Tabel 1.  Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan Pada 
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten Tahun 
2011. 

No. Jabatan 
Golongan 

Jumlah 
IV III II 

1. Kepala Dinas 1 - - 1 

2. Sekretaris 1 - - 1 

3. Kepala Bidang 4 - - 4 

4. Kepala Balai PTKP 1 - - 1 

5. Kepala Balai PHH 1 - - 1 

6. Kepala Sub Bagian - 3 - 3 

7. Kepala Seksi 3 15 - 18 

8. Pelaksana/Staf 1 57 15 73 

Jumlah 12 75 15 102 
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Tabel 2. Jumlah Tenaga Kerja Sukarela pada Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Provinsi Banten Tahun 2011. 

 
No Pekerjaan Jumlah (Org) Keterangan 

1. Pengaman Kantor Dinas Hutbun 10  

2. Pengaman Kantor BPTKP 3  

3.  Petugas Pembantu Pelaksana 

Kegiatan 

39  

4. Pramu Bakti Dinas Hutbun 7  

5. Pramubakti BPTKP 1  

6. Petugas Bibit Persemaian 

Permanen 

 

18 Gunung 

Pinang 

7. Petugas Laboratorium Kultur 

Jaringan 

4 Gunung 

Pinang 

8. Petugas Sentra Industri Balai 

PPHH 

4  

9. Petugas Pos Instalasi Wilayah 5  

10. Petugas Balai PPHH 5  

Jumlah 82  

 

Untuk menunjang kenyamanan kerja didalam melaksanakan 

penyelenggaraan pembangunan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Provinsi Banten saat ini memiliki perlengkapan prasarana dan 

sarana kerja yang terdiri dari barang bergerak dan barang tidak 

bergerak. Barang bergerak meliputi kendaraan roda 4 (Empat) 

sebanyak 11 unit dan roda 2 ( Dua ) sebanyak 22 unit, sedangkan 
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barang tidak bergerak meliputi gedung yang terdiri dari : gedung 

persemaian, laboratorium dan gedung pertemuan petani, saat ini 

sudah selesai dibangun gedung Kantor Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Provinsi Banten diatas lahan seluas 6.000 m² dengan 

luas bangunan 5.600 m² yang terletak di Pusat Pemerintahan 

Provinsi Banten Kecamatan Curug Serang; Barang tidak bergerak 

lainnya yaitu meliputi peralatan kerja yang terdiri meja, kursi, 

computer, mesin tik, peralatan laboratorium, Peralatan gambar,  dan 

barang lainnya. 

Provinsi Banten mempunyai potensi sumber daya alam 

kehutanan seluas 208.161,27 Ha, sebagian besar kawasan hutan 

tersebut merupakan kawasan hutan konservasi.   Provinsi Banten 

memiliki kekayaan keanekaragaman hayati berupa flora, fauna dan 

tipe ekosistem yang sangat tinggi. Sebagian diantaranya merupakan 

jenis dan tipe ekosistem yang bersifat endemik. Namun demikian, 

potensi yang tinggi tersebut, belum dapat termanfaatkan dengan 

maksimal, bahkan kondisinya semakin mengalami tekanan sebagai 

akibat dari pencurian plasma nutfah, penyelundupan satwa, 

perambahan hutan dan kebun, perburuan liar, perdagangan 

flora/fauna yang dilindungi. 

Potensi kehutanan di Provinsi Banten selain  Kawasan Hutan 

(Hutan Negara) juga terdapat Hutan Hak ulayat dan Hutan Rakyat.    

Untuk hutan negara, berdasarkan fungsinya, kawasan hutan di 

Provinsi Banten terbagi 3 yaitu : 
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- Kawasan Hutan Produksi :  70.797,58  Ha  (34,01 %) 

- Kawasan Hutan Lindung  :    9.471,39  Ha  (  4,55 %) 

- Kawasan Hutan Konservasi : 127.892,30 Ha   (61,44 %) 

Total luas : 208.161,27 Ha (100%) 

Kawasan Hutan 

Produksi

Kawasan Hutan 

Lindung 

Kawasan Hutan 

Konservasi

 

 

Kawasan konservasi yang terdapat di Provinsi Banten terdiri 

dari dua taman nasional, yaitu Taman Nasional Ujung Kulon  dan 

Taman Nasional Gunung Halimun Salak.  Luas Taman Nasional 

Ujung Kulon (daratan) adalah seluas 78.619 Ha, dan kawasan 

taman/perairan lautnya seluas 44.337 Ha. Sedangkan Taman 

Nasional Gunung Halimun Salak terbagi dua provinsi, yaitu Banten 

dan Jawa Barat dengan areal yang masuk di Provinsi Banten seluas 

42.925,15 Ha. Kawasan konservasi lainnya adalah Cagar Alam 

seluas 4.230 ha dan Taman Wisata Alam seluas 623,15 Ha serta 

Taman Wisata Alam Perairan Laut seluas 720,00 Ha.  

Taman Nasional Ujung Kulon merupakan kawasan konservasi 

dunia karena memiliki potensi keanekaragaman hayati baik flora 

Gambar 2.  Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsinya 
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maupun fauna dan berbagai tipe vegetasi khas serta merupakan 

perwakilan tipe Ekosistem Hutan Hujan Dataran rendah yang tersisa 

dan terluas di Pulau Jawa.  Gejala alamnya yang unik serta 

panorama yang asri dan alami di berbagai tempat, secara 

keseluruhan merupakan kesatuan ragam alamiah yang mempesona 

bagi kegiatan wisata alam.  Di dalamnya terdapat satwa spesific 

endemic langka yaitu badak bercula satu (Rhinoceros sundaicus).  

Selain hal tersebut di atas  Provinsi Banten  memiliki  Cagar Alam 

Rawa Danau yang merupakan kawasan penyedia air baku dan satu-

satunya reservoar air di wilayah Provinsi Banten Bagian Barat.  

Kawasan hutan  produksi di Provinsi Banten terbagi kedalam 

beberapa kelas perusahaan yaitu kelas perusahaan Jati 34.759,15 

Ha, kelas perusahaan Mahoni 14.844,44 Ha, dan kelas perusahaan 

Acacia mangium 22.179,19 Ha. Selain memiliki kawasan-kawasan 

hutan tersebut diatas, Provinsi Banten memiliki juga kawasan 

konservasi khusus Baduy seluas 5.136,58 Ha berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Lebak  Nomor : 32 Tahun 2001 Tentang 

Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. 

Pengelolaan hutan tidak mengikuti pembagian administratif 

Pemerintahan, tetapi mengacu pada satu sistem pengelolaan Daerah 

Aliran Sungai (DAS).  Di Provinsi Banten terdapat beberapa Daerah 

Aliran Sungai penting antara lain DAS Ciujung seluas 279.839 Ha, 

DAS Cidanau seluas 22.620 Ha dan DAS Cibaliung seluas 63.669 Ha 

yang merupakan DAS prioritas. Keutuhan dan kemantapan fungsi 

cathment area DAS Ciujung sangat berpengaruh kepada daerah-
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daerah seperti daerah Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang dan 

Kabupaten/Kota Tangerang khususnya berkaitan dengan  sering 

terjadinya banjir di wilayah DAS Ciujung, selain itu DAS Ciujung 

berfungsi sebagai daerah tangkapan air yang akan diarahkan untuk 

mensuplai air bagi Waduk Karian sedangkan DAS Cidanau 

merupakan salah satu sumber air bagi masyarakat Kabupaten 

Serang dan Kota Cilegon dan diarahkan untuk mensuplai 

keberlangsungan Waduk Krenceng. 

Pengelolaan kawasan hutan produksi di Provinsi Banten 

diarahkan bagi pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan 

prinsip-prinsip kelestarian hutan. Lokasi kawasan hutan produksi 

tersebar di 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Lebak, meliputi 

kecamatan Banjarsari, Cileles, Gunung Kencana, Bojong Manik, 

Cikulur dan Cimarga); Kabupaten Pandeglang, meliputi Cikeusik, 

Munjul, Cibaliung, Mandalawangi, Labuan dan Cimanggu; serta 

Kabupaten Serang yang meliputi Kecamatan Mancak dan Ciomas. 

Selain kawasan hutan negara, luas indikatif hutan rakyat di 

Provinsi Banten mencapai 322.152,59 ha dengan potensi 

kayu/tegakan mencapai 9.011.156,44 m3 dan potensi karbon 

mencapai 5.152.034,71 ton. Hutan rakyat di Provinsi Banten terbesar 

luasannya berturut-turut adalah di Kabupaten Lebak disusul oleh 

Kabupaten Pandeglang. Tanaman hutan rakyat yang dominan di 

Provinsi Banten adalah sengon, durian, tangkil, jati, mahoni, dll 
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Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

pembentukan Provinsi Banten, luas wilayah Provinsi Banten seluas 

865.120 ha, sedangkan luas kawasan hutan negara baru mencapai 

208.161,27 ha.  Bila mengacu kepada Undang-undang Nomor 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 26 

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proporsi luas hutan minimal  

30% dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS) tetapi secara faktual 

proporsi luas hutan di Provinsi Banten baru mencapai 24,06 %. 

Walapun demikian dengan terdapatnya hutan rakyat diluar kawasan 

hutan, luas total tutupan lahan di Provinsi Banten masih lebih luas 

dari kawasan hutan.  

Luas areal perkebunan di Provinsi Banten mencapai       

217,171.86  Ha, yang terbagi atas : 

 Perkebunan Rakyat (PR)  : 194.934,12 Ha 

 Perkebunan Besar Negara (PTPN) :   12.457,09 Ha 

 Perkebunan Besar Swasta (PBS)  :     9.780,64 Ha 

Pekebunan Rakyat

 Perkebunan Besar 

Negara (PTPN)
Perkebunan Besar 

Swasta (PBS)

 

 

 

Gambar. 3. Luas Areal Perkebunan Berdasarkan 
Pengelolaannya 
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Sebagian besar perkebunan di Provinsi Banten merupakan 

perkebunan rakyat (89,8 %) yang tersebar di 3  Kabupaten, yaitu 

Serang, Pandeglang dan Lebak. Jenis komoditas unggulan 

perkebunan yang di kembangkan di Provinsi Banten adalah karet, 

kelapa, kakao, kelapa sawit, cengkeh, kopi dan aren (komoditas 

unggulan spesifik).  Produksi pada tahun 2011, Karet dengan luas 

areal  26.549,30  Ha dan produksinya 11.977,76  ton, Kelapa (kelapa 

dalam dan hibrida) dengan luas 100.976,74 Ha dan produksi 

55.901,30 ton, Kakao dengan luas 7.392,18 ha dan produksi  

2.122,23  ton, sedangkan Kelapa sawit luasnya mencapai  18.694,01 

ha dengan produksi 27.615,09 ton. 

Komoditas perkebunan lainnya yang merupakan komoditas 

unggulan spesifik Provinsi Banten adalah aren, pada tahun 2011 

terdapat tanaman aren dengan luas areal 2.987,88 ha dengan 

produksi 1.706,67 ton, yang tersebar di 4 Kabupaten/kota, yaitu : 

- Kabupaten Lebak seluas     : 2.463,00 ha  

- Kabupaten Pandeglang seluas  :   332,90 ha  

- Kabupaten Serang seluas  :   152,23 ha 

- Kota Serang seluas    :     39,75 ha 

Jumlah Perkebunan Besar di Provinsi Banten terdiri dari  

Perkebunan Negara dan Perkebunan Besar Swasta,  yaitu  : 

- Perkebunan Negara  : 1 Perusahaan 

- Perkebunan Besar Swasta : 18 Perusahaan 
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Perkebunan Negara di Provinsi Banten adalah PT. 

Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII yang terdiri dari 3 Kebun, 2 

Kebun terdapat di Kabupaten Lebak dan 1 Kebun di Kabupaten 

Pandeglang. Komoditas Perkebunan Negara adalah kelapa sawit dan 

kelapa dalam.  Dari 18 Perkebunan Besar Swasta  terdapat 12 

Perkebunan Besar Swasta  di Kabupaten Lebak, 5 Perkebunan 

Besar Swasta di Kabupaten Pandeglang dan 1 Perkebunan Besar 

Swasta di Kabupaten Serang. 

 

2.3. Kinerja Pelayanan  
 

Pelaksanaan pembangunan kehutanan dan perkebunan di 

daerah tidak terlepas dari koridor Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah.  Dalam undang-undang tersebut 

disebutkan urusan yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah 

antara lain : 

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan  

b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang 

c. Pengendalian lingkungan hidup. 

Ketiga urusan wajib tersebut sangat terkait erat dengan kegiatan 

pembangunan kehutanan dan perkebunan. Sedangkan urusan 

kehutanan dan perkebunan di Provinsi Banten dikategorikan sebagai 

urusan pilihan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten. 

Disamping kewenangan tersebut, maka Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Propinsi Banten dapat melaksanakan kewenangan 



 

 
                                                                   

 

 

 

 26 
Rencana Strategis Dinas Kehutanan 

dan Perkebunan Provinsi Banten 

Tahun 2012 - 2017 

lainnya sebagai pelaksanaan atas dekosentrasi maupun azas tugas 

pembantuan.  Dengan kewenangan tersebut penanganan hutan dan 

kebun dalam pembangunan di Propinsi Banten ditujukan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan  mewujudkan suatu 

ekosistem yang serasi, selaras dan berkesinambungan  serta 

memperhatikan  aspek kelestarian fungsi hutan dan kebun yang 

bernilai ekonomis.  

Penyelenggaraan pembangunan Kehutanan dan  Perkebunan 

perlu terus menerus dilakukan penyempurnaan kearah perbaikan 

yang disusun dalam suatu tahapan perencanaan berkelanjutan, 

sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi kepada 

pencapaian hasil. Selama periode 2007 – 2012 sudah banyak 

program dan kegiatan pembangunan kehutanan dan perkebunan 

yang sudah dilaksanakan, dari sekian banyak program dan kegiatan 

tentunya banyak keberhasilan yang sudah dicapai meskipun ada 

beberapa yang belum tercapai sesuai harapan. Pada Lampiran 1 

disajikan Pencapaian Kinerja Dishutbun dari Tahun 2007 – 2012 dan 

Lampiran 2 disajikan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan 

Dishutbun dari Tahun 2007 – 2012 (seperti terdapat pada lampiran) 

Dari Lampiran 1 terlihat bahwa dari target kinerja 

pembangunan kehutanan dan perkebunan hampir seluruhnya dapat 

tercapai hanya satu indikator yang belum tercapai yaitu peningkatan 

produksi dan produktivitas tanaman perkebunan dimana dari target 

13.5% hanya tercapai 7.5%. Sementara itu untuk capaian realisasi 

anggaran rata-rata tiap tahun mencapai 90%. 
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2.4. Tantangan dan Peluang 

Analisis lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun 

lingkungan eksternal diperlukan untuk menentukan strategi, sasaran 

dan program pembangunan kehutanan dan perkebunan di Provinsi 

Banten.  Telaahan SWOT digunakan untuk melakukan analisis faktor-

faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ancaman, 

yang berpengaruh pada pencapaian kinerja pembangunan kehutanan 

dan perkebunan, adalah sebagai berikut : 

1. Kekuatan  

a. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana 

Prasarana 

b. Tersedianya pembiayaan dari APBD dan APBN 

c. Tersedianya komoditas unggulan provinsi 

d. Dukungan peraturan perundangan bidang kehutanan dan 

pekebunan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan dan kebun 

e. Dinas Kehutanan dan Perkebunan memiliki kewenangan dalam 

pengurusan hutan dan kebun 

2. Kelemahan 

a. Pelayanan prima belum optimal (beberapa SOP dan Rencana 

Makro Perkebunan belum dibuat)  

b. Masih terbatasnya ketersediaan, sertifikasi, dan pengawasan 

mutu benih dan bibit 

c. Produksi, produktivitas dan mutu komoditas kehutanan dan 

perkebunan belum sesuai standar 
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d. Perlindungan dan pengendalian usaha kehutanan dan 

perkebunan belum optimal  

e. Belum tersedianya hasil hutan dan kebun yang bersertifikat 

serta teknologi tepat guna yang memadai 

3. Peluang 

a. Adanya industri pengolahan hasil hutan dan kebun yang sudah 

berkembang dengan akses pemasaran yang relatif dekat 

b. Animo masyarakat untuk menanam tanaman kehutanan dan 

perkebunan cukup tinggi 

c. Potensi para pelaku usaha yang dapat dijadikan mitra 

kehutanan dan perkebunan masih bisa ditingkatkan  

d. Potensi lahan yang sesuai untuk pengembangan tanaman 

kehutanan dan perkebunan masih tersedia 

e. Minat investasi sektor kehutanan dan perkebunan yang 

cenderung meningkat 

4. Tantangan 

a. Banyaknya areal perkebunan yang terlantar dan kurang 

produktif 

b. Belum mantapnya kelembagaan dan keberdayaan ekonomi 

masyarakat sekitar kawasan hutan dan perkebunan  

c. Ketidakseimbangan antara kebutuhan konsumsi dan 

penyediaan produk hasil hutan dan kebun 

d. Perubahan iklim global (climate change)  

e.  Laju deforestasi dan degradasi hutan dan lahan masih cukup 

tinggi 
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ISU-ISU STRATEGIS BERDASARAKAN 
TUGAS DAN FUNGSI 

 

 
 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 
Pelayanan  

Pengelolaan hutan dan kebun pada hakekatnya merupakan 

aktivitas yang mendudukkan hutan dan kebun sebagai sumber daya 

untuk sebesar-besar kesejahteraan dan kebahagiaan manusia lahir dan 

bathin dengan mempertahankan kelestarian fungsi dan manfaatnya. 

Pelaksanaan pengelolaan tersebut sebagai dilakukan dengan 

berazaskan kerakyatan, keadilan, partisipatif, demokratis, keterbukaan, 

keterpaduan, kejujuran dan bertanggunggugat. 

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pembangunan kehutanan dan perkebunan di Provinsi Banten 

diantaranya, sebagai berikut :  

1. Orientasi pengembangan kehutanan pada masa lalu yang tidak 

seimbang, yang hanya terpusat pada kayu telah menyisakan 

berbagai permasalahan berupa penurunan kuantitas dan kualitas 

sumber daya hutan menurut data terbaru luas lahan kirits saat ini 

kurang lebih 104.103,01 Ha.  Penurunan produktiftas semakin terasa 

dan berbagai permasalahan sosial semakin banyak muncul ke 

permukaan. 

BAB 

III 
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2. Keberadaan ekonomi masyarakat terutama pada masyarakat yang 

berada di sekitar kawasan hutan masih rendah 

3. Pertumbuhan industri kehutanan di Provinsi Banten saat ini 

mengalami stagnasi karena keterbatasan bahan baku. Saat ini 

Industri pengolahan hasil hutan berdasarkan catatan sampai dengan 

tahun 2011 sebanyak 277 buah yang tersebar pada dua sentra 

industri yaitu Sentra Industri Tangerang (Kabupaten/Kota Tangerang) 

sebanyak 93 buah dan Sentra Industri Serang (Kabupaten Serang, 

Pandeglang, Lebak dan Kota Cilegon) sebanyak 184 buah dengan 

jumlah penyerapan tenaga kerja sebanyak kurang lebih 8.000 jiwa, 

sebagian besar industri pengolahan hasil hutan berorientasi pada 

pasar ekspor.  

4. Dari tahun ke tahun produksi kayu, baik kayu yang dihasilkan oleh 

Perum Perhutani maupun rakyat cenderung tetap malah mungkin 

menurun.  Data produksi kayu tersebut tentunya masih jauh dari 

kebutuhan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan kayu tersebut 

disuplai dari luar jawa dan peningkatan produksi dan produktifitas 

kayu rakyat.  Salah satu mata rantai pengusahaan hutan yang perlu 

dibina dan dimantapkan adalah menyangkut peredaran hasil hutan.  

Bentuk kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

penatausahaan hasil hutan di Provinsi Banten, selain dengan 

melakukan pembinaan dan pengawasan adalah melalui 

pembangunan Sentra Pemasaran Hasil Hutan 
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5. Saat ini produktivitas beberapa tanaman komoditas unggulan di 

Provinsi Banten khususnya perkebunan rakyat masih sangat rendah 

dibandingkan standar Normal Nasional yaitu : 

-   Karet     : 924,60 kg/Ha/Th  (Normal : 1.638 Kg/Ha/Th) 

-   Kelapa  : 699,74 kg/Ha/Th (Normal : 1.500 kg/Ha/Th) 

-   Kopi : 322,25 kg/Ha/Th (Normal : 1.600 kg/Ha/Th) 

-   Kakao  : 656,00 kg/Ha/Th (Normal : 1.350 kg/Ha/Th) 

-   Sawit : 2.462,08 kg TBS/Ha/Th (Normal : 4000 kg/Ha/Th)  

-   Cengkeh : 728,10  kg/Ha/Th  (Normal : 800 kg/Ha/Th)            

-   Aren        : 131,87  Ltr/Ha/th  (Normal : 25 kg/Ha/Th)     

Target produktifitas yang diharapkan Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Provinsi Banten selama lima tahun ke depan (2012 – 

2017) adalah : 

-  Karet        : 1.169,14 kg/Ha/Th     ( Naik  : 26,51 % ) 

-  Kelapa   : 779,21 kg/Ha/Th    ( Naik : 11,35 % ) 

- Kopi  : 326,94 kg/Ha/Th  ( Naik :   1,45 % )  

- Kakao : 857,80 kg/Ha/Th    ( Naik :  30,76 %)  

- Sawit  : 2.701,09 kg/Ha/Th  (  Naik ;  9,70 % )  

-  Cengkeh : 730,75 kg/Ha/Th  ( Naik :   0,36 % ) 

-  Aren         : 155,78  kg/Ha/Th      ( Naik : 18,32 % ) 

Dengan adanya peningkatan produktifitas sesuai rencana tersebut 

diatas  diharapkan pada tahun 2017 produksi semua komoditas 

perkebunan  termasuk 7 komoditas unggulan naik  dari 109.052,82 

Ton pada tahun 2011 menjadi 113.307,80 Ton atau naik 4.255 ton 
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(3,90%). Sehingga kebutuhan produk perkebunan yang diperlukan 

oleh beberapa perusahaan di wilayah Banten dapat terpenuhi. 

Tabel 3.  Proyeksi Produksi Komoditas Perkebunan Tahun 2012 – 
2017  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Kelapa 55,901.84        57,214.61     59,228.99   61,314.19          63,472.79   65,707.39   68,020.67   

Kenaikan 2.35                3.52              3.52                     3.52             3.52             3.52             18.89            

2 Karet 11,977.00        13,239.05     13,677.26   14,120.94          14,579.02   15,051.98   15,540.28   

Kenaikan 10.54              3.31              3.24                     3.24             3.24             3.24             17.38            

3 Kakao 2,122.00          3,097.37        3,366.32     3,658.43             3,978.34     4,328.80     4,712.83     

Kenaikan 45.96              8.68              8.68                     8.74             8.81             8.87             52.16            

4 Sawit 27,615.00        31,489.65     32,477.40   33,496.13          34,546.81   35,630.46   36,748.09   

Kenaikan 14.03              3.14              3.14                     3.14             3.14             3.14             16.70            

5 Kopi 2,239.60          1,822.19        2,054.65     2,056.71             2,058.76     2,060.82     2,062.88     

Kenaikan (18.64)            12.76           0.10                     0.10             0.10             0.10             13.21            

6 Cengkeh 7,643.94          5,654.59        7,482.15     7,519.56             7,557.16     7,594.94     7,632.92     

Kenaikan (26.03)            32.32           0.50                     0.50             0.50             0.50             34.99            

7 Aren 1,707.00          1,703.92        1,706.99     1,715.52             1,724.10     1,732.72     1,741.38     

Kenaikan (0.18)              0.18              0.50                     0.50             0.50             0.50             2.20               

109,206.38     114,221.38   119,994       123,881              127,917      132,107      136,459      19.47            JUMLAH

No Komoditas
Produksi Tahun 

2011/2012

Proyeksi Produksi (ton)

JUMLAH 

KENAIKAN
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3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah Terpilih 

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, 

tantangan dan  peluang yang ada di Banten serta mempertimbangkan 

budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah 

Provinsi Banten Tahun 2012–2017 adalah Bersatu Mewujudkan 

Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa. 

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi 

yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi 

Banten dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup 

nasional, regional, maupun global. 

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan 

tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta 

tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka 

ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

Misi Pertama, Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah 

Mendukung Pengembangan Wilayah dan Kawasan yang 

Berwawasan Lingkungan, ditujukan untuk konektivitas 

pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan 

pembangunan ekonomi Banten serta meningkatkan layanan dasar 

masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan prinsip-

prinsip pembangunan. 

b. Misi Kedua, Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk 

Mendorong Pertumbuhan ekonomi Daerah dan Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat, ditujukan untuk meningkatkan kualitas 
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pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah dalam rangka 

mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

c. Misi Ketiga, Peningkatan  Kualitas Sumberdaya Manusia yang 

Religius, Cerdas dan Berdaya Saing dalam Kerangka Penguatan 

NKRI, ditujukan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang 

sehat, cerdas, agamis dan berdaya saing. 

d. Misi Keempat, Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku 

Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan 

Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan Seimbang, ditujukan 

untuk mewujudkan Banten rukun damai, membangun kebersamaan 

yang sinergis antara pusat-daerah, beserta stakesholder dalam 

menjalankan peran dan fungsinyamasing-masing secara terintegrasi 

membangun Banten.  

e. Misi Kelima, Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah 

yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, 

Bersih, ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dalam 

rangka meningkatkan pelayanan publik. 

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dishutbun 

1. Renstra Kementerian Kehutanan 

Berdasarkan arahan umum kerangka pembangunan nasional, tugas 

dan fungsi Kemenhut, serta permasalahan yang dihadapi dalam 

pembangunan kehutanan dalam lima tahun kedepan maka visi 

Kementerian Kehutanan 2010 – 2014 dalam penyelenggaraan 
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pembangunan kehutanan adalah : Hutan Lestari untuk Kesejahteraan 

Masyarakat yang Berkeadilan. 

Untuk mewujdukan visi di atas, maka misi dan tujuan masing-masing 

misi ditetapkan sebagai berikut : 

a. Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas data 

dan informasi kehutanan. Misi tersebut bertujuan untuk 

meningkatkan kepastian kawasan hutan sebagai dasar penyiapan 

prakondisi pengelolaan sumber daya hutan secara lestari. 

b. Meningkatkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). Misi 

tersebut bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan 

hutan produksi. 

c. Memantapkan penyelenggaraan perlindungan dan konservasi 

sumber daya alam. Misi tersebut bertujuan menurunkan gangguan 

keamanan hutan dan hasil hutan dalam penyelenggaraan 

perlindungan dan konservasi sumber daya alam. 

d. 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. 

e. Menyediakan teknologi dasar dan terapan. Misi ini bertujuan untuk 

menyediakan informasi ilmiah dan pengelolaan hutan lestari, baik 

dalam tatanan perumusan kebijakan maupun kegiatan teknis 

pengelolaan hutan di lapangan 
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f. 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 terlaksananyatertib 

administrasi pada Kementerian Kehutanan. 

g. Mewujudkan sumber daya manusia kehutanan yang professional. 

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM kehutanan 

yang professional melalui pendidikan dan pelatihan serta 

penyuluhan. 

2. Renstra Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian 

Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan 

pembangunan pertanian, visi pembangunan perkebunan harus 

selaras dengan visi pembangunan nasional dan pembangunan 

pertanian. Dalam rangka mendukung visi pembangunan perkebunan 

maka Visi Direktorat Jenderal Perkebunan adalah Profesional dalam 

memfasilitasi peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman 

perkebunan berkelanjutan. 

Untuk dapat berkontribusi secara efektif dalam misi pembangunan 

perkebunan 2010-2014 maka Direktorat Jenderal Perkebunan 

menetapkan misinya sebagai berikut : 

a. Memberikan pelayanan perencanaan, program, anggaran dan 

kerjasama teknis yang berkualitas, pengelolaan adminsitrasi 

keuangan dan asset yang berkualitas, memberikan pelayanan 
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organisasi, tata laksana, kepegawaian, humas dan administrasi 

perkantoran yang berkualitas, melakukan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan dan penyidiaan data serta informasi yang berkualitas. 

b. Meningkatkan kemampuan penyediaan benih unggul dan 

penyediaan sarana produksi 

c. Mendorong upaya peningkatan produksi dan produktivitas usaha 

budidaya tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar dan 

tanaman tahunan 

d. Memfasilitasi terwujudnya integrasi antar pelaku usaha budidaya 

tanaman perkebunan dengan pendekatan kawasan, memotivasi 

penerapan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi local, 

mendorong penumbuhan pemberdayaan petani dan kelembagaan 

petani 

e. Memfasilitasi ketersediaan teknologi, system perlindungan 

perkebunan, pengamatan dan pengendalian OPT dan 

penanganan gangguan usaha serta dampak perubahan iklim 

f. Memfasilitasi peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan 

pasca panen budidaya tanaman semusim, tanaman rempah 

penyegar dan tanaman tahunan, memfasilitasi peningkatan 

bimbingan dan penanganan usaha berkelanjutan seperti ISPO 

(Indonesian Suatainable Palm Oil), PIR (Perkebunan Inti Rakyat), 

Rekomtek (Rekomendasi Teknis), memfasilitasi peningkatan 

penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.  
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3. Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2007 - 2012 

Dengan mempertimbangkan latar belakang, potensi dan 

analisis lingkungan baik internal maupun eksternal maka Dinas 

Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten berupaya membangun 

visi dan misi sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsinya. Dinas 

Kehutanan dan Perkebunan Provinsi banten mempunyai visi :  

“Terwujudnya Kelestarian Fungsi Hutan dan Kebun sebagai 

Sistem Penyangga Kehidupan” 

Dalam rangka mencapai harapan yang terkandung dalam visi 

pembangunan kehutanan dan perkebunan Provinsi Banten maka 

dalam upaya pencapaiannya Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

mempunyai misi : 

1. Meningkatkan Produksi, Produktivitas, dan Nilai Tambah Hasil 

Hutan dan Kebun 

2. Meningkatkan Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan 

dan Lahan 

3. Meningkatkan Aneka Usaha Kehutanan dan Perkebunan  serta 

Jasa Lingkungan 

4. Meningkatkan Kemampuan dan Kapasitas Kelembagaan 

Masyarakat Kehutanan dan Perkebunan 

5. Meningkatkan Perlindungan, Pengamanan Hutan dan Kebun 

6. Meningkatkan Produk Unggulan melalui Pendekatan 

Pembangunan Wilayah (Kawasan)  
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3.4.  Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Berpijak pada kondisi saat ini, tantangan yang dihadapi sampai 

dengan tahun 2025 serta mempertimbangkan modal dasar yang 

dimiliki dan harapan masyarakat Provinsi Banten, maka “Visi 

Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2005-2025” adalah sebagai 

berikut: 

”Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan 

Taqwa” 

Berdasarkan visi pembangunan Provinsi Banten tahun 2005-2025, 

selanjutnya ditetapkan 

Misi Provinsi Banten 2005-2025, yaitu: 

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, 

Berbudaya, Sehat dan Cerdas; 

2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing; 

3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan 

Hidup yang Lestari; 

4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, 

dan Berwibawa. 

Dalam kerangka keterpaduan pembangunan nasional, Misi 

pembangunan Provinsi Banten 2005-2025 merupakan wujud 

komitmen seluruh masyarakat Provinsi Banten untuk mendukung 

pencapaian Misi pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-

2025. 
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Tahapan pembangunan dalam RPJPD dibagi menjadi lima tahapan 

sebagai berikut : 

1. RPJMD KE-1 (RENSTRADA TAHUN 2005-2006 & RENSTRA 

TRANSISI 2007) / TAHAP REVITALISASI - I 

2.  RPJMD KE-2 (TAHUN 2008-2012) / TAHAP REVITALISASI - II 

3.  RPJMD KE-3 (TAHUN 2013-2017) / TAHAP AKSELERASI - I 

4. RPJMD KE-4 (TAHUN 2018-2022) / TAHAP AKSELERASI - II 

5. RPJMD KE-5 (TAHUN 2023-2025) / TAHAP MODERNISASI 

 

2. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang 

Kebijakan dan strategi penataan ruang ini meliputi kebijakan dan 

strategi pengembangan struktur ruang, pengembangan pola ruang, 

serta pengembangan kawasan strategis Provinsi Banten. 

a. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang 

Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah Provinsi Banten 

akan meliputi kebijakan pengembangan kawasan lindung dan 

kebijakan pengembangan kawasan budidaya.  

Kebijakan pengembangan kawasan lindung meliputi : 

1. Peningkatan kualitas kawasan lindung agar sesuai dengan 

fungsi perlindungannya; 

2. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup; 

3. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat 

menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. 

4. Perwujudan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang. 
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Kebijakan pengembangan kawasan budidaya meliputi: 

1. Peningkatan produktivitas kawasan budidaya; 

2. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar 

kegiatan budidaya; 

3. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak 

melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. 

b. Strategi Pengembangan Pola Ruang 

Strategi pengembangan pola ruang wilayah Provinsi Banten terdiri 

atas strategi pengembangan kawasan lindung dan strategi 

pengembangan kawasan budidaya.  

Strategi pengembangan kawasan lindung terdiri dari : 

Strategi berupa peningkatan kualitas kawasan lindung agar sesuai 

dengan fungsi perlindungannya meliputi : 

1. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang 

telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam 

rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem 

wilayah; 

2. Meningkatkan kualitas kawasan hutan yang berfungsi sebagai 

kawasan lindung, yaitu kawasan hutan lindung dan kawasan 

hutan konservasi; 

3. Mengendalikan bentuk-bentuk kegiatan yang berada di dalam 

kawasan lindung yang tidak sesuai dengan fungsi perlindungan 

dan/atau dapat merusak fungsi perlindungan kawasan lindung. 

4. Mewujudkan kawasan lahan pangan berkelanjutan dan 

meningkatkan fungsi kawasan lindung; 
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5. Mewujudkan kawasan taman nasional dan kawasan lindung 

khususnya di wilayah banten selatan yang memberi manfaat 

kepada masyarakat sekitarnya dan mendukung pengembangan 

lingkungan hidup nasional dan internasional dalam rangka 

pengendalian perubahan iklim. 

Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan 

hidup meliputi: 

1. Menetapkan kawasan lindung dan/atau fungsi perlindungan di 

ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam 

bumi; 

2. Menetapkan proporsi luas kawasan berfungsi lindung dalam 

wilayah Provinsi Banten paling sedikit 30% dari luas wilayah. 

Strategi pencegahan dampak negative kegiatan manusia yang 

dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, meliputi: 

1. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi 

lingkungan hidup; 

2. Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup dari tekanan 

perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh 

suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan 

manusia dan makhluk hidup lainnya; 

3. Meningkatkan kemampuan daya tampung lingkungan hidup 

untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang 

dibuang ke dalamnya; 

4. Mengendalikan terjadinya tindakan yang dapat secara langsung 

atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik 
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lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak 

berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; 

5. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara 

bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan 

generasi masa depan; 

6. Mewujudkan sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin 

pemanfatannya secara bijaksana, dan sumber daya alam yang 

terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya 

dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta 

keanekaragamannya; 

7. Mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya 

adaptasi bencana di kawasan rawan bencana. 

Strategi perwujudan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian 

ruang, meliputi: 

1. Mengelola sempadan sungai untuk menjamin tidak terjadinya 

kerusakan pada pinggiran sungai dan tidak terganggunya aliran 

sungai dan beban di kawasan sekitarnya; 

2. Mengamankan, memelihara, dan mengembangkan hutan 

mangrove sebagai pengamanan terhadap abrasi dan erosi 

pantai; 

3. Mempertahankan kawasan cagar alam, kawasan hutan lindung, 

taman nasional, kawasan konservasi laut bagi kepentingan 

plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan keberlanjutan; dan 

4. Meningkatkan fungsi perlindungan kawasan setempat dan 

kawasan perlindungan bawahnya. 
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Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya, terdiri dari : 

Strategi peningkatan produktivitas kawasan budidaya, meliputi : 

1. Memanfaatkan lahan yang tidak atau kurang produktif yang 

berada di luar kawasan lindung menjadi kawasan budidaya 

sesuai dengan sifat dan kondisi lahannya; 

2. Meningkatkan produktivitas kawasan budidaya pertanian 

dengan usaha-usaha intensifikasi dan diversifikasi pertanian; 

3. Mewujudkan kawasan budidaya melalui pengembangan hutan 

produksi, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, 

industri, pariwisata, permukiman, dan kawasan peruntukan 

lainnya secara produktif melalui pemberdayaan masyarakat di 

perkotaan dan perdesaan. 

Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan 

antar kegiatan budidaya, meliputi: 

1. Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam 

kawasan budidaya beserta prasarana pendukungnya secara 

sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan 

perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya dengan 

mengalokasikan ruang dan akses masyarakat; 

2. Mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek 

politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu 

pengetahuan dan teknologi; 

3. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian 

pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan; 
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4. Mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus 

pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala 

ekonomi; 

5. Mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan 

yang bernilai ekonomi tinggi di wilayah laut kewenangan 

Provinsi Banten. 

Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak 

melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi: 

1. Mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya terbangun 

pada kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi 

kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana; 

2. Mengembangkan kawasan perkotaan dengan bangunan 

bertingkat terutama untuk kegiatan-kegiatan dengan fungsi 

komersial atau bernilai ekonomi tinggi guna penghematan ruang 

dan memberikan ruang terbuka pada kawasan tersebut; 

3. Mengembangkan proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah 

kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota; 

4. Mengendalikan kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk 

mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana 

kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan 

perdesaan di sekitarnya; 
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3. Rencana Pola Ruang 

a. Rencana Kawasan Lindung 

Pengertian kawasan berfungsi lindung dalam suatu rencana tata 

ruang wilayah provinsi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

No.15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi, terdiri atas: 

1. Kawasan hutan lindung; 

2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan 

bawahannya; 

3. Kawasan perlindungan setempat; 

4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; 

5. Kawasan rawan bencana alam; 

6. Kawasan lindung geologi; 

7. Kawasan lindung lainnya. 

Adapun kawasan lindung yang terdapat di Wilayah Provinsi Banten 

meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan 

perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan 

perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam 

dan cagar budaya, dan kawasan rawan bencana alam. Rencana 

kawasan lindung di Wilayah Provinsi Banten tahun 2030 seluas 

kurang lebih 260.843 Ha atau 30,15 % dari luas wilayah Provinsi 

Banten, meliputi : 

1. Kawasan Hutan Lindung 

a). Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan 

untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, 
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sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk 

menjamin tersedianya unsur hara tanah dan air permukaan. 

b). Kriteria Penetapan 

• Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, 

jenis tanah, curah hujan yang melebihi nilai skor 175 dan 

atau; 

•  Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan di atas 

40% dan/atau; 

• Kawasan hutan yang mempunyai tingkat keaneka-

ragaman hayati yang tinggi.  

Kawasan Hutan Lindung di Wilayah Provinsi Banten ditetapkan 

seluas kurang lebih 20.646 Ha (2,39%) dari luas Provinsi 

Banten yang terdapat di sebagian Kabupaten Serang, 

Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten 

Tangerang, dan Kota Cilegon. 

2. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan 

Bawahannya 

a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan 

bawahannya meliputi kawasan resapan air dilakukan untuk 

memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada 

daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air 

tanah dan penanggulangan banjir, untuk kawasan 

bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan. 

b. Kriteria Penetapan 
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Kriteria kawasan resapan air adalah curah hujan yang tinggi, 

struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk 

geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara 

besar-besaran. Kawasan resapan air terdapat di Kecamatan 

Cinangka Kabupaten Serang, Kecamatan Anyer Kabupaten 

Serang, Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang, 

Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang, Kecamatan 

Cimanggu Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Sumur 

Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Cibaliung Kabupaten 

Pandeglang, Kecamatan Mandalawangi Kabupaten 

Pandeglang, Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang, 

Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak, Kecamatan Cibeber 

Kabupaten Lebak, Rawa Danau di Kabupaten Serang, 

Pegunungan Aseupan-Karang-Pulosari (Akarsari) di 

Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang. 

3. Kawasan Perlindungan Setempat 

a. Sempadan Pantai 

1). Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk 

melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu 

kelestarian fungsi pantai. 

2). Kriteria Penetapan 

Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian 

yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi 

fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke 

arah darat. Kawasan sempadan pantai ditetapkan seluas 
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kurang lebih 5.174 Ha (0,60%) dari luas Provinsi Banten 

yang terdapat di sebagian Kabupaten Serang, Kota 

Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, 

Kabupaten lebak dan Kota Cilegon. 

b. Sempadan Sungai 

1). Perlindungan terhadap sungai dilakukan untuk melindungi 

sungai dari kegiatan manusia yang dapat menganggu dan 

merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar 

sungai serta mengamankan aliran sungai. 

2).Kriteria Penetapan 

• Sekurang-kurangnya 100 meter kiri-kanan sungai besar 

dan 50 meter kiri kanan anak sungai di luar kawasan 

pemukiman. 

• Untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan 

sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan 

inspeksi antara 10 - 15 meter. 

Kawasan sempadan sungai di Provinsi Banten terdiri dari 

DAS Ciujung, DAS Cidurian, DAS Cilemer, DAS Ciliman, 

DAS Cibanten, DAS Cidanao, DAS Cimanceuri, DAS 

Cisadane, DAS Cibinuangeun, DAS Cihara, DAS Cimadur, 

dan DAS Cibareno dengan total panjang sungai 787,68 Km 

dengan luas sempadan sungai kurang lebih 7.877 Ha 

(0,91%) dari luas Provinsi Banten sedangkan kawasan hutan 

untuk DAS paling sedikit ditetapkan 30 (tiga puluh) persen. 
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c. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk 

1). Perlindungan terhadap kawasan sekitar danau/waduk/situ 

untuk melindungi danau/waduk/situ dari kegiatan budidaya 

yang dapat mengganggu kelestarian fungsi 

danau/waduk/situ. 

2). Kriteria Penetapan 

Kriteria kawasan sekitar danau/waduk adalah daratan 

sepanjang tepian danau/waduk yang.lebarnya proporsional 

dengan bentuk dan kondisi danau/waduk antara 50 - 100 

meter ke arah darat. Kawasan sekitar danau atau waduk 

ditetapkan seluas kurang lebih 83.155,09 Ha (9,61%) dari 

luas Provinsi Banten yang terdapat di sebagian Kabupaten 

Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota 

Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten 

lebak, dan Kota Cilegon. 

d. Kawasan Sekitar Mata Air 

1). Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air dilakukan 

untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang 

dapat merusak kualitas dan kondisi fisik kawasan di 

sekitarnya. 

2). Kriteria Penetapan 

Kawasan mata air adalah daratan sekurang-kurangnya 

dengan radius (jari-jari) 200 meter di sekitar mata air. 

Kawasan sekitar mata air ditetapkan seluas kurang lebih 

787 Ha (0,09%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di 
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Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten 

Serang. 

4. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya 

a. Perlindungan terhadap kawasan suaka alam, pelestarian 

alam dan cagar budaya dilakukan untuk melindungi 

keanekaragaman hayati, tipe ekosistem, gejala dan keunikan 

alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan 

pembangunan pada umumnya. 

b. Kriteria Penetapan Kawasan Suaka, Pelestarian Alam dan 

Cagar Budaya adalah sebagai berikut. 

1). Kriteria Cagar Alam, adalah : 

- kawasan yang mempunyai keanekaragaman jenis 

tumbuhan dan satwa serta tipe ekosistemnya; 

- mewakili formasi biota tertentu dan/atau unit-unit 

penyusunnya; 

- mempunyai kondisi alam baik biota maupun fisiknya 

masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia; 

- mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang 

pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang 

cukup luas; 

- mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu satunya 

contoh di suatu daerah serta keberadaannya 

memerlukan konservasi. 
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Cagar alam di Wilayah Provinsi Banten ditetapkan sebagai 

berikut : 

1. CA Rawa Danau seluas kurang lebih 2.500 Ha (0,29%) 

dari luas Provinsi Banten yang terdapat di Kabupaten 

Serang. 

2. CA G. Tukung Gede seluas kurang lebih 1.700 Ha 

(0,20%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di 

Kabupaten Serang. 

3. CA Pulau Dua seluas kurang lebih 30 Ha (0,003%) dari 

luas Provinsi Banten yang terdapat di Kota Serang. 

2).Kriteria Taman Nasional, adalah : 

- Kawasan yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup 

untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara 

alami; 

- Memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik 

berupa jenis tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya 

serta gejala alam yang masih utuh dan alami; 

- Memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh; 

- Memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk 

dikembangkan sebagai pariwisata alam; 

- Merupakan kawasan yang dapat dibagi kedalam Zona 

Inti, Zona Pemanfaatan, Zona Rimba dan Zona lain yang 

karena pertimbangan kepentingan rehabilitasi kawasan, 

ketergantungan penduduk sekitar kawasan, dan dalam 

rangka mendukung upaya pelestarian sumber daya alam 
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hayati dan ekosistemnya, dapat ditetapkan sebagai zona 

tersendiri. Taman Nasional yang terdapat di Wilayah 

Provinsi Banten ditetapkan sebagai berikut : 

1. TN Ujung Kulon seluas kurang lebih 78.619 Ha 

(9,09%) dari luas Provinsi Banten yang termasuk 

daratan terdapat di Kabupaten Pandeglang. 

2. TN Gunung Halimun-Salak seluas kurang lebih 42.925 

Ha (4,96%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di 

Kabupaten Lebak. 

3).Kawasan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian 

alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi 

kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Adapun kriteria 

penunjukan dan penetapan taman wisata alam adalah 

sebagai berikut : 

- mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa 

atau ekosistem gejala alam serta formasi geologi yang 

menarik; 

-  mempunyai luas yang cukup untuk menjamin 

kelestarian fungsi potensi dan daya atarik untuk 

dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam; 

- kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya 

pengembangan pariwisata alam. 

Kawasan taman wisata alam yang terdapat di Wilayah 

Provinsi Banten, meliputi : 
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1. TWA Pulau Sangiang seluas kurang lebih 528 Ha 

(0,06%) dari luas Provinsi Banten yang termasuk 

daratan terdapat di Kabupaten Serang. 

2. TWA Carita seluas kurang lebih 95 Ha (0,01%) dari luas 

Provinsi Banten yang terdapat di Kabupaten 

Pandeglang 

4). Kriteria Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) adalah 

kawasan berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki 

tumbuhan dan satwa yang beragam, memiliki arsitektur 

bentang alam (landscape) yang baik, memiliki akses yang 

baik untuk keperluan pariwisata, perlindungan sistem 

penyangga kehidupan, pelestarian keanekaragaman 

hayati dan ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari. 

Rekomendasi yang memungkinkan dijadikan kawasan 

TAHURA di Provinsi Banten adalah Komplek Gunung 

Aseupan seluas kurang lebih 7.000 Ha. Adapun alokasi 

pemanfaatan TAHURA pada tahun 2030 diarahkan seluas 

kurang lebih 3.026 Ha (0,35%) dari luas Provinsi Banten. 

Adapun di dalam komplek Gunung Aseupan tersebut 

terdiri dari kawasan hutan lindung dan kawasan hutan 

produksi yang saat ini dikelola oleh Perum Perhutani, 

kawasan Taman Wisata Alam dan Kawasan Suaka Alam 

yang dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam 

serta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) 
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yang saat ini dikelola oleh Badan Litbang Kehutanan 

Departemen Kehutanan RI. 

5). Kriteria Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan 

adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai 

budaya tinggi, situs purbakala, dan kawasan dengan 

bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi 

untuk ilmu pengetahuan. Kawasan konservasi cagar 

budaya perlindungan atas hak ulayat masyarakat Baduy 

seluas kurang lebih 5.137 Ha (0,59%) dari luas Provinsi 

Banten yang terdapat di Kabupaten Lebak. 

 

5. Kawasan Rawan Bencana Alam 

a. Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam 

dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari 

bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak 

langsung oleh perbuatan manusia. 

b. Kriteria Penetapan Kriteria kawasan rawan bencana alam 

adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi 

tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung 

berapi, gempa bumi, dan tanah longsor serta gelombang 

pasang dan banjir. Adapun kawasan rawan bencana alam 

tersebut, meliputi : 

1). Kawasan rawan letusan gunung api terdapat di Gunung 

Krakatau. 
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2). Kawasan rawan banjir terdapat di Kabupaten Tangerang 

(berada pada DAS Cisadane, Pasanggrahan, Cirarab, 

Cimanceuri, Cidurian), Kota Tangerang (berada pada DAS 

Cisadane), Kabupaten Pandeglang (berada pada DAS 

Ciliman, Cilemer), Kabupaten Lebak (berada pada DAS 

Ciujung dan Cibinuangeun), Kabupaten Serang (berada 

pada DAS Ciujung). 

3). Kawasan rawan tsunami terdapat di Pantai Utara 

(Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kabupaten 

Tangerang), Pantai Selatan (Kabupaten Pandeglang dan 

Kabupaten Lebak), Pantai Barat (Kabupaten Pandeglang, 

Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon). 

4). Kawasan rawan gerakan tanah terdapat di Kabupaten 

Pandeglang (Kecamatan, Kecamatan Pandeglang, 

Kecamatan Cadasari, Kecamatan Mandalawangi, 

Kecamatan Cibaliung, Kecamatan Cibitung, Kecamatan 

Cigeulis), Kabupaten Lebak (Kecamatan Cigemblong, 

Kecamatan Lebak Gedong, Kecamatan Sobang, 

Kecamatan Cibeber, Kecamatan Panggarangan). 

.b. Rencana Kawasan Budidaya 

Kawasan budidaya yang dimaksud merupakan arahan peruntukan 

yang terdiri dari : 

a) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi. 

b) Kawasan Peruntukan Pertanian. 

c) Kawasan Peruntukan Perkebunan. 



 

 
                                                                   

 

 

 

 57 
Rencana Strategis Dinas Kehutanan 

dan Perkebunan Provinsi Banten 

Tahun 2012 - 2017 

d) Kawasan Peruntukan Perikanan 

e) Kawasan Peruntukan Pertambangan 

f) Kawasan Peruntukan Industri 

g) Kawasan Peruntukan Pariwisata 

h) Kawasan Peruntukan Permukiman. 

Selain kawasan peruntukan tersebut di atas, di Wilayah Provinsi 

Banten juga terdapat Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai 

Strategis Nasional yaitu Kawasan Bojonegara –Merak – Cilegon 

dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, 

dan pertambangan. Selain itu diarahkan pula pengembangan Laut 

Krakatau dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, 

pertambangan, dan pariwisata. Adapun rencana pengembangan 

kawasan budidaya di wilayah Provinsi Banten tahun 2030 seluas 

kurang lebih 604.277 Ha atau 69,85% dari luas Wilayah Provinsi 

Banten, meliputi : 

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi 

a).Pengelolaan terhadap kawasan hutan produksi dilakukan 

untuk memanfaatkan ruang beserta sumber daya hutan, baik 

dengan cara tebang pilih maupun tebang habis dan tanaman 

untuk menghasilkan hasil hutan bagi kepentingan negara, 

masyarakat, industri, dan ekspor dengan tetap menjaga 

kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. 

b).Kriteria Penetapan 

• kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis 

tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan 
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dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (score) 

124 atau kurang, di luar hutan suaka alam dan hutan 

pelestarian alam. 

• kawasan secara ruang apabila digunakan untuk budidaya, 

hutan alam dan hutan tanaman dapat memberikan manfaat: 

- mendorong perkembangan sektor atau kegiatan ekonomi 

di sekitarnya; 

- meningkatkan fungsi lindung; 

- meningkatkan upaya pelestarian sumber daya hutan; 

- meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah 

setempat; 

- meningkatkan pendapatan daerah dan nasional; 

- meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk 

masyarakat daerah setempat; 

- meningkatkan ekspor; 

- mendorong perkembangan usaha dan peran serta 

masyarakat terutama di daerah setempat. 

c).Arahan pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi : 

• Kawasan hutan produksi yang mempunyai tingkat 

kerapatan tegakan rendah harus dilakukan percepatan 

reboisasi, serta percepatan pembangunan hutan rakyat. 

• Mengarahkan pada kawasan perkotaan untuk mewujudkan 

hutan kota di dalam atau di tepi kota. 

• Kawasan peruntukan hutan produksi diarahkan di 

Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten 
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Pandeglang. Kawasan peruntukan hutan produksi 

diarahkan pengembangannya seluas kurang lebih 58.091 

Ha (6,71%) dari luas Provinsi Banten. 

2. Kawasan Peruntukan Perkebunan 

a). Pengelolaan kawasan peruntukan perkebunan dilakukan 

untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk 

kegiatan lahan kering dalam meningkatkan produksi tanaman 

lahan kering dengan tetap memperhatikan kelestarian 

lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang 

berkelanjutan. 

b).Kriteria Penetapan 

• kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk 

kegiatan tanaman lahan kering. 

• kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan tanaman 

lahan kering secara ruang dapat memberikan manfaat: 

- meningkatkan produksi tanaman lahan kering dan 

pendayagunaan investasi yang adil; 

- meningkatkan perkembangan sektor dan kegiatan 

ekonomi sekitarnya; 

- meningkatkan fungsi lindung; 

- upaya pelestarian sumber daya alam untuk pertanian 

pangan; 

- meningkatkan pendapatan masyarakat; 

- meningkatkan pendapatan daerah dan nasional; 

- meningkatkan kesempatan kerja; 
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- meningkatkan ekspor; 

- meningkatkan perkembangan masyarakat. 

c) Arahan pengelolaan kawasan peruntukan perkebunan : 

• pengembangan kawasan perkebunan hanya di kawasan 

yang dinyatakan memenuhi syarat, dan diluar area rawan 

banjir serta longsor. 

• dalam penetapan komoditi tanaman tahunan selain 

mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah 

dan air juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi 

dan keindahan/estetika. 

• peningkatan Peruntukan kawasan perkebunan dilakukan 

memalui peningkatan peran serta masyarakat yang 

tergabung dalam kawasan Kimbun masing-masing. 

• perubahan fungsi lahan kawasan perkebunan dapat 

dilakukan melalui mekanisme penilaian biaya dan manfaat 

ditinjau dari aspek fisik, sosial, ekonomi, dan 

kemasyarakatan. 

• kawasan peruntukan perkebunan diarahkan di Kabupaten 

Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, 

Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota 

Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Kawasan 

peruntukan perkebunan meliputi kawasan budidaya lahan 

kering diarahkan pengembangannya seluas kurang lebih 

176.957 Ha (20,45%) dari luas Provinsi Banten. 
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3.5.  Penentuan Isu-isu Strategis 

Isu strategis Provinsi Banten sesuai RPJMD 2012 – 2017 

adalah sebagai berikut : 

1. Infrastruktur Wilayah/Kawasan dan Lingkungan Hidup 

2. Peningkatan Ketahanan Pangan 

3. Kemiskinan dan Pengangguran 

4. Pendidikan dan Kesehatan 

5. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah 

Memperhatikan isu-isu strategis di Provinsi Banten serta 

permasalahan yang dihadapi dalam bidang kehutanan dan 

perkebunan, maka beberapa isu strategis yang diangkat dalam 

Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2012-2017 adalah 

sebagai berikut : 

1. Masih luasnya lahan kritis  

Salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam 

pengelolaan hutan di Provinsi Banten adalah masih luasnya lahan 

kritis, meskipun ada penurunan sebesar 11.71% dari tahun-tahun 

sebelumnya, sampai tahun 2012 luas lahan kritis adalah 

104.103,01 Ha (12,03 % terhadap luas wilayah Provinsi Banten) 

dengan tingkat kekritisan yang berbeda. Luas lahan kritis tersebut 

semuanya berada diluar kawasan hutan, sedangkan didalam 

kawasan hutan, lahan kritis tersebut langsung ditangani secara 
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rutin oleh pengelola dalam kawasan hutan tersebut. Luas lahan 

kritis di Provinsi Banten sebagai berikut : 

- Sangat kritis  :   2.868,00  Ha 

- Kritis   : 66.207,26  Ha 

- Agak kritis  : 28.432,25  Ha 

- Potensial kritis :   6.595,50  Ha 

Luasnya lahan kritis tidak lepas dari tingginya tingkat penebangan 

kayu rakyat dimana setiap tahun kurang lebih 800.000 m3 atau 6.4 

juta pohon (1 m3 = 8 pohon) ditebang. Tingginya tigkat 

penebangan tidak diikuti dengan upaya rehabilitasi yang 

seimbang.   

2. Masih rendahnya produksi, produktivitas dan mutu produk  

perkebunan 

Sebagian besar perkebunan di Provinsi Banten merupakan 

perkebunan rakyat (89,8 %) yang tersebar di 3  Kabupaten, yaitu 

Serang, Pandeglang dan Lebak. Jenis komoditas unggulan 

perkebunan yang di kembangkan di Provinsi Banten adalah karet, 

kelapa, kakao, kelapa sawit, cengkeh, kopi dan aren (komoditas 

unggulan spesifik).  Produksi pada tahun 2011, Karet dengan luas 

areal  26.549,29  Ha dan produksinya 11.977,76 ton, Kelapa 

(kelapa dalam dan hibrida) dengan luas 100.976,74 Ha dan 

produksi 55.901,30 ton, Kakao dengan luas 7.392,18 ha dan 

produksi  2.122,23  ton, sedangkan Kelapa sawit luasnya 

mencapai  18.694,01 ha dengan produksi 27.615,09 ton. 
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Saat ini produktivitas beberapa tanaman komoditas 

unggulan di Provinsi Banten khususnya perkebunan rakyat masih 

sangat rendah dibandingkan standar Normal Nasional yaitu : 

-  Karet       : 924,60 kg/Ha/Th   (Normal : 1.638 Kg/Ha/Th) 

-  Kelapa    : 699,74 kg/Ha/Th  (Normal : 1.500 kg/Ha/Th) 

-  Kopi   : 322,25 kg/Ha/Th  (Normal : 1.600 kg/Ha/Th) 

-  Kakao   : 656,00 kg/Ha/Th  (Normal : 1.350 kg/Ha/Th) 

-  Sawit   : 2.462,08 kg TBS/Ha/Th(Normal : 4000 kg/Ha/Th)  

-  Cengkeh : 728,10   kg/Ha/Th   (Normal : 800 kg/Ha/Th)            

-  Aren        : 131,87  kg/Ha/th   (Normal : 25 kg/Ha/Th)    

3. Belum mantapnya kelembagaan dan keberdayaan ekonomi 

masyarakat pelaku usaha kehutan dan perkebunan  

Penguasaan lahan oleh petani yang relatif kecil sehingga 

tidak memenuhi skala ekonomi. Data BAPPENAS, kecenderungan 

jumlah petani penggarap yang tidak memiliki lahan, terus 

mengalami peningkatan dari tahun ketahun.  Bila pada tahun 1973  

jumlah petani penggarap tercatat sebanyak 3,2%, pada tahun 

1980 jumlahnya meningkat menjadi 14,9%. contoh data mikro 

keadaan pemilikan lahan di Kabupaten Pandeglang menunjukan, 

misalnya  Di Desa Cipicung terdapat sekitar 50% keluarga petani 

pemaro dan sekitar 2/3 Kepala Keluarga di desa tersebut tidak 

memiliki tanah. Demikian pula di Desa Cimanuk,  jumlah petani 

pemaro diperkirakan mencapai 60% Kepala Keluarga (Masbulan, 

2004). Selain itu dari jumlah desa sekitar hutan sekitar kurang 

lebih 204 desa, sekitar 21,58% masyarakatnya tergolong miskin, 
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dimana sebagian besar dari mereka bermata pencaharian sebagai 

petani atau buruh tani.  

4. Belum optimalnya pemanfaatan jasa lingkungan serta aneka 

usaha kehutanan dan perkebunan 

Paradigma penyelenggaraan pembangunan kehutanan ke 

depan harus berubah dari orientasi timber forest management 

menjadi forest resources management.  Melalui perubahan 

paradigma tersebut diharapkan kondisi umum kehutanan dapat 

mencapai dua sasaran pokok yang diharapkan, yaitu sumberdaya 

hutan dikelola secara optimal sesuai dengan daya dukungnya, 

disisi lain ekonomi masyarakat terutama pada masyarakat yang 

berada di sekitar kawasan hutan menjadi semakin meningkat.  

Salah satu pendekatan dari paradigma forest resources 

management adalah dengan semakin meningkatkan 

pengembangan pengusahaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam.  

Melalui kegiatan tersebut diharapkan poduktifitas sektor kehutanan 

akan semakin meningkat dan secara perlahan akan mampu 

meningkatkan keunggulan komparatif pemanfatan sumberdaya 

hutan secara lebih luas.     

Pengembangan pengusahaan wisata alam dengan 

memanfaatkan keunikan dan kekhasan keanekaragaman hayati di 

Provinsi Banten akan terus ditingkatkan, salah satunya dengan 

Pembangunan Taman Hutan Raya (TAHURA).  Melalui  kegiatan 

ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat 

luas untuk dapat mengenal, mempelajari, dan menikmati 
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keindahan alam tersebut melalui kegiatan wisata alam.  Melalui 

pengelolaan yang profesional, maka kegiatan tersebut dapat 

memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat 

sekitar kawasan dan pendapatan daerah  yang diperoleh melalui 

retribusi pengunjung.    

Kegiatan yang lebih jauh dari pemanfaatan jasa lingkungan 

adalah melalui pengembangan  hutan sebagai penyerap karbon 

carbon.  Diharapkan dalam bebarapa tahun ke depan kerjasama 

para pihak dalam mengantisifasi perubahan iklim melalui sektor 

kehutanan dapat diimplementasikan di Provinsi Banten.  Sehingga 

disamping memperoleh manfaat ekonomi dari perdagangan 

karbon, secara tidak langsung dapat menempatkan Provinsi 

Banten dalam pergaulan komunitas global untuk mengantisifasi 

pemanasan global. 

Selain pemanfaatan jasa lingkungan, aneka usaha 

kehutanan dan perkebunan dapat terus dikembangkan, mengingat 

potensinya yang cukup banyak. 

5. Kesenjangan antara supply dan demand bahan baku industri 

kehutanan  

Kebutuhan kayu di Provinsi Banten sebagai bahan baku 

industri kehutanan terus meningkat, sementara itu dari tahun ke 

tahun produksi kayu, baik kayu yang dihasilkan oleh Perum 

Perhutani maupun kayu rakyat cenderung tetap malah menurun. 

Hal ini terlihat dari data realisasi produksi kayu selama lima tahun 

seperti pada Tabel 4 di bawah ini : 
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Tabel 4. Realisasi Produksi Kayu selama 5 (Lima) Tahun  

 

No. 
Sumber 

Kayu 
Kabupaten 

Jenis 
Kayu 

Realisasi Produksi (M3)Tahun - 

2007 2008 2009 2010 2011 

1. Perhutani 
Lebak Jati 25.493,00 16.376,00 24.296,00 

45.967,08 33.933,07 
Pamdeglang Rimba 10.013,00 47.003,00 36.715,00 

2. Kayu 
Rakyat 

Serang Campuran 30.000,00 42.989,00 16.742,74 16.742,74 15.425,16 

3. Kayu 
Rakyat 

Lebak Campuran 52.717,22 56.798,48 326.453,63 326.453,63 99.512,38 

4. Kayu 
Rakyat 

Pandeglang Campuran 167.283,00 156.543,87 111.306,31 111.306,31 115.293,54 

Jumlah 285.956,00 319.710,35 515.513,68 500.469,76 264.164,14 

 

Data produksi kayu tersebut tentunya masih jauh dari kebutuhan, 

karena rata-rata kebutuhan kayu untuk industri di Provinsi Banten 

kurang lebih 900.000 M3 per tahun, sehingga untuk memenuhi 

kebutuhan kayu disuplai dari luar Jawa..    

Berdasarkan data produksi kayu diatas, terlihat bahwa produksi kayu 

rakyat di Provinsi Banten lebih besar daripada produksi kayu dari 

hutan negara. Hal ini menunjukkan kegiatan pengusahaan hasil 

hutan kayu oleh masyarakat sudah cukup berkembang, walaupun 

demikian pembinaan dan pengendalian harus terus dilakukan 

terutama dalam aspek keberlanjutan produksi dan peningkatan nilai 

tambah. 
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VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 
STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 
 
 
4.1. Visi dan Misi  

Visi adalah cara pandang jauh ke depan, kemana 

organisasi harus dibawa a g a r  d a p a t  e k s i s ,  a n t i s i p a t i f  

d a n  i n o v a t i f .  V i s i  a d a l a h  s u a t u  g a m b a r a n  y a n g  

menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh 

organisasi. B e r d a s a r k a n  h a l  t e r s e b u t  m a k a  p e n e t a p a n  

v i s i  s e b a g a i  b a g i a n  d a r i  perencanaan strategis 

merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu 

organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai 

berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu selanjutnya. 

Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan 

internal dan eksternal. Oleh karenanya, visi organisasi juga 

harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Pada hakekatnya 

tidak ada visi organisasi, yang ada adalah visi -visi pribadi dari 

anggota organisasi. Namun kita harus mampu merumuskan gambaran 

bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa 

adanya rasa terpaksa. Visi ada lah  menta l  mode l  masa 

depan,  dengan  dem ik ian  v i s i  ha rus  men jad i  m i l i k   bersama 

dan diyakini oleh seluruh anggota organisasi. 

BAB 

IV 
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Berdasarkan arahan umum kerangka pembangunan Provinsi 

Banten, tugas dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, serta 

permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kehutanan dan 

perkebunan dalam lima tahun kedepan, maka visi Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Tahun 2012 – 2017 dalam penyelenggaraan pembangunan 

kehutanan dan perkebunan adalah : 

“Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan Berkelanjutan untuk 

Kesejahteraan Masyarakat”    

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi 

dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi 

kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu 

ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi 

adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar 

tujuan o rgan isas i  dapa t  te r laksana  dan  be rhas i l  dengan 

ba ik .  Dengan  pernya taan  m is i  t e r s e b u t ,  d i h a r a p k a n  

s e l u r u h  p e g a w a i  d a n  p i h a k  y a n g  b e r k e p e n t i n g a n  

d a p a t  mengenal organisasi dan mengetahui peran dan 

program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa 

mendatang. Se ja lan  dengan ha l  te rsebu t ,  maka D inas  

Kehutanan  dan  Pe rkebunan  te lah  membuat pernyataan misi, 

yang merupakan cita-cita dan landasan kerja yang harus d i i ku t i  dan  

d idukung o leh  kese lu ruhan  anggo ta  o rgan isas i  dan  

seca ra  eksp l i s i t  m e n y a t a k a n  a p a  y a n g  h a r u s  

d i c a p a i  d a n  k e g i a t a n  s p e s i f i k  a p a  y a n g  

h a r u s dilaksanakan. Pernyataan misi tersebut adalah sebagai berikut : 
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1. Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan dan lahan 

Meningkatnya jumlah penduduk yang diikuti dengan 

meningkatnya kebutuhan lahan menjadikan tekanan terhadap 

lingkungan hutan, kebun dan lahan menjadi sangat besar sehingga 

menyebabkan mundurnya kualitas sumber daya alam yang antara 

lain diindikasikan dengan rendahnya produktivitas lahan, 

terdapatnya lahan-lahan marjinal, tingginya laju erosi serta masih 

ditemuinya dinamika kekeringan dan kebanjiran setiap tahunnya. 

Guna memperbaiki kondisi sumber daya alam yang telah 

mengalami perubahan bentuk dan fungsi maka diperlukan upaya 

rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan yang terencana dan 

terintegrasi. Rehabilitasi merupakan prioritas pembangunan 

kehutanan dan perkebunan dalam kerangka mengurangi degradasi 

kualitas sumber daya alam maupun membangun vegetasi hutan 

dan kebun yang baru untuk memenuhi kebutuhan bahan baku hasil 

hutan dan kebun bagi masyarakat dan industry pengolahannya. 

Hutan dan lahan merupakan sumber daya yang potensial, 

dimana di dalamnya terkandung berbagai macam biodiversity 

dengan multi manfaat bagi kehidupan manusia. Plasma nutfah yang 

terkandung di dalamnya merupakan aset bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Untuk itu pembangunan konservasi 

sumber daya hutan dan lahan mutlak dilakukan sebagai dari upaya 

pembangunan kehidupan yang berkelanjutan. 
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2. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk 

perkebunan  

Peningkatan produksi, produktivitas perkebunan mempunyai 

muti manfaat bagi kehidupan manusia yang lebih luas, antara lain 

peningkatan tingkat kesejahteraan petani pemilik kebun rakyat dan 

pengelola industri hasil kebun. Peningkatan ini dilakukan melalui 

rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang 

didukung oleh penyediaan benih unggul bersertifikat, penyediaan 

sarana prasarana produksi, penyediaan infrastruktur, penerapan 

pasca panen, rehabilitasi tanaman perkebunan, pelaksanaan teknis 

budidaya dan upaya perlindungan tanaman perkebunan. 

3. Memantapkan kelembagaan dan keberdayaan ekonomi 

masyarakat pelaku usaha kehutanan dan perkebunan  

Bentuk partisipasi masyarakat terhadap kegiatan kehutanan 

dan perkebunan secara langsung maupun tidak langsung sangat 

berpengaruh terhadap pencapaian tujuan. Diperlukan partisipasi 

aktif dalam keterlibatan pengelolaan usaha melalui peningkatan 

berbagai aspek usaha yang kondusif yang menyangkut aspek 

ekonomi, social dan ekologi. Pemantapan kelembagaan masyarakat 

dalam bentuk asosiasi-asosiasi, kelompok tani, koperasi yang 

mandiri dan professional maupun dalam bentuk kerjasama 

kemitraan yang tentunya akan memberikan bargaining power yang 

lebih kuat. 
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4. Mengembangkan aneka usaha kehutanan dan perkebunan 

serta jasa lingkungan 

Pengembangan agribisnis yang berbasis sumber daya alam 

tidak hanya diarahkan ke bagian hulu saja tetapi bersamaan secara 

professional juga diarahkan pada kegiatan di bagian hilir termasuk 

sub system penunjangnya dengan membentuk suatu sharing dan 

networking.  

Hutan dan kebun mempunyai multi fungsi dan manfaat bagi 

kehidupan manusia. Bila penilaian manfaat hanya dihitung menurut 

bentuk hasil primer yang nyata berupa kayu, getah, buah atau 

berbagai bentuk produk primer lainnya mengakibatnya rendahnya 

penghargaan terhadap nilai sumber daya hutan (under value).  

Berkembangnya kesadaaran dunia internasional yang diikuti 

secara bertahap oleh masyarakat mengenai arti pentingnya 

lingkungan mulai meningkatkan derajat penghargaan kepada 

keberadaan hutan dan kebun. Fungsi dan manfaat hutan sebagai 

pengatur tata air, penciptaan iklim mikro, penyerap karbon, 

penghasil oksigen maupun manfaat jasa lingkungan lainnya seperti 

eco wisata dan usaha diversifikasi hutan dan kebun termasuk 

pemanfaatannya sebagai obyek agro wisata memberikan nilai 

fungsi dan manfaat hutan dan kebun mendekati real value. Untuk itu 

diperlukan rekalkulasi manfaat hutan dan kebun. 

5. Meningkatkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari   

Laju deforestasi yang tinggi membawa beberapa dampak 

seperti pemanasan global, semakin berkurangnya sumber daya 
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alam berupa hutan dan berkurangnya lapangan kerja serta semakin 

berkurangnya jumlah industri kehutanan. Kelangkaan pasokan kayu 

dalam dekade terakhir mendorong masyarakat untuk melakukan 

penanaman pohon yang kayunya bernilai tinggi. Selain itu hutan 

yang saat ini dimiliki masyarakat perlu dijaga kelestariaannya 

sehingga meningkatkan fungsi-fungsi ekologi, ekonomi dan sosial 

bagi masyarakat. Kepedulian masyarakat terhadap penggunaan 

produk hasil hutan yang bersumber dari hutan dikelola secara lestari 

dapat menjadi ancaman bagi masyarakat yang menjual kayu tidak 

dikelola secara lestari. 

Sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) 

lestari diartikan sebagai segala bentuk pengelolaan hutan dan hasil 

hutan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara-cara tradisional 

baik dalam bentuk unit komunitas, unit usaha berbasis komunitas 

(koperasi dalam arti luas), maupun individual berskala kecil sampai 

sedang, yang dilakukan secara lestari. Beberpa manfaat yang 

diperoleh dari pengelolaan hutan secara lestari : 

1. Pelaku bisnis akan memperoleh nilai tambah (premium price) 

terhadap penjualan produk-produk yang bersertifikat.  

2. Semakin terbuka luasnya pasar untuk penjualan produk-produk 

yang bersertifikat. 

3. Mengamankan akses pasar ke negara-negara yang telah 

menetapkan peraturan tentang pengadaan produk kayu hanya 

dari sumber yang bersertifikat. 
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4. Bagi industri akan meningkatnya citra di mata pembeli karena 

memproduksi produk-produk yang bahan bakunya bersumber 

dari hutan tanaman yang dikelola secara lestari  

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah 

ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas 

pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. 

Tujuan  dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan 

memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan 

daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung 

pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran jangka menengah 

pelayanan dari Rencana Strategis Dinas  Kehutanan dan Perkebunan 

Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017 seperti terdapat pada Lampiran 3. 

4.3. Strategi dan Kebijakan   

Guna tetap menjaga serta meningkatkan keberlanjutan 

pembangunan kehutanan dan perkebunan 5 (lima) tahun ke depan  

serta dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, tantangan dan 

peluang yang ada maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan menetapkan 

strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan. Strategi dan kebijakan 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Strategi 

Sebelum menetapkan suatu kebijakan dan membuat suatu program 

maka diperlukan beberapa strategi yang akan dijadikan acuan atau 

pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan program tersebut. 

Untuk itu telah dipilih beberapa strategi yang sesuai dan relevan 
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terhadap kebijakan dan program yang akanditetapkan. Strategi ini 

didapat berdasarkan jumlah skor yang strategis yaitu: 

a .  Strategi yang diterapkan untuk melaksanakan misi 

“Mengembangkan Aneka Usaha Kehutanan dan Perkebunan 

serta Jasa Lingkungan” : 

1 .  Penguatan sistem pemasaran dan manajemen usaha 

kehutanan dan perkebunan 

2 .  Meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk 

kehutanan dan perkebunan 

3 .  Peningkatan nilai tambah dan manfaat hasil hutan dan 

kebun 

4 .  Menyediakan insentif dan kemudahan dalam usaha di 

bidang kehutanan dan perkebunan 

b .  Strategi yang diterapkan untuk melaksanakan misi 

“Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk 

Perkebunan” : 

1 .  Pembentukan klaster-klaster kawasan perkebunan (karet, 

kakao, aren dan kelapa). 

2 .  Peningkatan penggunaan benih unggul bermutu dengan 

pengawasan dan sertifikasi benih 

3 .  Penyediaan sarana prasarana, produksi dan infrastruktur 

pembangunan dan perkebunan 

4 .  Diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan 

tanaman perkebunan bernilai ekonomis tinggi  
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c .  Strategi yang diterapkan untuk melaksanakan misi 

“Memantapkan kelembagaan dan Keberdayaan Ekonomi 

Masyarakat Pelaku Usaha Kehutanan dan Perkebunan” : 

1 .  Meningkatkan kemitraan antara pengusaha dengan para 

pelaku usaha bidang kehutanan dan perkebunan 

2 .  Penguata kelembagaan tani dan peningkatan akses petani 

terhadap sarana produksi 

3 .  Peningkatan skala pengusahaan yang dapat meningkatkan 

posisi tawar petani 

4 .  Mendorong investasi dalam usaha di bidang kehutanan dan 

perkebunan 

d .  Strategi yang diterapkan untuk melaksanakan misi “Rehabilitasi 

dan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Lahan” : 

1 .  Meningkatkan pengelolaan hutan dan keanekaragaman 

hayati 

2 .  Meningkatkan koordinasi pengelolaan sumber daya alam 

dan lingkungan hidup di tingkat nasional dan daerah 

3 .  Peningkatan pengamanan kawasan hutan dan 

pemanfaatannya 

4 .  Pemantapan tata guna kawasan hutan 

e .  Strategi yang diterapkan untuk melaksanakan misi 

“Meningkatkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari” : 

1 .  Peningkatan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan 

hutan  
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2.  Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan dan 

lahan 

3 .  Mengarusutamakan prinsip-prinsip pembangunan 

berkelanjutan hutan dan lahan 

4 .  Mengoptimalkan potensi lahan untuk pengembangan 

komoditas unggulan 

2. Kebijakan 

Kebijakan pokok yang diambil Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Provinsi Banten, selama kurun waktu lima tahun kedepan adalah: 

a. Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan dan lahan 

b. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk  

perkebunan 

c. Pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan ekonomi 

masyarakat pelaku usaha kehutan dan perkebunan 

d. Pengembangan aneka usaha kehutanan dan perkebunan serta  

jasa lingkungan 

e. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari. 
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RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, 
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK 

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 
 

 

 

Program dan indikasi kegiatan yang terdapat pada Rencana Strategis 

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten disusun secara sistematis 

dan terkait satu sama lain dengan program dan indikasi kegiatan pada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Banten, hal ini karena seluruh program dan indikasi kegiatan dinas harus 

mendukung terhadap upaya-upaya pencapaian program yang telah disusun 

pada RPJMD. 

Program dan indikasi kegiatan disusun untuk menjawab isu strategis pada 

bidang kehutanan dan perkebunan, sekaligus sebagai upaya pencapaian 

dalam melaksanakan visi dan misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan 

mendukung visi dan misi kepala daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun ke 

depan, maka telah disusun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, 

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, seperti pada terdapat pada 

Lampiran 4. 
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INDIKATOR KINERJA DISHUTBUN YANG 
MENGACU PADA TUJUAN DAN  

SASARAN RPJMD 
 

 

Indikator kinerja yang terdapat pada Rencana Strategis Dinas 

Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten disusun secara sistematis dan 

terkait satu sama lain dengan misi, tujuan dan sasaran pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 

2012 - 2017, hal ini karena seluruh indikator kinerja dinas harus mendukung 

terhadap upaya-upaya pencapaian yang telah disusun pada RPJMD. 

Indikator kinerja pembangunan kehutanan dan perkebunan yang 

dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdapat pada pada 

Misi ke-1 dan ke-2 RPJMD, adalah sebagai berikut : 

1. Misi Pertama  : Peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah 

mendukung pengembangan wilayah/kawasan 

berwawasan lingkungan 

Tujuan  : Untuk konektivitas pengembangan wilayah/kawasan 

guna percepatan dan perluasan pembangunan 

ekonomi Banten serta meningkatkan layanan dasar 

masyarakat dan peningkatan daya saing daerah 

dengan prinsip pembangunan berkelanjutan 

Sasaran 6 : Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan 

lingkungan dan perubahan iklim 
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Indikator Kinerja : 

a. Luas area rehabilitasi hutan dan lahan 

Sasaran 7 : Meningkatnya fungsi kawasan lindung Banten 

Indikator Kinerja : 

a. Pengendalian penggunaan kawasan hutan 

b. Peningkatan jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat sekitar 

kawasan hutan 

 

2. Misi Kedua  : Pemantapan iklim investasi yang kondusif untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

Tujuan  : Untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan dan 

pemerataan perekonomian daerah dalam rangka 

mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat  

Sasaran 1 : Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis 

potensi lokal 

Indikator Kinerja : 

a. Peningkatan upaya-upaya rehabilitasi, diversifikasi, intensifikasi dan 

peremajaan tanaman perkebunan 

b. Jumlah unit usaha perkebunan terpadu (agrowisata) 

c. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembangunan 

perkebunan 

d. Ketersediaan sumber benih tanaman perkebunan 

e. Ketersediaan benih tanaman perkebunan yang berkualitas 

f. Pemanfaatan teknologi terapan bidang kehutanan dan perkebunan 
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g. Perkembangan jumlah aneka usaha kehutanan dan perkebunan 

h. Kemantapan tata usaha dan pembinaan industri kehutanan dan 

perkebunan 

Rumusan indikator kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten 

selama periode 2012 – 2017, untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 5. 
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PENUTUP  
 

 

 

 

Sebagai dokumen perencanaan lima tahun ke depan, dalam renstra 

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten ini telah dirumuskan visi 

yang menggambarkan keadaan yang ingin dicapai sampai dengan akhir 

masa Renstra, misi yang merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan 

untuk mewujudkan visi dan tujuan masing-masing misi serta sasaran 

strategis pembangunan kehutanan dan perkebunan Tahun 2012 – 2017. 

Berdasarkan rumusan tersebut maka ditetapkan kebijakan prioritas agar 

sasaran strategis dari misi dapat tercapai sesuai dengan target yang 

ditetapkan, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam program-program yang 

merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan sesuai 

dengan tugas dan fungsi yang menjadi embanan setiap eselon III lingkup 

Dinas Kehutanan dan Perkebunan.  

Pencapaian target-target di atas dilaksanakan sesuai dengan 

ketersediaan input khususnya berupa anggaran, kapasitas kelembagaan 

serta peraturan perundangan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang 

ditetapkan dalam Renstra. Keberhasilan pencapaian terhadap pelaksanaan 

program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kehutanan 

dan Perkebunan Tahun 2012 – 2017 di atas, akan sangat ditentukan oleh 

kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan serta jajaran pelaksana pada seluruh 

eselon III di lingkup Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Untuk mengukur 
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tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja tersebut 

maka secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan 

dan pengendalian yang dituangkan dalam dokumen pelaporan termasuk 

pelaporan hasil audit kinerja. 

Pada akhirnya diharapkan seluruh penyelenggaraan kepemerintahan 

umum dan pembangunan pada sektor kehutanan dan perkebunan dapat 

dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2012 – 2017 

serta dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi penyelenggaraan 

kepemerintahan serta keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional di 

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

keseriuasan seluruh penyelenggaraan kepemerintahan dan pembangunan 

pada jajaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan, semoga seluruh target yang 

ditetapkan dalam dokumen ini tercapai, sehingga visi pembangunan 

kehutanan dan perkebunan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat 

akan terwujud. 

 

“SEBUAH RENCANA KECIL YANG SELESAI, LEBIH BAIK DARIPADA 

IMPIAN BESAR YANG TIDAK PERNAH MELIHAT KENYATAAN” 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 

Lampiran 3. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN 

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI BANTEN 

           

           
No. Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- 

1 2 3 4 5 

                      

1 
Rehabilitasi dan 
Konservasi 
Sumber Daya 
Hutan dan Lahan 

Meningkatkan kondisi, 
fungsi dan daya 
dukung hutan dan 
lahan, sehingga dapat 
mengurangi resiko 
bencana alan dan 
dikelola secara 
berkelanjutan guna 
meningkatkan 
kesejahteraan 
masyarakat 

Berkurangnya lahan yang 
tidak produktif, kosong dan 
kritis 

1 
Meningkatnya penutupan 

       
8,000  

       
8,000  

      
8,000  

      
8,000  

     
8,000  

    lahan (Ha)           

                

                  

      2 Pengembangan Tahura (Unit) 1 1 1 1 1 

                    

                    

                    

                      

2 Peningkatan 
produksi, 
produktivitas dan 
mutu produk 

Meningkatkan produksi, 
produktivitas dan mutu 
produk 7 (tujuh) 
komoditas perkebunan 

Melakukan rehabilitasi, 
diversifikasi, intensifikasi 
dan peremajaan tanaman 
perkebunan 

3 Rehabilitasi tanaman perkebunan 
(Ha) 

500 500 500 500 500 

              

                

  4 Ketersediaan sumber benih           
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  perkebunan       tanaman perkebunan (Unit) 4 4 4 4 4 

                      

        5 Jumlah unit usaha perkebunan           

          terpadu (Unit) 1 1 1 1 1 

                      

        6 Ketersediaan sarana dan            

          prasarana pendukung            

          pembangunan perkebunan           

          (Unit) 3 3 3 3 3 

                      

        7 Ketersediaan benih tanaman           

          perkebunan dan kehutanan           

    
  

    (Batang) 
   
269,000  

   
379,500  

  
387,000  

  
387,000  

 
387,000  

                      

        8 Pengendalian dan perlindungan           

    
  

    perkebunan (Lokasi) 
              
3  

              
3  

             
3  

             
3  

            
3  

                      

3 Memantapkan 
kelembagaan dan 
keberdayaan 
ekonomi 
masyarakat 

Mendorong upaya 
pengembangan 
kelembagaan dan 
pemberdayaan 
terhadap masyarakat 

Meningkatnya akses dan 
taraf hidup masyarakat 
yang tinggal dan 
menggantungkan hidupnya 
pada keberadaan hutan 

9 Pemanfaatan teknologi            

    terapan bidang kehutanan            

    dan perkebunan (Unit) 2 2 2 2 2 

                

  10 Penumbuhan dan           
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  pelaku usaha 
kehutanan dan 
perkebunan 

yang menggantungkan 
hidupnya pada 
keberadaan hutan dan 
kebun 

dan kebun   pengembangan kelembagaan 
pertanian (Unit) 

          

      5 5 5 5 5 

                    

                      

4 Mengembangkan 
aneka usaha 
kehutanan dan 
perkebunan serta 
jasa lingkungan 

Meningkatkan dan 
mengembangkan 
usaha kehutanan dan 
perkebunan serta jasa 
lingkungan sehingga 
secara nyata 
mendorong 
pengembangan dan 
pemberdayaan 
perekonomian 
masyarakat 

Berkembangnya jumlah 11 Perkembangan jumlah aneka           

  aenka usaha kehutanan    usaha kehutanan dan            

  dan perkebunan serta jasa    perkebunan (Unit) 6 6 6 6 6 

  lingkungan               

    12 Peningkatan jumlah kemitraan           

        petani dengan dunia usaha           

        (Unit) 4 4 4 4 4 

                    

                    

                      

5 Meningkatkan 
pengelolaan 
hutan berbasis 
masyarakat 
lestari 

Meningkatkan 
optimalisasi hutan 
bersama masyarakat 
secara berkelanjutan 
sehingga dapat secara 
nyata mendorong 
pengembangan dan 
pemberdayaan 
perekonomian 
masyarakat 

Terwujudnya pengelolaan 
hutan yang lestari yang 
dilakukan bersama 
masyarakat sehingga 
produk dari bidang 
kehutanan dapat 
memenuhi kebutuhan 
pasar 

13 Pengendalian penggunaan 6 6 6 6 6 

    kawasan hutan (Kawasan)           

                

  14 Pemberdayaan masyarakat 10 10 10 10 10 

      sekitar kawasan hutan           

      (Kelompok)           

                  

    15 Pemantapan tata usaha dan           

        pembinaan industri kehutanan           
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          dan perkebunan (Industri) 250 250 250 250 250 

                      

        16 Pengawasan Pemanfaatan           

          TSL yang tidak dilindungi           

          (Lokasi) 8 8 8 8 8 

                      

        17 Peningkatan jumlah kelompok            

          tani yang bersertifikat PHBML           

          dan VLK (Kelompok) 2 2 2 2 2 
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Lampiran 4. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI BANTEN 

                    
x Rp. 1000,- 

Tujuan Sasaran 
Indikator 
Sasaran 

Program dan 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Program 
(output) dan 

Kegiatan 
(outcome) 

Data 
Capaian 

pada 
Tahun 
Awal 

Perencan
aan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Unit Kerja 
SKPD 

Penangg
ung 

Jawab 

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

Akhir Periode Renstra  

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 

                                            
Meningkatkan 
kondisi, fungsi 
dan daya 
dukung hutan 
dan lahan, 
sehingga 
dapat 
mengurangi 
resiko 
bencana alam 
dan dikelola 
secara 
berkelanjutan 
guna 
meningkatkan 
kesejahteraan 
masyarakat 

Berkurangnya 
lahan yang 
tidak produktif, 
kosong dan 
kritis 

Meningkatnya 
penutupan 
lahan (Ha) 

1 
Rehabilitasi dan 
Konservasi 
Sumber Daya 
Alam dan 
Lingkungan 
Hidup 

Meningkatny
a fungsi 
lahan 
sebagai 
penyangga 
sistem 
kehidupan 

                              
                                
                                

                                  

                                  

      1 
Rehabilitasi 
Lahan dan 
Perhutanan 
Sosial 

Meningkatny
a rehabiltasi 
hutan dan 
lahan 

8.000 Ha 8.000 Ha 
   

3,500,000  8.000 Ha 
   

3,500,000  8.000 Ha 
  

3,500,000  8.000 Ha 
   

3,500,000  8.000 Ha 
   

3,500,000  40.000 Ha 
  

17,500,000  
 Bidang 
Kehutana
n  

Provinsi 
Banten 

      
 

                          

      
 

                              

      
 

                              

      
 

    
                          

    

      
2 Perlindunga

n dan 
Rehabilitasi 
Hutan dan 
Lahan 

  
    

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
    

                                   
                                         
                                         
                                           
  

      
3 Pengemban

gan Taman 
Hutan Raya 
(TAHURA) 

Meningkatny
a luas 

kawasan 
lindung 

1 Unit 1 Unit 
    
1,500,000  

1 Unit 
    
1,500,000  

1 Unit 
   
1,500,000  

1 Unit 
    
1,500,000  

1 Unit 
    
1,500,000  

1 Unit 
     
1,500,000  

Bidang 
Kehutana

n 

1 Unit 

                                   
                                       
                                           
Meningkatkan 
produksi, 

Melakukan 
rehabilitasi, 

Rehabilitasi 
tanaman 

2 Peningkatan 
Produksi, 

Produksi, 
produktivitas                               

                                



 

 
                                                                   

 

 

 

 6 
Rencana Strategis Dinas Kehutanan 

dan Perkebunan Provinsi Banten 

Tahun 2012 - 2017 

produktivitas 
dan mutu 
produk 7 
(tujuh) 
komoditas 
perkebunan 

diversifikasi, 
intensifikasi 
dan 
peremajaan 
tanaman 
perkebunan 

perkebunan 
(Ha) 

  Produktivitas 
Peternakan, 
Perikanan, 
Pertanian dan 
Perkebunan 

dan mutu 
komoditas 
perkebunan 
terus 
meningkat 

                              

  
 

                              
Ketersediaan 
sumber benih 
tanaman 
perkebunan 
(Unit) 

  
                              

                                  
      

4 
Peningkatan 
Daya 
Dukung 
Pembangun
an 
Perkebunan 

Tersedianya 
sarana 
prasarana 
pendukung 
pembanguna
n 
perkebunan 

1 Unit 3 Unit 
    
1,500,000  3 Unit 

    
1,500,000  3 Unit 

   
1,500,000  3 Unit 

    
1,500,000  3 Unit 

    
1,500,000  3 Unit 

     
1,500,000  

Bidang 
Perkebun
an 

Provinsi 
Banten 

                                 
                                    
                                      
    Jumlah unit 

usaha 
perkebunan 
terpadu (Unit) 

   
                              

         Tersedianya 
jumlah unit 
usaha 
perkebunan 
terpadu 
(unit) 

1 Unit 1 Unit 750,000 1 Unit 750,000 1 Unit 750,000 1 Unit 750,000 1 Unit 750,000 1 Unit 3,750,000 
Bidang 
Perkebun
an 

  
                                     
                                       
         

                              
                                         
      5 Pengemban

gan dan 
Rehabilitasi 
Tanaman 
Perkebunan 

Meningkatny
a rehabilitasi 
tanaman 
perkebunan 

500 Ha 500 Ha 
   

2,500,000  500 Ha 
   

2,500,000  500 Ha 
  

2,500,000  500 Ha 
   

2,500,000  500 Ha 
   

2,500,000  2.500 Ha 
  

12,500,000  
Bidang 
Perkebun
an 

Provinsi 
Banten 

                                 
                                      
    Ketersediaan 

sarana dan 
prasarana 
pendukung 
pembangunan 
perkebunan 
(Unit) 

   
                              

                                       
                                         
      6 

Perlindunga
n Tanaman 
Perkebunan 

Pengendalia
n dan - 3 Lokasi 

      
500,000  3 Lokasi 

      
500,000  3 Lokasi 

      
500,000  3 Lokasi 

      
500,000  3 Lokasi 

      
500,000  3 Lokasi 

    
2,500,000  

Bidang 
Perkebun
an 

  
       Perlindungan                              

       Perkebunan                               

    
Ketersediaan 
benih dan bibit 
tanaman 
kehutanan dan 
perkebunan 
(Batang) 

  7 Pengemban
gan Benih 
Unggul 
Bermutu 

Tersedianya 
benih 
tanaman 
perkebunan 
dan 
kehutanan 

100.000 
Btg 

269.000 
Btg 

      
500,000  

379.500 
Btg 

      
600,000  

387.000 
Btg 

      
800,000  

387.000 
Btg 

      
800,000  

387.000 
Btg 

      
800,000  

1.809.500 
Btg  3.500.000  

Balai 
PTKP 

Provinsi 
Banten 

                                   

                                     

                                       

                                          

    
  

  
8 

Peningkatan 
Pengawasan 

Ketersediaan 
sumber 
benih 

4 Unit 4 Unit 
      

750,000  4 Unit 
      

750,000  4 Unit 
      

750,000  4 Unit 
      

750,000  4 Unit 
      

750,000  4 Unit 3,750,000 
Bidang 
Perkebun
an 

Provinsi 
Banten 
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Peredaran 
Benih 
Tanaman 

tanaman 
perkebunan 

                              

        
 

                              

        
 

                                  
Mendorong 

upaya 
pengembanga
n 
kelembagaan 
dan 
pemberdayaa
n terhadap 
masyarakat 
yang 
menggantungk
an hidupnya 
pada 
keberadaan 
hutan dan 
kebun 

Meningkatnya 

akses dan 
taraf hidup 
masyarakat 
yang tinggal 
dan 
menggantung
kan hidupnya 
pada 
keberadaan 
hutan dan 
kebun 

Pemanfaatan 

teknologi 
terapan bidang 
kehutanan dan 
perkebunan 
(Unit) 

3 Pemberdayaan 

Kelembagaan 
dan Sumber 
Daya 
Peternakan, 
Perikanan, 
Pertanian dan 
Perkebunan 

Terwujudnya 

pemberdaya
an 
kelembagaa
n dan 
sumberdaya 
kehutanan 
dan 
perkebunan 

                              
  

                              
  

                              
  

                              
  

                              
                                    
Penumbuhan 
dan 
pengembangan 
kelembagaan 
pertanian (Unit) 

  9 Pengemban
gan 
Kelembagaa
n Kehutanan 
dan 
Perkebunan 

Berkembang
nya 
kelembagaa
n pertanian 

5 Unit 5 Unit 
      

750,000  5 Unit 
      

750,000  5 Unit 
      

750,000  5 Unit 
      

750,000  5 Unit 
      

750,000  25 Unit 3,750,000 
Bidang 
PSD 

Provinsi 
Banten 

                               

                                   

  

     

                              

                                       

  
  1

0 
Peningkatan
, 
Pemanfaata
n dan 
Penerapan 
Teknologi 
Kehutanan 
dan 
Perkebunan 

Meningkatny
a 
pemanfaatan 
teknologi 
terapan 
bidang 
kehutanan 
dan 
perkebunan 

2 Unit 2 Unit 
      

750,000  2 Unit 
      

750,000  2 Unit 
      

750,000  2 Unit 
      

750,000  2 Unit 
      

750,000  10 Unit 3,750,000 
Bidang 
PSD 

Provinsi 
Banten 

                                 
                                       
                                       
                                       
  

  

     

                              
                                           
  

  
    1

1 
Pemberdaya
an 
Kelompok 
Tani 

Meningkatny
a 
pemberdaya
an 
masyarakat 
sekitar 
kawasan 
hutan dan 
kebun 

5 Klpk 10 Klpk 
    

1,000,000  10 Klpk 
    

1,000,000  10 Klpk 
   

1,000,000  10 Klpk 
    

1,000,000  10 Klpk 
    

1,000,000  50 Klpk 
    

5,000,000  
Bidang 
PSD 

Provinsi 
Banten 
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Meningkatkan 
dan 
mengembangk
an usaha 
kehutanan dan 
perkebunan 
serta jasa 
lingkungan 
sehingga 
secara nyata 
mendorong 
pengembanga
n dan 
pemberdayaa
n 
perekonomian 
masyarakat 

Berkembangn
ya jumlah 
aneka usaha 
kehutanan 
dan 
perkebunan 
serta jasa 
lingkungan 

Perkembangan 
jumlah aneka 
usaha 
kehutanan dan 
perkebunan 
(Unit) 

4 
Peningkatan 
Daya Saing dan 
Pemasaran 
Produk 
Peternakan, 
Perikanan, 
Pertanian dan 
Perkebunan 

Meningkatny
a daya saing 
dan mutu 
produk 
komoditas 
perkebunan 

                              
  

                              
  

                              
  

                              
  

                              

  
 

                                
  Kemitraan 

kelompok tani 
dan dunia 
usaha (Unit) 

  1
2 

Pengemban
gan Aneka 
Usaha 
Kehutanan 
dan 
Perkebunan 

Bertambahn
ya jumlah 
aneka usaha 
kehutanan 
dan 
perkebunan 

6 Unit 6 Unit 
      

750,000  6 Unit 
      

750,000  6 Unit 
      

750,000  6 Unit 
      

750,000  6 Unit 
      

750,000  6 Unit 
    

3,750,000  
Bidang 
PHK 

Provinsi 
Banten 

                                 
                                   
     

                              
      

 
                                  

      
 

                                  
      

 
                                  

  
      

1
3 

Pengolahan 
dan 
Pemasaran 
Hasil Hutan 
dan Kebun 

Meningkatny
a jumlah 
kemitraan 
petani 
dengan 
dunia usaha 

4 Unit 4 Unit 
      

750,000  4 Unit 
      

750,000  4 Unit 
      

750,000  4 Unit 
      

750,000  4 Unit 
      

750,000  4 Unit 
    

3,750,000  
Bidang 
PHK 

Provinsi 
Banten 

        
 

                            
        

 
                              

  
      

 
                              

        
 

                                  
  

      
1
4 

Pengelolaan 
dan 
Pemanfaata
n Hasil 
Hutan dan 
Kebun 

Meningkatny
a jumlah 
kelompok 
tani yg 
bersertifikat 
PHBML dan 
VLK 

2 
Kelompok 

2 
Kelompok 

750000 2 
Kelompok 

750000 2 
Kelompok 

750000 2 
Kelompok 

750000 2 
Kelompok 

750000 10 
Kelompok 

    
3,750,000  

Bidang 
PHK 

Provinsi 
Banten 

        
 

                            

        
 

                              

  

      
 

                              

                                          

        
 

                                  
Meningkatkan 
optimalisasi 
hutan 
bersama 
masyarakat 

Terwujudnya 
pengelolaan 
hutan yang 
lestari yang 
dilakukan 

Pengendalian 
penggunaan 
kawasan hutan 
(Unit) 

5 
Peningkatan 
Daya Dukung 
Sumber Daya 
Hutan dan Lahan 

Meningkatny
a daya 
dukung 
sumber daya 
hutan  
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secara 
berkelanjutan 
sehingga 
dapat secara 
nyata 
mendorong 
pengembanga
n dan 
pemberdayaa
n 
perekonomian 
masyarakat 

bersama 
masyarakat 
sehingga 
produk dari 
bidang 
kehutanan 
dapat 
memenuhi 
kebutuhan 
pasar 

  
 

1
5 

Perlindunga
n dan 
Pengamana
n Hutan 

Pengawasan 
pemanfaatan 
TSL yg tidak 
dilindungi 

8 
Kab./Kota 

8 
Kab./Kota 

      
500,000  

8 
Kab./Kota 

      
500,000  

8 
Kab./Kota 

      
500,000  

8 
Kab./Kota 

      
500,000  

8 
Kab./Kota 

      
500,000  

8 
Kab./Kota 

    
2,500,000  

Bidang 
Kehutana
n  

Provinsi 
Banten 

Pemberdayaan 
masyarakat 
sekitar 
kawasan hutan 
(Kelompok) 

  

 
                          

  

 
                            

  

 
                              

  

 
                                  

  1
6 

Pengemban
gan dan 
Pemantapan 
Kawasan 
Hutan 

Terwujudnya 
pengendalia
n 
penggunaan 
kawasan 
hutan 

6 
Kawasan 6 Kaw. 

    
1,000,000  6 Kaw. 

    
1,000,000  6 Kaw. 

   
1,000,000  6 Kaw. 

    
1,000,000  6 Kaw. 

    
1,000,000  6 Kaw. 

    
5,000,000  

Bidang 
Kehutana
n 

Provinsi 
Banten 

  
  

                          

  
Pemantapan 
tata usaha dan 
pembinaan 
industri 
kehutanan dan 
perkebunan 
(Industri) 

  

 
                              

      
 

                              

      
 

                                  

    
  1

7 Pengemban
gan dan 
Pemanfaata
n Hutan dan 
Lahan 

  
                          

    

      
 

                            

      
 

                              

        
 

                                

        
 

                                

        
 

                                  

    
    1

8 
Pengawasan 
Peredaran 
Hasil Hutan 

Meningkatny
a tata usaha 
dan 
pembinaan 
industri 
kehutanan 
dan 
perkebunan 
sehingga 
dapat terus 
berproduksi 

250 
Industri 

250 
Indstri 

      
750,000  

250 
Indstri 

      
750,000  

250 
Indstri 

      
750,000  

250 
Indstri 

      
750,000  

250 
Indstri 

      
750,000  250 Indstri 

    
3,750,000  

Bidang 
PH dan 
Balai 
PPHH 

Provinsi 
Banten 

        
 

                          

        
 

                            

        
 

                                

        
 

                                

        
 

                                

    

    

 

  

                              

    

    1
9 

Pembinaan 
Pengujian 
Hasil Hutan 

  8 
Kab./Kota 

8 
Kab./Kota 

      
750,000  

8 
Kab./Kota 

      
750,000  

8 
Kab./Kota 

      
750,000  

8 
Kab./Kota 

      
750,000  

8 
Kab./Kota 

      
750,000  

8 
Kab./Kota 

    
3,750,000  

Bidang 
PH dan 
Balai 
PPHH 

Provinsi 
Banten 

        

 

                            

        

 

                              

        

 

                                  
Untuk 
meningkatkan 
kinerja 
penyelenggara

Mewujudkan 
kelembagaan 
dan 
ketatalaksana

Meningkatnya 
pengelolaan 
dan pelaporan 
pelaksanaan 

6
. 

Peningkatan 
Kualitas Tata 
Kelola 
Pemerintahan 
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an 
pemerintahan 
daerah yang 
efektif, efisien 
dan akuntabel 
dalam rangka 
meningkatkan 
pelayanan 
publik  

an pemerintah 
daerah serta 
pengelolaan 
keuangan 
daerah yang 
akuntabel dan 
berbasis 
teknoligi 
informasi 

anggaran yang 
akuntabel 
menuju 
pencapaian 
status Wajar 
Tanpa 
Pengecualian 

  Daerah                                 
  2

0 
Perencanaa
n, Evaluasi 
dan 
Pelaporan 

Rasio 
ketersediaan 
dokumen 
perencanaan
, evaluasi 
dan 
pelaporan 

100% 100% 1,000,000 100% 1,000,000 100% 1,000,000 100% 1,000,000 100% 1,000,000 100% 5,000,000 
Sekretari
at   

                                
                                
  

 

  
                          

  

  
  

 

    
                          

  
  

  2
1 

Penyusunan 
Laporan 
Kinerja 
Keuangan 
dan Neraca 
Aset 

Rasio 
ketersediaan 
dokumen 
pengendalia
n, 
penatausaha
an dan 
evaluasi 
keuangan 

100% 100% 300,000 100% 300,000 100% 300,000 100% 300,000 100% 300,000 100% 1,500,000 
  

  

      

 
                              

        

 
                              

    

    

 
                          

  

  

    

    

 

  

                          

  

  

                                            

  Meningkatnya 
pengawasan, 
akuntabilitas, 
kinerja dan 
disiplin 
aparatur yang 
berbasis 
kompetensi 

Meningkatnya 
sarana dan 
prasarana 
untuk 
mendukung 
pelayanan 
kepada 
masyarakat  

7 Peningkatan 
Sarana, 
Prasarana 
Perkantoran 
dan Kapasitas 
Aparatur 

  
                          

  
  

                                    
                                    
      

                          
  

  
    2

2 
Pengadaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Kantor 

Rasio 
penyediaan 
barang dan 
jasa 
administrasi 
perkantoran 
serta 
pelayanan 
tata usaha 
kerumah 
tanggaan 

100% 100% 1,200,000 100% 1,200,000 100% 1,200,000 100% 1,200,000 100% 1,200,000 100% 6,000,000 
Sekretari
at   

    

 
                              

      

 
                              

  
  

Meningkatnya 
pelayanan 
administrasi 
kepegawaian 

  

 
                          

  
  

      

 

                                
  

  
  2

3 
Pemeliharaa
n Sarana 
dan 
Prasarana 
Kantor 

100% 100% 1,000,000 100% 1,000,000 100% 1,000,000 100% 1,000,000 100% 1,000,000 100% 5,000,000 
Sekretari
at   

      

 
                              

        

 
                              

    
Meningkatnya 
kinerja, disiplin 
dan 
profesionalitas 

  

 
                          

  
  

      

 

                                  

    
  2

4 
Penyediaan Rasio 

pembanguna 100% 100% 1,500,000 100% 1,500,000 100% 1,500,000 100% 1,500,000 100% 1,500,000 100% 7,500,000 
Sekretari
at   
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    aparatur 
daerah 

  

 

Barang dan 
Jasa 
Perkantoran 

n, 
pengadaan, 
pemeliharaa
n dan 
rehabilitasi 
praarana 
dan sarana 
aparatur 

                              

    

  

 
                          

  

  

    
Meningkatnya 
pemeliharaan 
sarana dan 
prasarana 
operasional 
SKPD 

  

 

  
                          

  
  

    

  2

5 
Pengadaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Kantor 
BPPHH 

100% 100% 200,000 100% 200,000 100% 200,000 100% 200,000 100% 200,000 100% 1,000,000 

BPPHH 

  

      

 
                              

      

 
                              

      

 

                                

      

 

                                  

    
    2

6 
Pemeliharaa
n Sarana 
dan 
Prasarana 
Kantor 
BPPHH 

  
100% 100% 200,000 100% 200,000 100% 200,000 100% 200,000 100% 200,000 100% 1,000,000 

BPPHH 
  

        

 

                                

        

 

                                

    

    

 

  

                          

  

  

        

 

                                  

    
    2

7 
Penyediaan 
Barang dan 
Jasa 
Perkantoran 
BPPHH 

  
100% 100% 500,000 100% 500,000 100% 500,000 100% 500,000 100% 500,000 100% 2,500,000 

BPPHH 
  

        

 

                                

        

 

                                

        

 

                                

    
    2

8 
Pengadaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Kantor 
BPPTKP 

  
100% 100% 200,000 100% 200,000 100% 200,000 100% 200,000 100% 200,000 100% 1,000,000 

BPPTKP 
  

        

 

                                

        

 

                                

        

 

                                

        

 

                                  

    
    2

9 
Pemeliharaa
n Sarana 
dan 
Prasarana 
Kantor 
BPPTKP 

  
100% 100% 250,000 100% 250,000 100% 250,000 100% 250,000 100% 250,000 100% 1,250,000 

BPPTKP 
  

        

 

                                

        

 

                                

    

    

 

  

                          

  

  

        

 

                                  

    
    3

0 
Penyediaan 
Barang dan 
Jasa 
Perkantoran 
BPPTKP 

  
100% 100% 750,000 100% 700,000 100% 700,000 100% 700,000 100% 700,000 100% 3,500,000 

BPPTKP 
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    3

1 
Pengadaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Kantor Balai 
Tahura 
Banten 

  
100% 100% 500,000 100% 500,000 100% 500,000 100% 500,000 100% 500,000 100% 2,500,000 

Balai 
Tahura   

        

 

                                

        

 

                                

        

 

                                

        

 

                                

                                            

    
    3

2 
Pemeliharaa
n Sarana 
dan 
Prasarana 
Kantor Balai 
Tahura 
Banten 

  
100% 100% 500,000 100% 500,000 100% 500,000 100% 500,000 100% 500,000 100% 2,500,000 

Balai 
Tahura   

        

 

                                

        

 

                                

        

 

                                

    

    

 

  

                          

  

  

        

 

                                  

    
    3

3 
Penyediaan 
Barang dan 
Jasa 
Perkantoran 
Balai Tahura 
Banten 

  
100% 100% 1,000,000 100% 1,000,000 100% 1,000,000 100% 1,000,000 100% 1,000,000 100% 5,000,000 

Balai 
Tahura   

        

 

                                

        

 

                                

        

 

                                

        

 

                                

        

 

                                  

    
    3

4 
Peningkatan 
Kapasitas 
Aparatur 

  
100% 100% 250,000 100% 250,000 100% 250,000 100% 250,000 100% 250,000 100% 1,250,000 

Sekretari
at   

        

 

                                

        

 

                                

        

 

                                  
  Meningkatnya 

pelayanan 
data dan 
informasi 
publik yang 
dapat diakses 
dengan 
mudah dan 
cepat oleh 
seluruh 
lapisan 
masyarakat 

Menyediakan 
data/informasi 
a-spasial dan 
spasial yang 
mutakhir dan 
akurat menuju 
data 
pembangunan 
Banten 

8 Penyediaan 
Data 
Pembangunan 

  
                          

  
  

                                    
    3

5 
Penyediaan 

Data 
Pembangun

an 
Kehutanan 

dan 
Perkebunan 

Ketersediaan 
data dan 
informasi 
pembanguna
n kehutanan 
dan 
perkebunan 

1 Paket 1 Paket 300,000 1 Paket 300,000 1 Paket 300,000 1 Paket 300,000 1 Paket 300,000 1 Paket 1,500,000 
Sekretari
at   

    

 
                              

    

 
                              

    

 
                              

    

 
                          

  
  

    

 

  
                          

  
  

                                            



 

 
                                                                   

 

 

 

 13 
Rencana Strategis Dinas Kehutanan 

dan Perkebunan Provinsi Banten 

Tahun 2012 - 2017 

Lampiran 5. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 

         
N
o. 

Indikator 
Kondisi Kinerja 

pada Awal Periode 
RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada 
Akhir Periode 

RPJMD Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 

                  

1 Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan 8000 Ha 8000 Ha 8000 Ha 8000 Ha 8000 Ha 8000 Ha 40.000 Ha 

                  

2 Peningkatan upaya rehabilitasi,  500 Ha 500 Ha 500 Ha 500 Ha 500 Ha 500 Ha 2.500 Ha 

  diversifikasi, intensifikasi dan               

  peremajaan tanaman perkebunan               

                  

3 Ketersediaan sumber benih  4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 

  tanaman perkebunan               

                  

4 Jumlah unit usaha perkebunan  1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 

  terpadu               

                  

5 Ketersediaan sarana dan prasarana 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 

  pendukung pembangunan                

  perkebunan               

                  

6 Ketersediaan benih tanaman 100.000 Batang 269.000 Btg 379.500 Btg 387.000 Btg 387.000 Btg 387.000 Btg 1.809.500 Batang 

  perkebunan dan kehutanan               
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7 Perkembangan jumlah aneka 6 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit 

  usaha kehutanan dan perkebunan               

                  

8 Kemantapan tata usaha dan  150 Industri 250 Industri 250 Industri 250 Industri 250 Industri 250 Industri 250 Industri 

  pembinaan industri kehutanan               

  dan perkebunan               

                  

9 Pemanfaatan teknologi terapan 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 10 Unit 

  bidang kehutanan dan perkebunan               

                  

10 Pengedalian penggunaan kawasan 6 Kawasan 6 Kawasan 6 Kawasan 6 Kawasan 6 Kawasan 6 Kawasan 6 Kawasan 

  hutan               

                  

11 Peningkatan jumlah kelompok 
5 Kelompok 10 

Kelompok 
10 

Kelompok 
10 

Kelompok 
10 

Kelompok 
10 

Kelompok 
50 Kelompok 

  pemberdayaan masyarakat sekitar               

  kawasan hutan               

                  

12 Rasio ketersediaan dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  perencanaan, evaluasi dan pelaporan               

                  

13 Rasio ketersediaan dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  penatausahaan, pengendalian dan               
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  evaluasi laporan keuangan               

                  

14 Ketersediaan data dan informasi 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paet 1 Paket 

  pembangunan               

                  

15 Rasio penyediaan barang dan jasa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  administrasi perkantoran serta               

  pelayanan tata usaha kerumahtanggaan               

                  

16 Rasio pembangunan, pengadaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana               

  dan sarana aparatur               

                  

 


