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BAB  II 

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN  

KABUPATEN LAMANDAU 

 

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi  

 

2.1.1. Tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

   Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor  10 Tahun 2012 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau, bahwa 

tugas pokok Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau 

adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi 

dibidang Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan kebijaksanaan yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Secara teknis operasional bahwa Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Kabupaten Lamandau mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan 

teknis di bidang kehutanan seperti perencanaan, pengamanan dan 

penanggulangan bencana hutan, serta pelestarian dan perlindungan 

hutan. 

   Sedangkan dibidang perkebunan melakukan pembinaan, 

pengembangan dan pengawasan penangkaran perbenihan, peredaran 

saprodi perkebunan, peningkatan produksi, konservasi dan perlindungan 

perkebunan, pengembangan teknis budidaya, pengolahan dan 

pemasaran, monitoring dan evaluasi kegiatan PBS, pengelolaan 

organisme pengganggu tanaman dan gangguan usaha perkebunan, 

memfasilitasi proses kemitraan usaha perkebunan. 
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2.1.2. Fungsi 

 

 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana disebutkan di atas 

Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan dibidang kehutanan dan perkebunan sesuai 

dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. Perencanaan pengamanan dan penanggulangan bencana hutan, 

serta pelestarian dan perlindungan hutan; 

c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelestarian dan perlindungan 

hutan; 

d. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengamanan dan 

penanggulangan bencana hutan; 

e. Perencanaan pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan 

mesin di bidang perkebunan; 

f. Penyelenggaraan penilaian kawasan hutan dan Pemanfaatan hutan; 

g. Penyelenggaraan perizinan pengusahaan hutan dan perkebunan; 

h. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas atau fungsi Dinas 

Kehutanan dan Perkebunan; 

i. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, 

evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Kehutanan dan 

Perkebunan; 

j. Penyelenggaraan pembinaan unit pelaksana teknis dinas; dan 

k. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas. 
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2.1.3. Struktur Organisasi 

Susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 

Lamandau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 

10 Tahun 2012 tentang Struktur dan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten 

Lamandau  terdiri  dari : 

1. Kepala Dinas 

 Kepala dinas kehutanan dan perkebunan mempunyai tugas 

memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta 

menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua 

kegiatan kehutanan dan perkebunan serta bertanggung jawab atas 

terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan.  

  Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, kepala 

dinas kehutanan dan perkebunan menyelenggarakan fungsi : 

 a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan 

perkebunan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan 

Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku; 

 b. perencanaan pengamanan dan penanggulangan bencana 

hutan, serta pelestarian dan perlindungan hutan; 

 c. pengoordinasian penyelenggaraan pelestarian dan perlindungan 

hutan; 

 d. pengoordinasian penyelenggaraan pengamanan dan 

penanggulangan bencana hutan;  

 e. perencanaan pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat 

dan mesin di bidang perkebunan ; 

 f. penyelenggaraan penilaian kawasan hutan dan pemanfaatan 

hutan;  

 g. penyelenggaraan perizinan pengusahaan hutan dan 
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perkebunan; 

 
 h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan 

dan perkebunan;  

 i. penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan; dan 

 j. pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi 

pelaksanaan bidang Kehutanan dan Perkebunan.  

 

2. Sekretaris 

 Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program 

dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas 

pelayanan administratif, pelayanan administrasi ketatausahaan, 

pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan rumah 

tangga dan hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana pada 

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris 

menyelenggarakan fungsi : 

 a. pengoordinasian penyusunan program dan anggaran Dinas 

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau; 

 b. pengoordinasian penyusunan pelaporan Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Kabupaten Lamandau; 

 c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga, humas, 

protokoler, kearsipan dan perpustakaan; 

 d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Kabupaten Lamandau; 

 e. penyelenggaraan administrasi keuangan Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Kabupaten Lamandau; 

 f. penyelenggaraan administrasi perlengkapan dan perawatan; 

 g. pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana; 
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 h. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan dan bimbingan teknis, 

pengendalian program, pemantauan, evaluasi di bidang 

kesekretariatan, melakukan koordinasi secara terpadu tugas-tugas 

bidangdan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan penyelenggaraan tugas; 

 i. pelaksanaan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap 

bawahan, sebagai bahan penetapan nilai DP-3 dan pembinaan 

karier; dan 

 j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

kepala dinas. 

 

3. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program 

 

Sub bagian perencanaan dan pengendalian program mempunyai tugas 

menyiapkan dan menghimpun data dari bidang sebagai bahan 

penyusunan program dan anggaran dinas serta menghimpun bahan 

penyusunan pelaporan pengendalian program. 

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut : 

- merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran sub 

bagian perencanaan dan pengendalian program berdasarkan 

prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan; 

- membagi tugas kepada para bawahan lingkungan sub bagian 

perencanaan dan pengendalian program sesuai dengan bidang 

tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera 

diproses lebih lanjut; 

- memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan sub bagian 

perencanaan dan pengendalian program baik secara lisan maupun 
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tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam 

pelaksanaan tugas; 

- memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan sub bagian 

perencanaan dan pengendalian program dengan membandingkan 

antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil 

kerja; 

- menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan sub bagian 

perencanaan dan pengendalian program berdasarkan hasil kerja 

yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan 

karier; 

- menyiapkan bahan dan data penyusunan program dan anggaran; 

- menghimpun data dari semua bidang sebagai bahan dalam 

penyusunan program dan anggaran; 

- menghimpun bahan dan membuat laporan kinerja SKPD; 

- menyusun RKA/DPA dinas Kehutanan dan Perkebunan; 

- melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan penyelenggaraan tugas; 

- melaksanakan pelayanan yang berhubungan dengan data dan 

informasi dinas Kehutanan dan Perkebunan; 

- melakukan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap 

bawahan, sebagai bahan penetapan nilai DP-3 dan pembinaan staf 

agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsinya; 

- melaporkan pelaksanaan kegiatan sub bagian perencanaan dan 

pengendalian programbaik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil 

yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan 

- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris 

secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas 

kesekretariatan. 
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 4. Sub Bagian Keuangan 

   

Sub bagian keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi 

keuangan, pembinaan bendahara dan pelaporan pelaksanaan anggaran. 

Uraian tugas sebagaimana dimaksud, sebagai berikut : 

- merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran sub 

bagian keuangan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan 

dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

- membagi tugas kepada para bawahan lingkungan sub bagian 

keuangan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun 

tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut; 

- memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan sub bagian 

keuangan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari 

penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

- memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan sub bagian 

keuangan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan 

petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja; 

- menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan sub bagian 

keuangan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan 

dalam pembinaan dan peningkatan karier; 

- mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pengelolaan, pembinaan 

dan bimbingan administrasi keuangan dan perbendaharaan Dinas 

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau; 

- menerbitkan surat perintah membayar (SPM); 

- melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ) bendahara 

penerimaan dan bendahara pengeluaran dinas Kehutanan dan 

Perkebunan; 

- melaksanakan penyusunan laporan keuangan dinas kehutanan dan 

perkebunan; 
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- melaksanakan pelayanan yang berhubungan dengan keuangan 

dinas kehutanan dan perkebunan; 

- melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap 

penyelenggaraan administrasi keuangan dinas; 

- melakukan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap 

bawahan, sebagai bahan penetapan nilai DP-3 dan pembinaan staf 

agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsinya; 

- melaporkan pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan 

informasi bagi atasan; dan 

- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris 

secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas 

kesekretariatan. 

  

5. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan 

 

Sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan mempunyaitugas 

menyelenggarakan urusan surat-menyurat, rumah tangga, keprotokolan 

dan hubungan masyarakat, pengelolaan administrasi kepegawaian, 

penatausahaan barang – barang inventaris kantor serta memberikan 

pelayanan administrasi kepada semua bidang di lingkungan Dinas 

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau. 

uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut : 

- merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran sub 

bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan berdasarkan prioritas 

target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan 

kegiatan; 
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- membagi tugas kepada para bawahan lingkungan sub bagian umum, 

kepegawaian dan perlengkapan sesuai dengan bidang tugasnya baik 

secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut; 

- memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan sub bagian 

umum, kepegawaian dan perlengkapan baik secara lisan maupun 

tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam 

pelaksanaan tugas; 

- memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan sub bagian 

umum, kepegawaian dan perlengkapan dengan membandingkan 

antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil 

kerja; 

- menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan sub bagian umum, 

kepegawaian dan perlengkapan berdasarkan hasil kerja yang dicapai 

sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; 

- menyusun program kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada sub bagian umum, kepegawaian dan 

perlengkapan; 

- mendistribusikan tugas – tugas serta memberi petunjuk kepada 

bawahan yang ada pada sub bagian umum, kepegawaian dan 

perlengkapan; 

- mengatur penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat – surat 

dinas; 

- mengatur dan mengurus rumah tangga, kehumasan dan protokoler; 

- memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan; 

- membuat buku / kartu penjagaan kenaikan pangkat / berkala / cuti dan 

DP-3 pegawai; 

- menyusun laporan kepegawaian dan diklat untuk tiap semester serta 

daftar kebutuhan pegawai; 
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- melaksanakan administrasi dan inventarisasi barang – barang milik 

daerah beserta perlengkapan kantor lainnya yang ada pada Dinas 

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau; 

- melakukan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap 

bawahan, sebagai bahan penetapan nilai DP-3 dan pembinaan staf 

agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsinya; 

- melaporkan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum, kepegawaian 

dan perlengkapan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang 

telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan 

- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris 

secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas 

kesekretariatan. 

 

 6. Bidang Usaha Kehutanan 

 

Bidang usaha kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan, 

perencanaan, pengawasan, investarisasi, pengukuhan, pembangunan 

piñatagunaan hutan dan pengusahaan hutan. 

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang kehutanan 

menyelenggarakan fungsi : 

- penyelenggaraan inventarisasi hutan, evaluasi, pengukuhan dam 

penatagunaan hasil hutan dan rencana kehutanan; 

 - penyelenggaraan pengukuran dan pengujian hasil hutan; 

  penyelenggaraan legalitas hasil hutan ; 

 - penyelenggaraan produksi hasil hutan; 

 - penyelenggaraan pengelolaan hasil hutan; 

 - penyelenggaraan sarana dan sarana eksploitasi hasil hutan; 
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 - pelaksanaan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap 

bawahan, sebagai bahan penetapan nilai DP-3 dan pembinaan 

karier; dan 

 - pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan tugas. 

 

 7. Seksi Rencana Karya Dan Tata Guna Hutan 

 

Seksi rencana dan tata guna hutan mempunyai tugas melaksanakan 

pengumpulan, pengkajian dan pengolahan data hasil inventarisasi hutan 

serta melaksanakan pemetaan dan penatagunaan kawasan hutan. 

Uraiantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 

- merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran seksi 

pembangunan kehutanan berdasarkan prioritas target sasaran yang 

akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

- membagi tugas kepada para bawahan lingkungan seksi 

pembangunan kehutanan sesuai dengan bidang tugasnya baik 

secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut; 

- memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan seksi 

pembangunan kehutanan baik secara lisan maupun tertulis untuk 

menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan 

tugas; 

- menyelenggarakan dan pengumpulan, pengkajiaan, pengolahan dan 

penyaian data hutan dan kehutanan; 

- menyelenggarakan kegiatan dan koordinasi bimbingan, pembinaan, 

pengumpulan data serta pelaporan terhadap kegiatan penelitian 

dibidang kehutanan; 

- menyelenggarakan kegiatan pengukuran pemetaan dan 

penatagunaan kawasan hutan; 
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- menyelenggarakan koordinasi, bimbingan, pembinaan, pengawasan 

dan pelaporan terhadap proses perizinan kegiatan pembukaan 

wilayah hutan, pinjam pakai dan perubahan fungsi kawasan hutan, 

perancangan batas kawasan hutan dan batas persekutuan 

arealpengusahaan hutan serta batas-batas areal pemilikan hutan 

lainnya; 

- melaksanakan pengukuran, penetapan batas kawasan hutan dan 

batas persekutuan areal pengusahaan hutan serta batas-batas areal 

pemilikan hutan lainnya; 

- menyelenggarakan koordinasi penyusunan dan perencanaan umum 

jangka panjang, menengah dan tahunan kegiatan di bidang 

kehutanan; 

- menyelenggarakan  bimbingan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan 

terhadap proses permohonan, pemberian dan perpanjangan izin 

usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) dan izin usaha 

pemanfaatan hasil hutan bukan kayu ( IUPHBK); 

- menyelenggarakan pengumpulan bahan dan informasi dalam rangka 

proses penilaian dan pengesahan bagan kerja / rencana kerja 

tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (BK/ RKTUPHHK) 

pada hutan alam dan hutan tanaman yang dimohon oleh pemegang  

IUPHHK pada hutan alam dan hutan tanaman; 

- menyelenggarakan bimbingan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan 

terhadap proses permohonan dan pemberian izin pemanfaatan kayu; 

- menyelenggarakan fasilitas kegiatan pengelolaan hutan alam dan 

tanaman produk lestari;  

- menyelenggarakan bimbingan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan 

terhadap kegiatan penyusunan dan pengesahan RKTUPHHK pada 

hutan alam dan hutan tanaman; 
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- melakukan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap 

bawahan, sebagai bahan penetapan nilai DP-3 dan pembinaan staf 

agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsinya; 

- melaporkan pelaksanaan kegiatan seksi rencana dan tata guna 

hutan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah 

dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan 

- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh  kepala 

bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas 

bidang usaha kehutanan. 

 
 8. Seksi Usaha Kehutanan 

 

 Seksi usaha kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan 

pengumpulan bahan dan informasi rencana usaha kehutanan dan 

pelaporan pelaksanan kegiatan pengusahaan hutan. 

 Uraian tugas sebagaimana dimaksud,sebagai berikut: 

- merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran seksi 

usaha kehutanan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan 

dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

- membagi tugas kepada para bawahan lingkungan seksi usaha 

kehutanan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun 

tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut; 

- memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan seksi usaha 

kehutanan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari 

penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

- menyelenggarakan bimbingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi 

terhadap perijinan kegiatan eksploitasi hutan; 

- menyelenggaraan evaluasi produk kayu berat; 

- membina, mengendalian, memonitoring, mengevaluasi dan 

melaporkan penyelenggaraan tugas; 
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- menyelenggarakan pelayanan perizinan peralatan pengusahaan 

hutan; 

- menyelenggarakan bimbingan, pengawasan, monitoring, evaluasi 

dan pelaporan peralatan pengusahaan hutan; 

- menyelenggarakan bimbingan, pengawasan, monitoring, evaluasi 

dan pelaporan base camp, TPN/TPK; 

- menyelenggarakan bimbingan, pengawasan, monitoring, evaluasi 

dan pelaporan tenaga teknis pengusahaan hutan; 

- menyelenggarakan pengumpulan data peralatan serta pengapliksian 

data base system informasi manajeman (SIM) peralatan 

pengusahaan hutan; 

- melaporkan penyusunan sarana dan prasarana pengusahaan hutan;  

- melakukan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap 

bawahan, sebagai bahan penetapan nilai DP-3 dan pembinaan staf 

agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsinya; 

- melaporkan pelaksanaan kegiatan seksi usaha kehutanan baik 

secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai 

bahan informasi bagi atasan; dan 

- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala 

bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas 

bidang usaha kehutanan. 

 

 9. Seksi Produksi dan Pengujian Hasil Hutan 

 

Seksi produksi dan pengujian hasil hutan mempunyai tugas 

melaksanakan bimbingan, pengawasan, monitoring, evaluasi produksi, 

legalitas, penatausahaan iuran kehutanan. 

Uraian tugas sebagaimana dimaksud, sebagai berikut: 
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- merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran seksi 

produksi dan pengujian hasil hutan berdasarkan prioritas target 

sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

- membagi tugas kepada para bawahan lingkungan seksi produksi dan 

pengujian hasil hutan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara 

lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut; 

- memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan seksi produksi 

dan pengujian hasil hutan baik secara lisan maupun tertulis untuk 

menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan 

tugas; 

- menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi 

dan pelaporan produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu; 

- menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi 

legalitas hsasil hutan; 

- menyelenggarakan pembinaan, penatausahaan hasil hutan; 

- menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi 

dan pelaporan penatausahaan iuran kehutanan; 

- membina tenaga teknis pengukuran dan pengujian hasil hutan; 

- melakukan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap 

bawahan, sebagai bahan penetapan nilai DP-3 dan pembinaan staf 

agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsinya; 

- melaporkan pelaksanaan kegiatan seksi produksi dan pengujian 

hasil hutan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah 

dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan 

- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala 

bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas 

bidang usaha kehutanan. 
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 10. Bidang Rehabilitasi dan Konservasi 

 

Bidang rehabilitasi hutan dan perhutanan sosial mempunyai tugas 

melaksanakan pembinaan kegiatan reboisasi, rehabilitasi, perhutanan 

sosial penyuluhan pembinaan hutan tanaman dan konservasi alam. 

 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala bidang 

rehabilitasi dan konservasi, menyelenggarakan fungsi : 

- penyelengaraan penyusunanpetunuk teknis pelaksanaan pebinaan 

reboisasi rehablitasi lahan perhutanan sosial dan konservasi alam; 

- penyelenggaraan penyusunan program kegiatan bimbingan 

pembinaan dan pengawasan terhadap pengurusan erosi dan 

sendimentasi, penerapan teksik konservasi tanah; 

- penyelenggaraan pelaksanaan pembinaan hutan tanaman, 

pembangunan hutan kemasyarakatan dan perhutanan sosial; 

- penyelenggaraan koordinasi, bimbingan, pembinaan dan 

pengawasan kegiatan pengihijauan; 

- pengevaluasian dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap 

bawahan, sebagai bahan penetapan nilai DP-3 dan pembinaan 

karier; 

- penyelenggaraan penyusunan program koordinasi, bimbingan, 

pembinaan dan pengawasan kegiatan penyuluhan kehutanan; dan 

- pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan tugas. 

 

 11. Seksi Rehabilitsi dan Perhutanan Sosial 

   

  Seksi Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial mempunyai tugas koordinasi, 

bimbingan, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan 

rehabilitasi, reboisasi, penghijauan dan perhutanan sosial. 
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Uraiantugas sebagaimana dimaksud, sebagai berikut: 

 

- merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran seksi 

reboisasi dan penghijauan berdasarkan prioritas target sasaran yang 

akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

- membagi tugas kepada para bawahan lingkungan seksi reboisasi 

dan penghijauan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan 

maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut; 

- memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan seksi reboisasi 

dan penghijauan baik secara lisan maupun tertulis untuk 

menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan 

tugas; 

- menyelenggarakan koordinasi rancangan teknis reboisasi dan 

penghijauan; 

- menyelengarakan pelaksanaan kegiatan, koordinasi, bimbingan, 

pembinaaan, pengawasan monitoring dan evaluasi terhadap 

kegiataan reboisaasi dan penghijauan; 

- menyelengarakan pelaksanaan kegiatan, koordinasi, bimbingan, 

pembinaaan, pengawasan monitoring dan evaluasi terhadap 

kegiataan penerapan teknik konservasi tanah; 

- menyelenggarakan pelaksanaan penyusunan rencana penyuluhan 

bagi masyarakat di dalam dan diluar kawaan hutan; 

- menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan 

pembinaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan kegiatan pembanguna hutan kemasayarakatan dan 

perhutanan sosial (yaitu hutan yang di kelola untuk kepentingan 

masyarakat/rakyat dan adat) 

- membina, mengendalikan, memonitoring, mengevaluasi dan 

melaporkan penyelenggara tugas; 
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- melakukan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap 

bawahan, sebagai bahan penetapan nilai DP-3 dan pembinaan staf 

agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsinya; 

- melaporkan pelaksanaan kegiatan seksi reboisasi dan penghijauan 

baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai 

sebagai bahan informasi bagi atasan; dan 

- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh  kepala 

bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas 

bidang rehabilitasi dan konservasi. 

 

 

 12. Seksi Konservasi Alam dan Pembinaan Hutan Tanaman 

 

Seksi konservasi alam dan pembinaan hutan tanamanmempunyai tugas 

bimbingan, pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian, 

menyelenggarakan pembinaan  hutan tanaman,  konservasi alam dan 

pembangunan hutan tanaman rakyat. 

Uraian tugas sebagaimana dimaksud, sebagai berikut: 

- merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran seksi 

konservasi alam dan pembinaan hutan tanaman berdasarkan 

prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan; 

- membagi tugas kepada para bawahan lingkungan seksi konservasi 

alam dan pembinaan hutan tanaman sesuai dengan bidang tugasnya 

baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih 

lanjut; 

- memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan seksi 

konservasi alam dan pembinaan hutan tanaman baik secara lisan 
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maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan 

dalam pelaksanaan tugas; 

- memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan seksi 

konservasi alam dan pembinaan hutan tanaman dengan 

membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk 

penyempurnaan hasil kerja;  

- menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan seksi konservasi 

alam dan pembinaan hutan tanaman berdasarkan hasil kerja yang 

dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; 

- menyelenggarakan pembinaan, monitoring dan evaluasi AMDAL; 

- menyelenggarakanpelaksanaan kegiatan, koordinasi, bimbingan, 

pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadapn 

kegiatan reboisasi dan penghijauan; 

- menyelenggarakanpelaksanaan kegiatan koordinasi, pembinaan, 

pembinaan, pengawasan dan monitoring dan evaluasi terhadap 

kegiatan penerapan teknik konservasi tanah; 

- menyelenggarakankegiatan terhadap kegiatan pembangunan hutan 

kemasyarakat dan perhutanan social yaitunhutan yang dikelola 

untuk kepentinan masyarakat dan adat; 

- menyelenggarakanpenyuluhan bagi masyarakat baik yang di dalam 

maupun yang di luar kawasan hutan; 

- melakukan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap 

bawahan, sebagai bahan penetapan nilai DP-3 dan pembinaan staf 

agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsinya; 

- melaporkan pelaksanaan kegiatan seksi konservasi alam dan 

pembinaan hutan tanaman baik secara tertulis maupun lisan sesuai 

hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan 
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- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh  kepala 

bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas 

bidang rehabilitasi dan konservasi. 

 

 13. Seksi Perlindungan dan Keamanan Hutan 

 

Seksi perlindungan dan keamanan hutan mempunyai tugas 

melaksanakan pengawasan, pemantauan, pengendalian pengusahaan 

hutan dan peredaran hasil hutan. 

Uraian tugas sebagaimana dimaksud, sebagai berikut: 

- merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran seksi 

perlindungan dan keamanan hutan berdasarkan prioritas target 

sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

- membagi tugas kepada para bawahan lingkungan seksi 

perlindungan dan keamanan hutan sesuai dengan bidang tugasnya 

baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih 

lanjut; 

- memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan seksi 

perlindungan dan keamanan hutan baik secara lisan maupun tertulis 

untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam 

pelaksanaan tugas; 

- memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan seksi 

perlindungan dan keamanan hutan dengan membandingkan antara 

hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;  

- menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan seksi perlindungan 

dan keamanan hutan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai 

bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; 

- menyelengarakankoordinasi kegiatan pengusahaan hutan dan 

peredaran hasil hutan; 
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- menyelengarakanpembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan terhadap pelanggaran administratif bidang pengusahaan 

hutan.  

- menyelengarakanproses tindak lanjut hasil temuan pelanggaran 

kegiatan pengusahaan hutan; 

- menyelengarakan proses tindak lanjut hasil temuan pelanggaran 

kegiatan peredaran hasil hutan; 

- menyelengarakankoordinasi, pembinaan terpadu terhadap 

kebakaran hutan dan lahan; 

- melakukan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap 

bawahan, sebagai bahan penetapan nilai DP-3 dan pembinaan staf 

agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsinya; 

- melaporkan pelaksanaan kegiatan seksi perlindungan dan 

keamanan hutan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang 

telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan 

- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh  kepala 

bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas 

bidang rehabilitasi dan konservasi. 

 
 14. Bidang Usaha Perkebunan 

 

Bidang usaha perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

rencana kebijakan dan program pengelolaan dan penyelenggaraan 

pengawasan, pengendalian, dan pengawasan usaha perkebunan. 

 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang usaha 

perkebunan, menyelenggarakan fungsi : 

- penyiapan perencanaan kebijakan dan program urusan usaha 

perkebunan; 

- penatalaksanaan/pengelolaan kegiatan urusan pengamanan usaha 

perkebunan; 
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- penyelenggaraan kegiatan urusan usaha perkebunan; 

- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;  

- pengevaluasian dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap 

bawahan, sebagai bahan penetapan nilai DP-3 dan pembinaan 

karier; 

- pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan 

kegiatan urusan usaha perkebunan; dan 

- pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas. 

 

 15. Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Investasi 

 

Seksi pembinaan, pengembangan dan pengawasan investasi 

mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan program, 

perencanaan kegiatan, pengawasan yang terkait dengan pengembangan 

perkebunan. 

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 

- merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran seksi 

pembinaan, pengembangan dan pengawasan investasiberdasarkan 

prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan; 

- membagi tugas kepada para bawahan lingkungan seksi pembinaan, 

pengembangan dan pengawasan investasisesuai dengan bidang 

tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera 

diproses lebih lanjut; 

- memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan seksi 

pembinaan, pengembangan dan pengawasan investasibaik secara 

lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan 

kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 
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- memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan seksi 

pembinaan, pengembangan dan pengawasan investasidengan 

membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk 

penyempurnaan hasil kerja;  

- menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan seksi pembinaan, 

pengembangan dan pengawasan investasi berdasarkan hasil kerja 

yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan 

karier; 

- menyelengarakan perencanaan, evaluasi, monitoring proses 

penerbitan ijin usaha bidang perkebunan; 

- menyelengarakan penyusunan petunjuk operasional  dan bimbingan 

teknis identifikasi, dersivikasi, intensifikasi, rehabilitasi perluasan/ 

peremajaan penyiapan/ penetapan pengembangan areal 

perkebunan dan pelestarian sumber daya lahan;    

- menyelengarakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam tata cara, 

proses rekomendasi ijin usaha perkebunan dan pengembangan 

areal perkebunan; 

- melakukan evaluasi dan monitoring terhadap perkebunan besar 

swasta/negara yang telah mendapat ijin usaha perkebunan, Amdal, 

UKL dan UPL; 

- melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan penyelenggaraan tugas; 

- melakukan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap 

bawahan, sebagai bahan penetapan nilai DP-3 dan pembinaan staf 

agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsinya; 

- melaporkan pelaksanaan kegiatan seksi anggaran seksi pembinaan, 

pengembangan dan pengawasan investasi baik secara tertulis 

maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan 

informasi bagi atasan; dan 
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- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh  kepala 

bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas 

bidang usaha perkebunan. 

 

16.  Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil 

 

Seksi pengolahan dan pemasaran hasil mempunyai tugas 

melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan pengolahan 

hasil pasca panen, pemasaran, pengumpulan data, penyajian 

standarisasi mutu hasil perkebunan dan mempromosikan hasil 

perkebunan. 

Uraian tugas sebagaimana dimaksud, sebagai berikut: 

- merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran seksi 

pengolahan dan pemasaran hasilberdasarkan prioritas target 

sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

- membagi tugas kepada para bawahan lingkungan seksi pengolahan 

dan pemasaran hasilsesuai dengan bidang tugasnya baik secara 

lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut; 

- memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan seksi 

pengolahan dan pemasaran hasilbaik secara lisan maupun tertulis 

untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam 

pelaksanaan tugas; 

- memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan seksi 

pengolahan dan pemasaran hasildengan membandingkan antara 

hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;  

- menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan seksi pengolahan 

dan pemasaran hasilberdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai 

bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; 

- melakukan penyelenggaraan perencanaan, pembinaan, bimbingan 
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dan pengawasan terhadap pengolahan hasil panen, pemasaran, 

pengumpulan data, penyajian standarisasi mutu dan 

memporomosikan hasil perkebunan; 

- melakukan pemantauan dan mengevaluasi penerapan teknologi 

pengolahan hasil dan pemanfaatan hasil samping untuk 

perkembangan dan pengembangan lebih lanjut; 

- melakukan pendataan terhadap alat produksi hasil perkebunan 

besar  dan rakyat;   

- menyelengarakan promosi prodak hasil perkebunan; 

- melakukan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap 

bawahan, sebagai bahan penetapan nilai DP-3 dan pembinaan staf 

agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsinya; 

- melaporkan pelaksanaan kegiatan seksi anggaran seksi pengolahan 

dan pemasaran hasilbaik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil 

yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan 

- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh  kepala 

bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas 

bidang usaha perkebunan. 

 

 17. Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan 

 

Seksi kelembagaan dan penyuluhan mempunyai tugas mengendalikan 

pemanfaatan sumberdaya perkebunan yang dikaitakan dengan dampak 

lingkungan serta menyusun perencanaan pembinaan dan pengawasan 

ketenaga kerjaan. 

Uraian tugas sebagaimana dimaksud, sebagai berikut: 

- merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran 

seksikelembagaan dan penyuluhanberdasarkan prioritas target 
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sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan 

kegiatan; 

- membagi tugas kepada para bawahan lingkungan seksi 

kelembagaan dan penyuluhansesuai dengan bidang tugasnya baik 

secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih 

lanjut; 

- memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan seksi 

kelembagaan dan penyuluhanbaik secara lisan maupun tertulis 

untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam 

pelaksanaan tugas; 

- memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan seksi 

kelembagaan dan penyuluhandengan membandingkan antara hasil 

kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;  

- menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan seksi kelembagaan 

dan penyuluhanberdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai 

bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; 

- menyelenggarakan perencanaan, pembinaan dan bimbingan teknis 

dalam penyusunan sumberdaya perkebunan dan pengawasan 

ketenaga kerjaan pengamanan sengketa lahan; 

- menyusun inventaris data dan informasi yang terkait dengan pola 

usaha perkebunan besar/kecil; 

- melakukan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap 

bawahan, sebagai bahan penetapan nilai DP-3 dan pembinaan staf 

agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsinya; 

- melaporkan pelaksanaan kegiatan seksi kelembagaan dan 

penyuluhanbaik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang 

telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan 
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- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh  kepala 

bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas 

bidang usaha perkebunan. 

  

 18. Bidang Budidaya 

   

 Bidang budidaya mempunyai tugas penyelenggaraan operasional 

pembinaan pengkajian potensi pengembangan produksi/komuditas, 

perwilayahan komoditas dan perencananan pola/design 

pengembangannya 

 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, 

bidang budidaya, menyelenggarakan fungsi : 

- penyiapan bahan pengkajian potensi budidaya;  

- pelaksanaan kegiatan identifikasi dan pengkajian potensi budidaya; 

- pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan 

eksplorasi produksi produk primer perkebunan; 

- penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis dalam mengadakan 

mesin peralatan pengembangan budidaya perkebunan; 

- pelaksanaan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap 

bawahan, sebagai bahan penetapan nilai DP-3 dan pembinaan 

karier; dan 

- pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas. 

 

 

 20. Seksi Pembibitan Kebun 
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Seksi pembibitan kebun mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 

pembinaan dan pengembangan pembenihan, pengembangan budidaya 

dan penetapan sumber benih/bahan tanaman dan kebun induk regional. 

Uraian tugas sebagaimana dimaksud, sebagai berikut: 

- merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran seksi 

pembibitan kebun berdasarkan prioritas target sasaran yang akan 

dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

- membagi tugas kepada para bawahan lingkungan seksi pembibitan 

kebun sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun 

tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut; 

- memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan seksi 

pembibitan kebun baik secara lisan maupun tertulis untuk 

menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan 

tugas; 

- memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan seksi 

pembibitan kebundengan membandingkan antara hasil kerja 

dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;  

- menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan seksi pembibitan 

kebunberdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam 

pembinaan dan peningkatan karier; 

- melaksanakan pengawasan mutu, sertifikasi benih, peredaran 

benih, dan pembibitan tanaman perkebunan; 

- melaksanakan pembinaan pengembangan serta bimbingan 

penerapan penangakaran benih dan teknologi produksi; 

- melaksanakan bimbingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi 

terhadap pembangunan/pengelolaan sumber benih regional, usaha 

penangkar benih, pengadaan pembibitan dan penyaluran 

peredaran benih/bibit/bahan tanaman oleh pemerintah 

perusahaan/petani /masyarakat; 
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- melakukan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap 

bawahan, sebagai bahan penetapan nilai DP-3 dan pembinaan staf 

agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsinya; 

- melaporkan pelaksanaan kegiatan seksi pembibitan kebun baik 

secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai 

bahan informasi bagi atasan; dan 

- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh  kepala 

bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas 

bidang budidaya. 

 

 21. Seksi Perlindungan Tanaman  Kebun 

 

Seksi perlindungan tanaman  kebun mempunyai tugas 

menyelenggarakan pengamatan, peramalan, pengendalian OPT 

perkebunan dan konservasi tanah serta pembinaan dan pengembangan 

hasil produksi perkebunan. 

Uraian tugas sebagaimana dimaksud, sebagai berikut: 

- merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran seksi 

pembibitan kebun berdasarkan prioritas target sasaran yang akan 

dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

- membagi tugas kepada para bawahan lingkungan seksi pembibitan 

kebun sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun 

tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut; 

- memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan seksi 

pembibitan kebun baik secara lisan maupun tertulis untuk 

menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan 

tugas; 
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- memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan seksi 

pembibitan kebundengan membandingkan antara hasil kerja 

dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;  

- menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan seksi pembibitan 

kebunberdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam 

pembinaan dan peningkatan karier; 

- melakukan perencanaan, pembinaan, penetapan sarana 

perlindungan tanaman pengamatan, peramalan, pengendalian OPT 

perkebunan,  konservasi tanah serta pembinaan dan 

pengembangan hasil produksi perkebunan; 

- menyelenggarakan pembinaan, bimbingandan 

pengawasan/pengendalian hama penyakit serta evaluasi terhadap 

kegiatan sarana perlindungan kegiatan pengamatan dan 

pengendalian hama penyakit tanaman, pengamatan, peramalan 

pengendalian OPT perkebunan  dan konservasi tanah serta 

pembinaan dan pengembangan hasil produksi perkebunan; 

- menyiapkan pedoman bimbingan perlindungan tanaman  yang 

dikaikan dengan pelestarian tanah dan air; 

- menyelenggarakan pendataan, pengawasan pengendalian 

peredaran pupuk makro dan mikro; 

- menyelenggarakan pendataan, pengawasan pengendalian 

peredaran  obat-obatan pertanian; 

- melakukan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap 

bawahan, sebagai bahan penetapan nilai DP-3 dan pembinaan staf 

agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsinya; 

- melaporkan pelaksanaan kegiatan seksi pembibitan kebun baik 

secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai 

bahan informasi bagi atasan; dan 



  

 

42 
 

 

- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh  kepala 

bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas 

bidang budidaya. 

 

 22. Seksi Sarana dan Prasarana Kebun 

 

Seksi sarana dan prasarana kebunmempunyai tugas melaksanakan 

melaksanakan urusan sarana prasarana kebun.   

 Uraian tugas sebagaimana dimaksud,sebagai berikut: 

- merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran seksi 

sarana dan prasarana kebunberdasarkan prioritas target sasaran 

yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

- membagi tugas kepada para bawahan lingkungan seksi sarana dan 

prasarana kebunsesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan 

maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut; 

- memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan seksi sarana 

dan prasarana kebunbaik secara lisan maupun tertulis untuk 

menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan 

tugas; 

- memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan seksi sarana 

dan prasarana kebundengan membandingkan antara hasil kerja 

dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;  

- menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan seksi sarana dan 

prasarana kebunberdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai 

bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; 

- pembinaan teknis di bidang kelembagaan usaha, inventaris, 

kebutuhan sarana prasarana perkebunan;  

- penatalaksanaan/pengelolaan kegiatan di bidang kelembagaan 

usaha,  kebutuhan sarana prasarana perkebunan;  
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- penyelenggaraan pengadaan kegiatan di bidang kelembagaan 

usaha, kebutuhan sarana dan prasarana perkebunan; 

- pengawasan dan pengendalian kegiatan kelembagaan usaha, dan 

pemanfaatan sarana prasarana perkebunan; 

- melakukan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap 

bawahan, sebagai bahan penetapan nilai DP-3 dan pembinaan staf 

agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsinya; 

- melaporkan pelaksanaan kegiatan seksi sarana dan prasarana 

kebunbaik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah 

dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan 

- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh  kepala 

bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas 

bidang budidaya. 

 

 23. Jabatan Fungsional Tertentu 

 

(1) Kelompok jabatan fungsional tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga 

dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai 

kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

(2) Kelompok jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang 

ditunjuk dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. 

(3) Jumlah jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(4) Jenis jabatan fungsional tertentu, ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang–undangan. 

 

 



  

 

44 
 

 

 

 2.4 Jabatan Fungsional Umum 

 

(1) Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil 

analisis jabatan. 

(2) Nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan dinas 

kehutanan dan perkebunanditetapkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang–undangan. 

(3) Nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi 

perangkat daerah. 

(4) Penetapan nama-nama jabatan fungsional umum di dinas 

kehutanan dan perkebunandengan keputusan bupati. 

(5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan fungsional umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengankeputusan 

bupati. 

(6) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan 

Fungsional Tertentu, diangkat dalam jabatan fungsional umum. 

(7) Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) di lingkungan dinas kehutanan dan 

perkebunandilakukan oleh sekretaris daerah dan ditetapkan 

dengan keputusan bupati dengan berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(8) Pemindahan PNS dalam jabatan fungsional umum di lingkungan 

dinas kehutanan dan perkebunandilakukan oleh sekretaris daerah 

dan ditetapkan dengan keputusan bupati. 

(9) Uraian tugas jabatan fungsional umum (JFU) pada dinas kehutanan 

dan perkebunan ditetapkan oleh kepala dinas. 
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 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 

Lamandau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau 

Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah Kabupaten Lamandau, adalah  pada Gambar 2.1 berikut. 

 



  

 

46 
 

 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI              

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 
KABUPATEN LAMANDAU 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 

 

 
KABID USAHA PERKEBUNAN 

KASI PRODUKSI & PENGUJIAN 
HASIL HUTAN 

 
KABID BUDIDAYA 

KASI PEMBINAAN, PENGEMBANGAN 
DAN PENGAWASANINVESTASI  

KASI RENCANA  KARYA & TATA 
GUNA HUTAN 

 

 
KASI PEMBIBITAN KEBUN 

 

 
KASI KELEMBAGAAN &PENYULUHAN 

 

 
KASUBBAG PERENCANAAN & 

PENGENDALIAN PROGRAM 

 

 
KASI PERLINDUNGAN TANAMAN KEBUN 

 

KASI SARANA & PRASARANA KEBUN 
 

 

 

 
KASI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN 

HASIL  
 

 
KASI USAHA KEHUTANAN 

 

UPTD 

 
KABID BINA USAHA KEHUTANAN 

 

 
SEKRETARIS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR  :  10 TAHUN 2012  
TANGGAL  : 05 MARET 2012  
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA 

DINAS DAERAH KAB.LAMANDAU 

No. 3 TAHUN 2004  

 
KABID REHABILITASI &KONSERVASI 

KASI REHABILITASI & PERHUTANAN 
SOSIAL 

 

 
KASI KONSERVASI ALAM DAN 
PEMBINAAN HUTAN TANAMAN 

 

 
KASI PERLINDUNGAN DAN KEAMANAN 

HUTAN 

 KASUBBAG UMUM, 
KEPEGAWAIAN& 

PERLENGKAPAN 

 
KASUBBAG KEUANGAN 

 

 
KEPALA DINAS 



  

 

47 
 

 

2.2   Sumber Daya SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Sumber Daya SKPD memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber 

daya yang dimiliki Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 

Lamandau dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber 

daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. 

2.2.1  Sumber Daya Manusia  

 Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan diwilayah 

Kabupaten Lamandau terutama bidang Kehutanan dan Perkebunan 

didukung jumlah aparatur/pegawai dilingkungan Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan sebanyak 54 orang pada tahun 2013 terdiri dari yang 

berpendidikan tingkat   Magister/S-2 sebanyak 3 orang, Sarjana/S-

1sebanyak 22 orang, D-III/ Sarjana Muda sebanyak 9 orang, SMA 

sederajat sebanyak 18 orang, SMP sebanyak 2 orang. 

 Datapegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada Gambar 2.1 
  

Gambar 2.1 

Grafik Pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan 
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 Dari grafik digambarkan komposisi pegawai Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Kabupaten Lamandau masih terdapat  3,71 % 

berpendidikan SLTP,33,34 % SLTA sedarajat ,16,67% Diploma III, 40,47 

% Sarjana/S1 dan 5,56 %   Magister/S-2.Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, 

diketahui bahwa tingkat pendidikan pegawai pada Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Kabupaten Lamandau tersebar antara SLTP hingga S2 

Tingkat pendidikan terbanyak berada pada tingkat Sarjana dengan 

jumlah 22 Orang  40,47 % sedangkan jumlah terendah berada pada 

tingkat SLTP dengan jumlah 2 orang atau 3,71 % dari jumlah total 

pegawai. 

  Secara rinci Data PNS dan PTT  Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Kabupaten  Lamandau Berdasarkan Golongan / Ruang, Kelamin dan 

Pendidikandapat disajikan pada Tabel 2.1 
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Tabel  2.1. Data PNS dan PTT  Dinas Kehutanan dan Perkebunan  
KabupatenLamandau berdasarkan Golongan / Ruang, 
Kelamin dan Pendidikan. 

LK PR SD SLTP SLTA D1 D2 D3 S1 S2

I. PNS  :

1      IV d - - - - - - - - - - -

2      IV c 1 - - - - - - - - 1    1         

3      IV b 0 0 - - - - - - -     -     -          

4      IV a 1 1 - - - - - - 2    -     2         

5      III d 2 0 - - - - - - 2    -     2         

6      III c 9 3 - - - - - - 10  2    12       

7      III b 11 2 - - 7        - - 4       2    - 13       

8      III a 6 2 - - 2        - - 1       5    - 8         

9      II d 4 3 - - 3        - - 4       - - 7         

10    II c 3 2 - 1         3        -       - 1       - - 5         

11    II b 4 0 - - 4        - - - - - 4         

12    II a 0 0 -      - -         - - - - - -          

13    I d - - - - - - - - - - -          

14    I c - - - - - - - - - - -          

15    I b - - - - - - - - - - -          

16    I a - - - - - - - - - - -          

 Jumlah I 41 13 -      1 19 -       -      10 21 3 54       

II. THL :

1      THL 7 2 2     4         3        - - - - - 9         

 Jumlah  II 7 2 2 4 3 -       -      -        -     -     9         

48 15 2 5 22 -       -      -        -     -     63       Total I + II

JlhNo Gol / Ruang
Kelamin Pendidikan

 

2.2.2     Sarana dan Prasarana  

Dalam melaksanakan tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Kabupaten Lamandau didukung sarana dan prasarana sebagaimana 

Tabel.2.2 berikut : 
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Tabel 2.2 

Sarana dan Prasarana Perkantoran 

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau 

 

No Jenis Barang / Jenis Barang 
Keadaan 

Per tgl 31-
12-2012 

Keadaan Tgl 
19 September 

2013 

Kondisi 

Ket. 

B KB RB 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 TANAH             

  a Tanah bangunan Kantor Pemerintah 21.400 m² 21.400 m² 1  -  -   

  b Tanah Kebun 82.000 m² 82.000 m² 2  -  -   

2 PERALATAN DAN MESIN             

  a Alat-alat Besar             

                    

    1 Portable Generating Set 4 Bh 4 Bh 2 - 2   

    2 Electric Generating Set Lain-lain 1 Bh 1 Bh 1 - -   

    3 Portable Water Pump 6 Bh 6 Bh 6 - -   

  b Alat-alat Angkutan             

      Mobil             

    1 
Toyota / Kijang SX KF70 (KH 121 
RU) 

1 Unit 1 Unit - 
 - 1   

  
  2 

Ford / Ranger, Doble Cabin (KH 
8008 RW) 

1 Unit 1 Unit - 
 - 1   

    3 Mitsubishi / Strada (KH 8014 RW) 1 Unit 1 Unit - 1  -   

    4 
Mitshubisi / Triton Double Kabin 
(KH 8063 RW) 

1 Unit 1 Unit 1 
 -  -   

    5 
Ford / Ranger Double Cabin XLS 
4x4 2,2 L (KH 8113 RW) 

- 1 Unit 1  -  - 

  

      Motor             

    1 Honda / Win 100 3 Unit Baik 1 2  -   

    2 HONDA / Legenda 1 Unit Baik - 1  -   

    3 HONDA / Supra Pit 1 Unit Baik - 1  -   

    4 Suzuki / Thunder 7 Unit Baik 5 1 1   

    5 Honda GL 160 D / Mega Pro 6 Unit Baik 6  -  -   

  c Alat-Alat Bengkel dan Alat Ukur             
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    1 Global Positioning System 11 Unit 11 Unit 4 - 7   

    2 Kompas 10 Bh 10 Bh 4 - 6   

  d Alat-alat Pertanian             

    1 Pacul 5 Bh 5 Bh 5  -  -   

    2 Sekop 5 Bh 5 Bh 5  -  -   

    3 Alat Pengolah Pupuk Organik 1 Bh 1 Bh 1  -  -   

    4 Mesin Glanular Pupuk Organik 1 Bh 1 Bh 1  -  -   

    5 Mesin Pengayak 1 Bh 1 Bh 1  -  -   

    6 Mesin Pengering 1 Bh 1 Bh 1  -  -   

    7 Mesin Penjahit Karung 1 Bh 1 Bh 1  -  -   

    8 Alat Uji Unsur Pupuk 1 Bh 1 Bh 1  -  -   

    9 
Penyemprot Tangan (Hand 
Sprayer) 

2 Bh 2 Bh 2  -  - 
  

  e Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga             

    1 
Mesin Ketik Manual Portable (11-
13) 

2 Unit 2 Unit - - 2 
  

    2 Lemari Besi 17 Bh 17 Bh 13 - 4   

    3 Rak Kayu 1 Bh 1 Bh 1 - -   

    4 Filling Besi/Metal 16 Bh 16 Bh 13 - 3   

    5 Band Kas 3 Bh 3 Bh 2 - 1   

    6 Lemari kayu 8 Bh 8 Bh 3 5 -   

    7 Papan Pengumunan 1 Bh 1 Bh 1 - -   

    8 Papan Tulis 7 Bh 7 Bh - - 7   

    9 Peta 2 Bh 2 Bh 2 - -   

    10 Overhead Projektor 2 Bh 2 Bh 2 - -   

    11 Gambar Presiden 1 Bh 1 Bh 1 - -   

    12 Gambar Wakil Presiden 1 Bh 1 Bh 1 - -   

    13 Layar LCD 2 Bh 2 Bh 1 - 1   

    14 Mesin Diesel 1 Bh 1 Bh 1 - -   

    15 Dinamo 10 KW 1 Bh 1 Bh 1 - -   

    16 Rak kayu 6 Bh 6 Bh 6 - -   

    17 Meja Kayu/Rotan 97 Bh 117 Bh 102 - 15   

    18 Kursi Putar 21 Bh 26 Bh 22 - 4   

    19 Kursi Lipat 105 Bh 105 Bh 89 16 -   

    20 Tenda 3 Bh 3 Bh 2 - 1   

    21 Sofa 3 Bh 3 Bh 3 - -   

    22 Jam Elektronik 2 Bh 2 Bh 2 - -   

    23 Mesin Potong Rumput 3 Bh 3 Bh 3 - -   

    24 Tempat Sampah 1 Bh 1 Bh - 1 -   
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    25 Lemari Es 1 Bh 1 Bh 1 - -   

    26 AC Split 14 Bh 17 Bh 15 - 2   

    27 Kipas Angin 10 Bh 10 Bh 1 9 - 
  

    28 Televisi 1 Bh 2 Bh 2 - - 
  

    29 Loudspeaker 1 Bh 1 Bh - 1 -   

    30 Dispenser 1 Bh 1 Bh - 1 -   

    31 Handy Cam 3 Bh 3 Bh - 3 -   

    32 Gorden 2 Bh 2 Bh 2 - -   

    33 Teralis 1 Bh 1 Bh 1 - -   

    34 Selang Pemadam Kebakaran 3 Bh 3 Bh 3 - -   

    35 P.C Unit 28 Unit 33 Unit 23 - 10   

    36 Note Book 17 Bh 17 Bh 14 - 3   

    37 Hard Disk 7 Bh 7 Bh - 7 -   

    38 CPU 3 Bh 3 Bh - - 3   

    39 Monitor 5 Bh 10 Bh 7 - 3   

    40 Printer 38 Bh 38 Bh 17 - 21   

    41 Scanner 1 Bh 1 Bh 1 - -   

    42 Plotter 1 Bh 1 Bh 1 - -   

    43 Modem 1 Bh 1 Bh 1 - -   

    44 Wifi USB 1 Bh 1 Bh 1 - -   

    45 Access Point 2 Bh 2 Bh 2 - -   

    46 Switch 8 Port 2 Bh 2 Bh 2 - -   

    47 Peralatan Jaringan Lain-lain 1 Unit 1 Unit 1 - -   

    48 Meja Kerja Pejabat Eselon III 1 Bh 1 Bh - 1 -   

    49 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 4 Bh 4 Bh 4 - -   

    50 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 1 Bh 1 Bh 1 - -   

    51 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 1 Bh 1 Bh - 1 -   

    52 Kursi Kerja Pejabat Lain-lain 1 Bh 1 Bh - 1 -   

  f Alat Studio dan Alat Komunikasi             

    1 Microphone/Wireless Mic 2 Bh 2 Bh 1 1 -   

    2 
Unintemuptible Power Supply 
(UPS) 

5 Bh 5 Bh 1 4 - 
  

    3 Camera Electronic 11 Bh 11 Bh 5 - 6   

    4 Telephone (PABX) 1 Bh 1 Bh  - 1  -   

    5 Pesawat Telephone 3 Bh 3 Bh  - 3  -   

    6 Facsimile 1 Bh 1 Bh  - 1  -   

    7  Antena SHF/Parabola Stationary 1 Bh 1 Bh  - 1  -   

  
g 

Alat Labolatorium 
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    1 Stabilizer 1 Bh 1 Bh 1 - -   

    2 Grain Devider 4 Bh 4 Bh - 4 -   

3 GEDUNG DAN BANGUNAN             

  
  1 

Bangunan Gedung Kantor 
Permanen 

1 Bh 1 Bh 1 
 -  -   

    2 
Pembangunan Pagar Gedung 
Kantor 

1 Bh 1 Bh 1 
 -  -   

    3 Pembangunan Gedung dan Teras 1 Bh 1 Bh 1  -  -   

    4 Gudang Saprodi 1 Bh 1 Bh 1  -  -   

  
  5 

Pemb. Rumah Jaga & Pemb. 
Rumah Kompos 

1 Bh 1 Bh 1 
 -  -   

    6 Bangunan Parkir 1 Bh 1 Bh 1  -  -   

    7 
Pembangunan Gudang dan 
Ruang SSB 

1 Bh 1 Bh 1 
 -  -   

    8 
Pemb. Rumah Media & Pemb. 
Lokasi Shading Area 

1 Bh 1 Bh 1 
 -  -   

    9 Rumah Jaga dan Supir 1 Bh 1 Bh 1  -  -   

    10 Rumah Clenning Service 1 Bh 1 Bh 1  -  -   

    11 Rumah jaga Kebun Demplot 1 Bh 1 Bh 1  -  -   

    12 Rumah Jaga Kebun 1 Bh 1 Bh 1  -  -   

4 JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN             

    1 
Bangunan Pelengkap 
Pengembangan Lain-lain 

6 Bh 6 Bh 6 
 -  -   

    2 Sumur Gali (SGL) 4 Bh 4 Bh 4  -  -   

  
  3 

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel 
Lain-lain 

1 Unit 1 Unit 1 
 -  -   

5 ASET TETAP LAINNYA             

    1 
Rancangan Teknis RPRHL dan 
RTnRHL 

1 Buku 1 Buku 1 
 -  -   

 

2.3   Kinerja Pelayanan SKPD 

Berisi uraian mengenai tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan 

sasaran/target renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan 

wajib, dan/atauindikator kinerja pelayanan SKPD, dan/atau indikator 

kinerja pelayanan SKPD atau indikator lainnya seperti MDGs atau 

indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah. Pelaksanaan kapasitas 

pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau. 
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2.3.1 Kehutanan 

Pelayanan publik bidang kehutanan yang harus diberikan kepada 

masyarakat sebagai berikut : 

1. Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan 

pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi 

serta institusi wilayah pengelolaan hutan; 

2. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka 

menengah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP); 

3. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka 

pendek Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP); 

4. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja pengelolaan jangka 

menengah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP); 

5. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka 

menengah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) jangka 

pendek unit (KPHP); 

6. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit 

pemanfaatan hutan produksi; 

7. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan 

(jangka pendek) unit pemanfaatan hutan produksi; 

8. Pertimbangan teknis untuk pengesahan dan pengawasan 

pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan 

produksi dalam kabupaten/kota; 
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9. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh 

tahun (jangka panjang) unit PKHL; 

10. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan 

(jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung KPHL; 

11. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan 

(jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung KPHL; 

12. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh 

tahunan) unit pemanfaatan hutan lindung kepada pemerintah; 

13. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan 

(jangka menengah unit usaha pemanfaatan hutan lindung; 

14. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan 

(jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung; 

15. Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit 

pemanfaatan hutan lindung ke provinsi; 

16. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka 

panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi KPHK; 

17. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka 

menengah) unit KPHK; 

18. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) 

unit KPHK; 

19. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka 

panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka marga satwa, 

taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten 
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20. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka 

menengah untuk cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, 

taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten; 

21.  Pertimbangan teknis pengesahan  rencana  pengelolaan jangka 

pendek untuk cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, taman 

wisata alam dan taman buru skala kabupaten; 

22. Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan 

penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata 

alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala 

kabupaten; 

23. Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat kabupaten; 

24. Penyusunan system informasi kehutanan (numeric dan spasial) 

tingkat kabupaten; 

25. Pertimbangan teknis kepada gubernur untuk pemberian dan  

perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta 

pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada 

hutan produksi kecuali pada kawasan hutan Negara pada wilayah 

kerja PERUM perhutani; 

26. Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan 

hutan hasil bukan kayu pada hutan produksi skala kabupaten kecuali 

Negara diluar wilayah kerja PERUM Perhutani; 
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27. Pemberin izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa 

lingkungan skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan Negara 

pada wilayah kerja PERUM Perhutani; 

28. Pertimbangan teknis pemberian izin industry primer hasil hutan kayu; 

29. Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala 

provinsi; 

30. Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala 

kabupaten; 

31. Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan dan pemungutan 

hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke 

dalam lampiran (Appendix) CITES dan pemanfaatan jasa lingkungan 

skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan Negara pada wilayah 

kerja PERUM Perhutani; 

32. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub 

DAS; 

33. Penetapan rencana pengelolaan rehabilitasi hutan, rencana tahunan 

dan rancangan rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala 

kabupaten; 

34. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan 

rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak 

dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar 

kawasan hutan skala kabupaten; 
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35. Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, 

penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kabupaten; 

36. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi 

hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang didak dibebani izin 

pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan 

skala kabupaten; 

37. Pertimbangan teknis rencana reklamasi hutan dan pemantauan 

pelaksanaan reklamasi hutan; 

38. Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha 

serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan 

hutan; 

39. Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka 

usaha kehutanan; 

40. Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal 

sumberdaya genetic, pembinaan penggunaan benih/bibit, 

pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman 

hutan; 

41. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung 

yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala 

kabupaten; 

42. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan 

perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak taman hutan adat 

skala kabupaten; 
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43. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat 

kabupaten dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi 

dan hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan 

dengan tujuan khusus skala kabupaten; 

44. Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan 

penyelenggaraan oleh desa/masyarakat, kinerja penyelenggaraan 

kabupaten serta penyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang 

kehutanan; 

 

2.3.2 Perkebunan 

Pelayanan publik bidang Perkebunan yang harus diberikan kepada 

masyarakat sebagai berikut : 

1. Pembinaan teknis budidaya perkebunan dari hulu hingga hilir, dari 

permodalan, teknologi, sumberdaya manusia hingga pemasaran; 

2. Memberi pertimbangan teknis kepada Bupati dalam penertiban izin 

lokasi perkebunan dan Izin Usaha Perkebunan (IUP); 

3. Menjamin peredaran pupuk, bibit, pestisida sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

4. Melayani informasi statistik perkebunan, serta harga saprodi dan 

komoditi perkebunan; 

5. Menerbitkan rekomendasi Tanda Register Usaha Perbenihan 

(TRUP); 

6. Memfasilitasi proses kemitraan kebun masyarakat; 



  

 

60 
 

 

7. Memfasilitasi menyelesaikan sengketa lahan antara masyarakat 

dengan perusahaan perkebunan atau masyarakat dengan 

masyarakat; 

8. Memberi pertimbangan teknis kepada Bupati dalam penertiban SK 

CP/CL Kebun Plasma Masyarakat melalui pola kemitraan; 

9. Penilaian, pembinaan dan pengawasan seluruh usaha perkebunan di 

kabupaten lamandau. 
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Tabel 2.3 

Pencapaian Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan  
Kabupaten Lamandau Tahun  2009-2013 

 

NO 

Indikator Kinerja 
sesuai Tugas 
dan Fungsi 

SKPD 

Target 
SPM 

Target IKK 
Target 

Indikator 
 Lainnya 

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 
Catatan 
Analisis 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (22) 

1 

Program 
Pemanfaatan 
Potensi Sumber 
Daya Hutan 

                   

1 

Terbentuknya 
Kesatuan 
Pengelolaan 
Hutan (KPH) 
(unit) 

 2  - - - 1 1 - - - 1 - - - - 50,00 - 

 

  

Terbentuknya 
Hutan Tanaman 
Rakyat (HTR)     ( 
ha) 

 200  - - 50 100 150 - - - - - - - - - - 

 

  
Berkembangnya 
hasil hutan non 
kayu (ha) 

 100  - - - 50 75 - - - - - - - - - - 
 

 

Terbentuknya 
Hutan 
Kemasyarakatan 
(HKm) (ha) 

 300  - - - 200 300 - - - - - - - - - - 

 

 

Meningkatnya 
Penerimaan 
Negara Bukan 
Pajak dari Nilai 
Hutan (Rp) 

 20.000.000.000  10.500.000.000 10.200.000.000 9.950.000.000 10.200.000.000 7.551.900.000           

 

  
Terciptanya hutan 
lestari (ha) 

   - - - 2.000 2.000 - - - - - - - - - - 
 

SUBBIDANG 

STATISTIK 
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NO 

Indikator Kinerja 
sesuai Tugas 
dan Fungsi 

SKPD 

Target 
SPM 

Target IKK 
Target 

Indikator 
 Lainnya 

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 
Catatan 
Analisis 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (22) 

  

Berkembangnya 
Industri Primer  
hasil hutan kayu 
(Unit) 

 10  5 5 5 5 5 - - - - - - - - - - 

 

 

Tertibnya 
peredaran hasil 
hutan kayu dan 
menurunnya 
kegiatan illegal 
logging (%) 

 90  20 20 20 20 20           

 

2  

Program 
Rehabilitasi 
Hutan dan Lahan  

                 
 

 

Terselenggaranya 
koordinasi 
kegiatan reboisasi 
(%) 

 200  

40 50 60 60 60 

          

 

  

Terbentuknya 
pembibitan 
tanaman 
kehutanan 
tanaman 
kehutanan 
sehingga 
terpenuhinya 
kebutuhan bibit 
(btg)  

50.000  5.000 6.0000 10.000 20.000 20.000           

 

 

Terselenggaranya 
penghijauan 
lingkungan pada 
kawasan hutan 
industri dan hutan 
wisata (btg)  

2.000  2.0000 2.000 2.000 2.000 2.000           
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NO 

Indikator Kinerja 
sesuai Tugas 
dan Fungsi 

SKPD 

Target 
SPM 

Target IKK 
Target 

Indikator 
 Lainnya 

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 
Catatan 
Analisis 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (22) 

 

Terpeliharanya 
tanaman 
penghijauan 
lingkungan (ha)  

40  20 20 20 20 20           

 

 

Terselenggaranya 
kegiatan reboisasi 
yang tertib, tepat 
guna dan tepat 
sasaran (%)  

40  20 20 20 20 20           

 

 

Meningkatnya 
peran dan 
partisipasi 
masyarakat 
dalam  RHL (btg)  

10.000  5.000 5.000 5.000 5.000 5.000           

 

 

Tingkat 
keberhasilan 
kegiatan 
meningkat (%)  

65  50 50 50 50 50           

 

3 

Program 
Perlindungan 
dan Konservasi 
Sumber Daya 
Hutan   

                 

 

 

Hutan dan Lahan 
bebas kebakaran 
(%)  

20  20 20 20 20 20           
 

 

Meningkatnya  
kesadaran 
masyarakat 
terhadap dampak 
kebakaran hutan 
dan lahan (%)  

40  20 20 20 20 20           
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NO 

Indikator Kinerja 
sesuai Tugas 
dan Fungsi 

SKPD 

Target 
SPM 

Target IKK 
Target 

Indikator 
 Lainnya 

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- Catatan 
Analisis 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (22) 

 

Meningkatnya  
kemampuan 
aparatur  dalam 
pengendalian 
kebakaran hutan 
dan lahan (%)  

50  - - 20 30 40           

 

 

Teratasinya 
bencana 
kebakaran hutan 
dan lahan (%)  

60  - - 25 35 40           

 

 

Meningkatnya 
kesadaran 
masyarakat 
tentang dampak 
pengrusakan 
hutan (%)  

10  - - 10 10 10           

 

4 

Program 
Perencanaan 
dan 
pengembangan 
hutan   

                 

 

 

Terbentuknya 
pengelolaan 
hutan mayarakat 
oleh mayarakat 
adat (ha)   

200  - - 200 250 350           

 

5 

Peningkatan 
Ketahanan 
Pangan  

                 
 

 

Terbinanya 
kelompok Usaha 
Perhutanan 
Rakyat (kelompok 
Usaha)  

2  - - - 4 4           
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NO 

Indikator Kinerja 
sesuai Tugas 
dan Fungsi 

SKPD 

Target 
SPM 

Target IKK 
Target 

Indikator 
 Lainnya 

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 
Catatan 
Analisis 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (22) 

 

Meningkatnya 
Produksi dan 
Produktivitas 
Perkebunan (ton)  

412.459  392.818 412.459 443.082 454.736 447.473           

 

 

Meningkatnya 
mutu produk 
perkebunan 
rakyat (ha)  

33.124  31.547 33.124 34.780 36.519 38.345           

 

 

Tertatanya lahan 
dan infrastruktur 
perkebunan (km)  

5  4 4 4 4 4           
 

 

Terbangunnya 
sarana dan 
prasarana 
produksi (unit)  

2  - - - 1 1           

 

 

Terbangunya  
pusat-pusat 
promosi hasil 
produksi 
perkebunan (unit)  

2  - - - 1 1           

 

 

Promosi hasil 
produksi 
perkebunan 
unggulan daerah 
(paket)  

2  - - 2 2 2           

 

 

Pengamanan 
hasil produksi 
perkebunan (%)  

20  20 20 20 30 40           
 

 

Terbentuknya  
pusat 
penampungan 
produksi hasil 
perkebunan(unit)  

2  - - - 2 2           
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NO 

Indikator Kinerja 
sesuai Tugas 
dan Fungsi 

SKPD 

Target 
SPM 

Target IKK 
Target 

Indikator 
 Lainnya 

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 
Catatan 
Analisis 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (22) 

 

Tersedianya data 
informasi pasar 
(%)  

40  40 40 40 50 60           
 

6 

Peningkatan 
Produksi 
Perkebunan  

                 
 

 

Tersedianya 
sarana produksi 
perkebunan (unit)  

4  - - - 4 4           
 

 

Tersedianya bibit 
unggul 
perkebunan (btg)  

10.000  78.000 57.500 57.500 98.500 10.500           
 

 

Sertifikasi bibit 
unggul 
perkebunan (btg)  

10.000  78.000 57.500 57.500 98.500 10.500 78.000 57.500 57.500 98.500 10.500      
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Tabel 2.4 
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau 

Tahun  2009-2013 
 
 

Uraian  
Anggaran pada Tahun ke-  Realisasi Anggaran pada Tahun ke-  Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-  Rata-rata Pertumbuhan 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Anggaran Realisasi 

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

BTL 3.337.022.400 2.968.919.040 3.350.000.000 3.322.570.618 3.073.551.000             

BL 19.248.425.950 5.710.787.185 5.236.305.434 4.395.705.017 9.492.926.000             

PGW 1.093.750.000 916.545.000 310.921.800 265.270.800 482.796.250             

BJ 17.261.715.950 3.649.217.185 3.660.032.700 3.455.534.217 4.906.404.646             

Modal 892.960.000 1.145.025.000 1.265.350.934 674.900.000 4.103.725.104             

Total 22.585.448.350 8.679.706.225 8.586.305.434 7.718.275.635 12.566.477.000 6.759.506.249 6.048.818.712 7.272.725.222 6.605.184.774 10.531.047.056        
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2.4      Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 
 

Pada bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap 

pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi 

pengembangan pelayanan yang dibutuhkan Dishutbun Kabupaten 

Lamandau selama lima tahun mendatang. 

 
2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan  

Tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan Kabupaten 

Lamandau Hijau melalui pemanfaatan Sumber Daya Hutan secara Lestari 

dan berkelanjutan dengan tanaman Kehutanan dan Perkebunan antara                 

lain : 

a. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan pengetahuan, aparatur 

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau dituntut untuk 

selalu mengikuti perubahan-perubahan tersebut sehingga mempunyai 

dampak bagi peningkatan produktifitas lahan untuk pemberdayaan 

ekonomi masyarakat. 

b. Masih banyak masyarakat yang kurang mengerti, bahkan belum 

memahami bagaimana cara mereka dalam pengelolaan tanaman 

perkebunan dan kehutanan supaya produktifitas tinggi, dan ini 

merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Kabupaten Lamandau untuk memberikan sosialisasi dan 

pelatihan kepada masyarakat bagaimana cara berkebun yang baik, 

bidang usaha apa saja yang termasuk dalam usaha kehutanan dan 

perkebunan, manfaat dari kebun rakyat dan hutan rakyat dan peran 



  

 

69 
 

 

serta dari masyarakat dalam pengelolaan kebun rakyat dan hutan 

rakyat. 

c. Masih banyak masyarakat yang kurang bahkan belum memahami akan 

peran penting mereka dalam pengelolaan kelestarian sumber daya 

hutan dan lahan, dan ini merupakan tantangan yang harus dihadapi 

oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau untuk 

memberikan pengertian kepada masyarakat apa itu Hutan Lestari, 

bidang usaha apa saja yang termasuk dalam pemanfaatan hutan secara 

lestari, manfaat dari pengelolaan hutan secara lestari itu sendiri dan 

peran serta dari masyarakat dalam pengelolaannya. 

d. Masih minimnya fasilitas pendukung kegiatan operasional baik itu untuk 

perencanaan kehutanan dan perkebunan maupun pengawasan produksi 

hasil hutan dan kebun, aparatur Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Kabupaten Lamandau ditantang untuk memberdayakan fasilitas yang 

terbatas tersebut dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan pekerjaan 

yang berkualitas dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. 

e. Penetapan dan pencanangan Kabupaten Lamandau sebagai Pusat 

Gaharu Kalimantan Tengah sebagai tantangan untuk Dinas Kehutanan 

dan Perkebunan Kabupaten Lamandau secara optimal meningkatkan 

pembangunan kebun gaharu sehingga tercipta perkebunan gaharu 

yang berkualitas, berkelanjutan serta mempunyai pangsa pasar. 
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Peluang yang mungkin diterapkan dalam upaya pengembangan pelayanan 

antara lain : 

a. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model XXIII di Kabupaten 

Lamandau merupakan bentuk desentralisasi di bidang kehutanan 

menuju hutan lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang 

berkeadilan secara nyata. Dengan adanya KPH Model XXIII, diharapkan 

hutan dikelola lebih intensif dan berkelanjutan yang berdampak positif 

terhadap lingkungan dan masyarakat Kabupaten Lamandau sejahtera. 

b. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 

188.44/183/2012 tanggal 2 Mei 2012 perihal Penetapan Kabupaten 

Lamandau sebagai Pusat Pengembangan Gaharu di Provinsi Kalimantan 

Tengah, diharapkan mampu menyerap tenaga kerja masyarakat 

sebagai upaya meningkatkan partisipasi petani pekebun gaharu dan 

investasi ekonomi di masa mendatang. 

c. Berdasarkan Permentan Nomor 26 Tahun 2007 dan Perda Kalimantan 

Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Perkebunan yang 

memiliki IUP dan IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat 

minimal 20% dari luasan yang diusahakan, merupakan peluang besar 

untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kebun di 

Kabupaten Lamandau. 
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d. Sosialisasi tentang peraturan pemerintah mengenai kehutanan dan 

perkebunan akan diarahkan langsung kepada masyarakat, tidak lagi 

hanya melalui aparat desa atau tokoh masyarakat saja. 


