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4.2.2 URUSAN PILIHAN KEHUTANAN 

4.2.2.1  KONDISI UMUM 

  Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

Pasal 1 Ayat (1), hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 

sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 

lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. 

Keberadaan hutan memberikan manfaat baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Manfaat hutan secara langsung antara lain penyediaan kayu, hewan, 

hasil tambang, juga berfungsi sebagai paru-paru dunia dimana tumbuhan di hutan 

menyerap karbondioksida dan memproduksi oksigen. Manfaat tidak langsung yaitu 

sebagai media pengaturan tata air alami serta pencegahan erosi dan banjir, serta dapat 

dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi maupun perlindungan. 

Pembangunan kehutanan di Kota Semarang tidak hanya bertujuan untuk 

meningkatkan produksi kayu hutan rakyat tetapi lebih diutamakan untuk pengurangan 

lahan kritis. Hal ini dimaksudkan agar dapat dimanfaatkan sebagai wilayah serapan 

air dan ruang terbuka hijau mengingat kondisi topografi Kota Semarang yang rawan 

terhadap erosi dan banjir. Selain itu akibat pemekaran kota yang terjadi di Kota 

Semarang telah menyebabkan berkurangnya daerah resapan air terutama di kawasan 

Semarang atas yang meningkatkan kerentanan kawasan di bawahnya terhadap banjir. 

Penghijauan tingkat kota dan pembangunan hutan kota dilaksanakan 

secara bertahap dan berkesinambungan guna menjaga kondisi lingkungan hidup. Di 

sisi lain untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam perbaikan 

lingkungan hidup, Pemerintah Kota Semarang bersama elemen masyarakat lainnya 

ikut serta dalam lomba penghijauan baik di tingkat propinsi maupun tingkat nasional. 

 

4.2.2.2  KEBIJAKAN PROGRAM 

Kebijakan pada Urusan Pilihan Kehutanan pada tahun 2014 diarahkan 

pada terwujudnya sumberdaya alam/hutan yang berfungsi sebagai media pengatur 

tata air dan kelestarian lingkungan yang direalisasikan melalui Program Rehabilitasi 

Hutan dan Lahan dengan rincian kegiatan: 

1) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan 

Lahan; 

2) Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kehutanan Rehabilitasi Sumberdaya 

Alam/hutan; 
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3) Pendampingan dan Pengelolaan Bantuan Dana Pemerintah Pusat (DAK) 

Kehutanan. 

 

4.2.2.3   REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

4.2.2.3.1   PENDANAAN  

 Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program/kegiatan 

dalam Urusan Pilihan Kehutanan pada tahun 2014 sebesar Rp. 843.491.000,- untuk 

program yang berkaitan dengan tugas teknis pada Urusan Pilihan Kehutanan. 

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pilihan 

Kehutanan adalah sebagai berikut : 

Anggaran Program Pelaksana Urusan Pilihan Kehutanan 

Total anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Pilihan Kehutanan pada tahun 

2014 sebesar Rp.843.491.000,- dengan perincian adalah sebagai berikut :  

1. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan  

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut : 

NO KEGIATAN ANGGARAN 
(RP) 

REALISASI 
 (RP) 

PRESEN 
TASE                    
( % )  

 SKPD : DINAS PERTANIAN    
1. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan 

Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 
818.490.000 725.068.000 88,59 

2. Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) 
Kehutanan Rehabilitasi Sumberdaya 
Alam/hutan 

25.001.000 25.001.000 100 

JUMLAH PROGRAM 843.491.000 750.069.000 88,92 

 

4.2.2.3.2   HASIL YANG DICAPAI 

 Pelaksanaan Urusan Pilihan Kehutanan selama tahun 2014 menghasilkan 

capaian sebagai berikut :  

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 

a. Luas lahan kritis di Kota Semarang pada tahun 2014 mengalami peningkatan 

karena banyaknya kegiatan penambangan (galian C) untuk pembangunan 

infrastruktur kota yang menyebabkan munculnya lahan kritis baru padahal 

lahan kritis yang lama belum sepenuhnya terehabilitasi.  

b. Rehabilitasi lahan kritis melalui penanaman penghijauan mengalami 

kenaikan, pada tahun 2014 seluas 24,27 Ha meningkat 4,07 Ha dari  tahun 

2013 seluas 20,2 Ha.  



 

 
 

L K P J  W A L I K O T A  S E M A R A N G  A K H I R  T A H U N  A N G G A R A N  2 0 1 4  

h a l  |   4 6 9   
 

c. Selain itu juga luas lahan produktif di dalam hutan untuk meningkatkan fungsi 

hutan pada tahun 2014 seluas 1.656 Ha bertambah dari tahun 2013 seluas 

1.559,7 Ha. 

d. Produksi kayu hutan rakyat naik 5% dari 4.545,79 m3 pada tahun 2013 

menjadi 4.776 m3 pada tahun 2014.  Bertambahnya populasi pohon yang yang 

telah mencapai umur tebang serta kebijakan tebang-tanam berpengaruh pada 

peningkatan produksi tersebut. 

 

4.2.2.4  PERMASALAHAN YANG DIHADAPI 

Permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan Urusan Pilihan 

Kehutanan pada tahun 2014 adalah: 

1. Usaha merehabilitasi hutan dan lahan kritis menghadapi tantangan dengan 

cepatnya pertumbuhan kota (urban sprawl).  Urban sprawl menyebabkan 

terjadinya alih fungsi lahan sehingga daerah resapan air dan daya dukungnya 

terhadap DAS juga berkurang.  Sampai akhir tahun 2014 terdapat 954,5 ha 

lahan kritis di Kota Semarang yang harus mendapat prioritas untuk ditangani, 

disamping 5.425,6 ha lahan yang berpotensi kritis yang juga harus dijaga agar 

tidak berubah menjadi kritis .Selain itu padatnya kawasan pemukiman dan 

bisnis mengakibatkan krisis lahan hijau sehingga target 30% ruang terbuka 

hijau belum dapat terpenuhi.   

2. Meskipun sudah ada kesadaran masyarakat terhadap penghijauan lingkungan, 

tetapi partisipasi masyarakat dalam upaya-upaya rehabilitasi hutan dan lahan 

perlu lebih ditingkatkan supaya konservasi lingkungan hidup belum dapat 

sepenuhnya diwujudkan. 

 

4.2.2.5  RENCANA TINDAK LANJUT 
Upaya yang direncanakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan 

dalam Urusan Pilihan Kehutanan yaitu: 

1. Meningkatkan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan untuk menambah carbon 

sink dan meningkatkan daerah resapan air melalui melalui penghijauan 

lingkungan, pembangunan hutan kota dan hutan rakyat, serta rehabilitasi 

mangrove kawasan pesisir. 

2. Meningkatkan partisipasi  masyarakat untuk melaksanakan penghijauan 

lingkunganmelaluipendidikan, pelatihan, penyuluhan, serta bantuan teknis. 

 
 


