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02. URUSAN PILIHAN KEHUTANAN 

A. KEBIJAKAN PROGRAM 

Kebijakan pada Urusan Pilihan Kehutanan pada tahun 2015 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 Pembinaan, Pengendalian dan 

Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Bantuan Dana Alokasi Khusus 

(DAK) Kehutanan Rehabilitasi Sumberdaya Alam/hutan, serta Pendampingan dan 

Pengelolaan Bantuan Dana Pemerintah Pusat (DAK) Kehutanan. 

 

B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DANKEGIATAN 

1. PENDANAAN 

Dalam pelaksanaan Urusan Pilihan Kehutanan pada tahun 2015 dialokasikan 

anggaran sebesar Rp  2.807.647.000,- dengan perincian adalah sebagai berikut :  

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan  

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut : 

NO PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN 

(RP) 

REALISASI 

ANGGARAN 

(RP) 

PERSEN 
TASE                    
( % )  

 SKPD : DINAS PERTANIAN    
1. Pembinaan, Pengendalian Dan 

Pengawasan Gerakan Rehabilitasi 
Hutan Dan Lahan 

807.500.000 790.949.000 97,95% 

2. Bantuan Dana Alokasi Khusus (dak) 
Kehutanan 

1.894.547.000 1.738.125.000 91,74% 

3. Penanganan Lahan Kritis Sumber Daya 
Air Berbasis Masyarakat 

105.600.000 100.897.000 95,55% 

JUMLAH PROGRAM 2.807.647.000 2.629.971.000 93,67 

 

 

2. HASIL YANG DICAPAI 

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 

Upaya pelestarian lingkungan melalui penghijauan lingkungan dan 

rehabilitasi hutan dan lahan di Kota Semarang dilakukan dengan melibatkan 

masyarakat luas. Pada tahun 2015 tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya 

pelestarian dan penghijauan lahan dan/atau lingkungan sebesar 3,13% melebihi 

target tahun 2015 sebesar 2,5%. Upaya merehabilitasi hutan dan lahan-lahan kritis 

pada tahun 2015 juga melampaui target  yaitu sebesar 51,8 ha atau 5,4% dari total 

lahan kritis yang ada di Kota Semarang seluas 962,4 ha  (BP DAS Pemali Jratun, 

2013) yang sebagian besar berupa pembangunan hutan kota, hutan rakyat, serta 
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penghijauan lingkungan. Lahan kritis di Kota Semarang sebagian besar terdapat di 

wilayah Banyumanik, Tembalang, Gunungpati, dan Ngaliyan. Banyaknya kegiatan 

penambangan (galian C) di wilayah-wilayah tersebut ditenggarai menyebabkan 

timbulnya lahan-lahan kritis baru sementara lahan-lahan kritis yang lama belum 

sepenuhnya terehabilitasi.  

Dalam hal pelestarian kawasan hutan, melalui pengawasan yang ketat tidak 

ditemui adanya illegal logging maupun kebakaran di kawasan Hutan di Kota 

Semarang yang dapat merusak kawasan hutan tersebut. 

Luas lahan produktif di dalam hutan produksi meningkat 0,6% pada tahun 

2015 seluas 1.665,22 ha sedangkan pada tahun 2014 seluas 1.656 ha. Produksi 

kayu di kawasan hutan rakyat tahun 2015 sebesar 3.094,1 m3 menurun sebesar 

35%  dibandingkan tahun 2014 sebesar 4.776 m3.  Hal ini disebabkan 

berkurangnya luas lahan untuk hutan rakyat karena alih fungsi, selain juga 

menurunnya jumlah tanaman usia produktif (usia siap tebang).  

 

C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI 

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pilihan Kehutanan 

selama Tahun 2015 antara laian : 

1. Pertumbuhan kota (urban sprawl) yang semakin cepat sehingga 

menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan sehingga daerah resapan air dan 

daya dukungnya terhadap DAS juga berkurang.   

2. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap upaya pelestarian penghijauan 

lahan  masih kurang. 

 

D. SOLUSI 

Pada bidang kehutanan, upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan-permasalahan yaitu: 

1. Peningkatan 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 di kawasan pesisir. 

2. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan penghijauan 

lingkungan melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, serta bantuan teknis. 


