
BUPATll\IIlJSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR l?- TAHUN 2013

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK nAN FUNGSI KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI (KPHP)

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6
Tahoo 2011 tentang Pembentukan Organisasi Kesatuan Pengelolaan
Rutan Produksi Kabupaten Musi Banyuasin perlu diatur dan
ditetapkan peraturan pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang
Penjabaran Tugas Pokok dan Foogsi Kesatuan Pengelolaan Hutan
Produksi;

1. Undang - oodang Nomor 28 Tahoo 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahoo 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang - oodang Nomor 5 Tahoo 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistenmya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahoo 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang; oodang Nomor 41 Tahoo 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahoo 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

4. Undang - oodang Nomor 43 Tahoo 1999 tentang Perubahan atas
Undang - oodang Nomor 8 Tahoo 1974 tentang Pokok - pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahoo 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
N«?!!!«?r ~~9Q);

1



5. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi pemerintah di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4452);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah KabupatenIKota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Rutan, serta Pemanfaatan Rutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Perubahan atas Tata hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Rutan, serta Pemanfaatan Rutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah
Propinsi, dan Pemerintah Daerah kabupatenIKota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
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13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

IS. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 6/Menhut-Ii/2009
Tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pedoman Organisasi dan tata KeJja Kesatuan Pengelolaan Hutan
Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
(KPHP);

17. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :
P.6/Menhut-W20l0 Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan
Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan
Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
(KPHP);

18. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :
P.43/Menhut-W2011 Tentang Norma, Standar Kompetensi bidang
Teknis Kehutanan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
(KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia);

20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/MENHUT-II12010
tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
(KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008
tootang Urusan Pemerlntahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah
Kabupten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2011
tentang Pembentukan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan
Produksi Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupten
Musi Banyuasin Tahun 2011 Nomor 78);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANU PENJABARAN TOGAS
POKOK DAN FUNGSI KESATOAN PENGELOLAAN HUTAN
PRODUKSI (KPHP) KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :
I. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pernerintah Daerah adaIah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah
dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adaIah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

4. Bupati adaIah Bupati Musi Banyuasin;
5. Sekretaris Daerah adaIah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adaIah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Daerah;

7. Otonomi Daerah adaIah Hak Wewenang dan Kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

8. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Hutan adaIah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam
ha,ya,tiYllllgdido~i pel)9h9nlllll;\ll1a,mpe~kutuan a,Ia,mdan lin~gannya, Yllllgsatll
dengan lainnya tidal<dapat dipisahkan.

10.Kawasan Hutan adaIah Wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh
pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

II. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan
sesuai fungsi pakok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

12.0rganisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selanjutnya disebut KPHL adaIah
Organisasi pengelolaan hutan lindung yang wilayalmya sebagian besar terdiri dari
kawasan hutan lindung, yaJigdikelola Pemerintah Daerah;

13. Organisasi Kesatuan pengelolaan hutan produksi selanjutnya disebut KPHP adaIah
Organisasi pengelolaan hutan produksi yang wilayalmya sebagian besar terdiri dari
kawasan hutan produksi, yang dikelola Pemerintah Daerah;
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14.Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana
pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan; penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi dan
reklamasi hutan; perlindungan hutan dan konservasi alamo

15. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan
jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil
hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat
dengan tetap menjaga kelestariannya

16.Penggunaan kawasan hutan merupakan penggunaan untuk kepentingan pembangunan di
luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan.

17. Rehabilitasi hutan dan laban adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan
meningkatkan fungsi hutan dan laban sehingga daya dukung, produktivitas dan
peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap teJjaga.

18. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali laban dan
vegetasi hutan yang rusak agar daPllt berfungsi secara optima! sesuai dengan
peruntukannya.

19. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan,
kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, temak,
kebakaran, daya-daya alam, harna dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-
hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi
serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan;

~O,Tata 13atasdlttamwilayah KPH adalah melll1<ul<anpellataan batas dalam wilaYl\hkelola
KPH berdasarkan pembagian Blok dan petak.

21. Inventarisasi hutan adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui
keadaan dan potensi sumber daya hutan serta linglmngannya secara lengkap.

22. B10kadalah bagian wilayah KPH yang dibuat relatif permanen untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pengelolaan.

23. Petak adalah bagian dari blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha pemanfaatan
terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan atau silvikultur yang sarna.

24. Wilayah tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bllgi
pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya;

25. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

BABII
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
KepalaKPHP

Pasal2

(1).KPHP adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Hutan sesuai
dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan berdasarkan pemturan perundang-undangan
yang berlaku;

(2).KPHP dipimpin oleh Kepala KPHP yang bemda di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.
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Pasal3

KPHP mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Hutan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Peraturan Bupati ini,
Kepala KPHP mempunyai fungsi :

(1). Perumusan dan penyusunan rencana makro dan mikro kelola wilayah KPHP baik
rencana jangka panjang maupun jangka pendek dan mengevaluasi implementasi
rencana kelola pemegang ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan
secara partisipatif.

(2). Pengkoordinasian, pengintegrasian, sinkronisasi rencana dan pelaksanaan kelola
seluruh ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta pengamanan
kawasan hutan yang menjadi wilayah kelolanya

(3). Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi :
a. Pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
b. Pelaksanaan pemanfuatan hulan;
c. Pelaksanaan penggunaan kawasan hutan;
d. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan reklamasi; d3n
e. Pelaksanaan perlindungan hutan dan konservasi alamo

(4). Mengimplementasikan kebijakan kehutanan nasional, provlnsi dan kahupaten di
bidang kehutanan;

(5). Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;

(6). Melak•.'anakan pemantauan dan penilaian alas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan
di wilayahnya;

(7). Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan;

(8). Mengelola konflik tenurial dan akses terhadap sumberdaya hutan di dalam wilayah
KPH dalam perspektifkebijakan;

(9). Pengelolaan Baseline dan Informasi potensi wilayah KPHP

(10). Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, tahunan, laporan pertanggung jawaban dan
laporan akuntabilitas kinerja KPHP kepada Bupati Musi Banyuasin dengan tembusan
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin

BAB ill
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal5

(1).Stuktur organisasi KPHP Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari :
a. Kepala KPHP (KKPH);
b. Kepala Sub Bagian tata Usaha;
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c. Kepala Seksi Perencanaan dan Produksi;
d. Kepala Seksi Pembinaan dan Perlindungan;
e. Kepala Resort Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KRKPHP);
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2).Bagan Struktur Organisasi sebagaim3n3 dimaksud dalam Pasa1 4 Peraturan Bupati ini,
seperti tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisabkan dari
Pr;:rnWran Bl,lpat/ ini.

BABIV
TATAKERJA

Pasa16

(I) Kepala KPHP dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik antar unit di dalam wilayah kelolanya, maupun dengan Dinas Kehutanan
dan Organisasi Perangkat daerah dan Instansi lain yang terkait di daerah;

(2) Kepala KPHP Melaksanakan sistem pengendalian internal di wilayah kelolanya;

(3) Kepala KPHP bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan
memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

(4) Kepala KPHP dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan
satuan-satuan organisasi di bawahnya termasuk pemegang ijin pemanfaatan hutan dan
penggunaan kawasan hutan.

(5) Membantu dan melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

BagianKedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

(I). Sub Bagian tata Usaha adalah unsur staf yang langsung berada di bawah Kepala KPHP;

(2).Sub Bagian tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian Tata Usaha yang
bertanggung jawab kepada Kepala KPHP;

(3).Sub Bagian tata Usaha mempunyai tugas koordinasi, sinkronisasi, pembinaan internal,
pengendalian program, memberikan pelayanan ketatausahaan, perlengkapan, kepegawaian
dan keuangan;

(4). Untuk meJaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasa1 ini, Sub Bagian
Tata Usaha mempunyai fungsi :
a. Penyusunan, pengkoordinasian dan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan I

anggaran, pelaksanaan kegiatan administrasi, penatausahaan keuangan serta sarana dan
prasaranan kerja KPHP;

b. Perencanaan pengelolaan dan pemberdayaan sumberdaya aparatur;

c. Penyelenggaraan pengelolaan admnistrasi umum, rumah tangga, perlengkapan, hukum,
organisasi tata laksana serta hubungan masyarakat, urusan kepegawaian, pendidikan
dan latihan yang mendukung kelanearan tugas dan fungsi KPHP;

d. Pelaksanaan urusan tata usaha keuangan.
e. Pengkoordinasian antar sub bag dan seksi dalam penyusunan dokumen perencanaan

anggaran program/kegiatan pembangunan.
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f. Pembinaan pelaksanaan tugas kelompok fungsional.
g. Penjabaran dan pembagian tugas kepada pegawai lingkup Sub. Bagian Tata Usaba
h. Mengumpulkan dan pengolahan bahan dalam rangka penyusooan laporan bulanan,

triwulan, tahunan, laporan pertanggungjawaban dan laporan akuntabilitas KPHP
i. Membagi habis tugas kepada bawahan.
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala KPHP sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Pereneanaan dan Produksi

PasaI8

(I).Seksi Perencanaan dan Produksi, adaIah unsur stafyang langsoog berada di bawah Kepala
KPHP; yang dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang bertanggung kepada kepala KPHP;

(2).Seksi Perencanaan dan Produksi, mempooyai tugas penyusunan rencana kelola KPHP,
pelaksanakan tata hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan dan membuka
peluang investasi.

(3).Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pasal ini, Seksi
Perencanaan dan Produksi mempooyai fungsi :
a Menyelenggarakan tata hutan yang meliputi kegiatan inventarisasi hutan, pembagian

ke dalam blok dan petak, tata batas dan pemetaan;
b. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan penyusunan rencana makro dan milcro

pengelolaan hutan termasuk kelola DAS dan kawasan lindoog/konservasi yang
meliputi rencana jangka panjang 10 tahoo dan rencana jangka pendek 1 tahoo secara
partisipatif;

c. Menyelenggarakan Pemanfaatan hutan melalui kegiatan pemanfaatan kawasan,
pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan/atau
pemoogutan hasil hutan kayu dan bukan kayu; , iuran kehutanan, pengujian hasil
hutan, peredaran hasil hutan dan pengelolaan hutan serta pengelolahan hasil hutan.

d. Melaksanakan pemanfaatan wilayah tertentu sesuai penugasan oleh Menteri termasuk
kegiatan penjualan tegakan; dan potensi hasil hutan dan kawasan hutan lainnya baik
kayu maupoo non kayu.

e. Melaksanakan pemanfaatan hasil rehabilitasi hutan yang dibiayai oleh Pemerintah
sesuai ketentuan peraturan perundang-oodangan yang berIaku.

f. Penyiapan bahan pemantauan dan penilaian kegiatan pemanfaatan hutan dan
penggunaan kawasan hutan.

g. Pengumpulan dan penyusunan baseline potensi wilayah KPHP.
h. Memberikan penilaian dan telaahan terhadap rencana pemanfaatan hasil hutan kayu

dan bukan kayu.
1. Melaksanakan kegiatan teknis yang berkaitan dengan pengelolahan hasil hutan,

pemasaran produksi industri pengolahan hasil hutan dan pengembangan kelembagaan
usaha kecil dan menengah.

j. Melak•••,makanpengawasan atas pelaksanaan pemoogutan dan pengukuran hasil hutan.
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k. Menyajikan baseline information aspek biofisik dan sosial budaya berdasarkan hasil
inventarisasi

1. Membagi habis tugas kepada bawahan.
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala KPHP sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Pembinaan dan Perlindungan

Pasal9

(l).Seksi Pembinaan dan Perlindungan, adalah unsur staf yang langsung berada di bawah
Kepala KPHP; yang dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang bertanggung kepada kepala
KPHP;

(2).Seksi Pembinaan dan Perlindungan, mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi dan
reklamasi, melaksanakan Perlindungan Hutan dan konservasi alamo melaksanakan
pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan eliwilayahnya;

(3),UnWk mc;:l~an togas sebagllimanll <limaksV9Pll@ llYllt (I) paSll1 ini, seksi
Pembinaan dan Perlindungan Hutan mempunyai fungsi;
a. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi keneIja dan penegakan regulasi atas

pelaksanaan izin pemanfaatan hutan sebagai bahan laporan KKPHP secara periodik
kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan kc;:padaGuhernur, Bupati, Kepala Dinas
Kehutauan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Selatan.

b. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan program dan kegiatan
pengamanan kawasan hutan bersama-sama dengan petugas/tenllga pengamanan hutan,
pemegang ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.

C. Melaksanakan pengamanan dan perlindungan hutan eli hekas areal kerja yang izin
pemanfaatan basil hutannya telah hapus atau berakhir;

d. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi keneIja dan penegakan regulasi atas
pelaksanaan izin penggunaan kawasan hutan sebllgai bahan laporan KKPHP secara
periodik kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati,
Kc;:palaDinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kc;:palaDinas Kehutauan
Provinsi Sumatera Selatan.

e. Melaksanakan pengamanan dan perlindungan hutan eli bekas areal kerja yang izin
penggunaan kawasan hutannya telah hapus atau berakhir;

f. MelaJ<sanakanrehabilitasi hutan dan atau restorasi pada wilayah yang tidal<e1ibebani
izin/hak pemanfaatan hutan;

g. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi kenerja dan penegakan regulasi atas
pelaksanaan rehabilitasi pada areal yang telah e1ibebanihak/ijin sebllgai bahan laporan
KKPHP secara periodik kepada Menteri Kehutauan dengan tembusan kepada
Gubernur, Bupati, Kc;:palaDinas Kehutauan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kc;:pala
Dinas Kehutauan Provinsi Sumatera Selatan;
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h. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi keneIja dan penegakan regulasi atas
pelaksanaan reklamasi pada areal yang telOOdibebani haklijin penggunaan kawasan
hutan sebagai bOOanlaporan KKPHP secara periodik kepada Menteri Kehutanan
dengan tembusan kepada Gubemur, Bupati, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Musi
Banyuasin dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

i. Melaksanakan pengamanan dan perlindungan di areal kerja yang telOOdireklamasi
oleh pemegang izin penggunaan kawasan hutan;

j. Melaksanakan perlindungan hutan pada wilayOOKPHP yang wilayahnya belum
dibebani izin/hak pemanfaatan hutan yang dilakukan sesusai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

k. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi kenerja dan penegakan regulasi atas
pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan pada areal yang telOOdibebani haklijin
pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta menyiapkan laporan
KKPHHP secara periodik kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan kepada
Gubemur, Bupati, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kepala
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

I. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi kenerja dan penegakan regulasi atas
pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS dan kawasan lindung/konservasi oleh
pemegang ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta menyiapkan
laporan KKPHP secara periodik kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan kepada
Gubemur, Bupati, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kepala
Diuas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

m. Melakukan pemetaan konflik sosial dan akses terhadap sumberdaya hutan di lapangan
dan Melakukan fasilitasi, mediasi dan negosiasi penangan konflik di lapangan.

n. Membagi habis tugas kepada bawahan.
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala KPHP sesuai dengan tugas dan

fungsinya

Bagian Kelima
ResortKPHP

PasallO

(I).Resort Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (RKPHP) adalOOunsur pelaksana teknis
pengelolaan hutan pada tingkat unit kelestarian terkecil yang berkedudukan di tapakllokasi
kegiatan yang berada dan bertanggung jawab Kepada Kepala KPHP;

(2).RKPHP dipimpin oleh Kepala Resort Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KRKPHP)
yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kepala KPHP dalam
pengelolaan KPHP di wilayOOpemangkuannya;

OPumlah dlffipenempatan RKPHP !!klffidiWntuklffiberdas!U"kanunit-unit kl,lll,l~an yang
ada di wilayOOkelola KPHP.

(4).Pelaksanaan tugas, KRKPHP dapat dibantu 2 sampai 3 orang tenaga teknis kehutanan;
(5).Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 10 butir (2) ini, KRKPHP

menjalankan fungsi :
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a Pengumpulan data dan informasi sebagai bahan perumusan dan penyusunan rencana
makro dan mikro kelola wilayah KPHP baik rencana jangka panjang maupun jangka
pendek dan mengevaluasi implementasi rencana kelola pemegang ijin pemanfaatan
hutan dan penggunaan kawasan hutan secara partisipatif.

b. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi rencana dan pelaksanaan kelola ijin
pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta pengamanan kawasan hutan
yang menjadi wilayah kelolanya

c. Melaksanakan pengelolaan hutan di wilayah pemangkuannya yang meliputi :

• Pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
• Pelaksanaan pemanfaatan hutan;
• Pelaksanaan penggunaan kawasan hutan;
• Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan reklamasi; dan
• Pelaksanaan perlindungan hutan dan konservasi alam.

d. Mengimplementasikan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota di
bidang kehutanan di wilayah pemangkuannya;

e. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah pemangkuannya mulai dari
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;

f. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan
di wilayah pemangkuannya;

g. Pengumpulan data dan informasi potensi sumber daya hutan di wilayah
pemangkuannya guna membuka peluang investasi,.

h. Mengelola konflik sosial dan akses terhadap sumberdaya hutan di wilayah
pemangkuannya dalam perspektif pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah
pemangkuannya dengan Kepa1a KPHP melalui seksi dan tenaga fungsional yang
terkait.

J. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala KPHP.

Bagian Keenam
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasalll

(I) Kelompokjabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas KPHP
sesuai dengan keahlian dan fungsinya.

(2) Kelompok labatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di
tunjuk.

(4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban keIja
(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

PasaI12

Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan Penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di
pada tanggal

Sekayu
, ;\-II? I 2013

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Diundangkan di : Sekayu

Pada tanggal : I M~ I 2013

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

+
Drs. H. SOBAN MAJID, MM

H.PAHRI

/

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR. q.?~ .

12

TAHUN 2013
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•

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KPHP
KABUPATEN MUSlBANYUASIN

Lampiran Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : sg~ Taboo 2013
Tanggal : (,Mli r 2013

NYUASIN

/

KEPALAKPHP

I

I SUB. BAG. TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI SEKSI
PERENCANAAN DAN PRODUKSI PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN

I
I

- I

- RESORTKPHP BUPATI MUSI BA'-

13
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