
Sasaran Strategis Rencana Kerja 2011 -2020 

Sasaran kegiatan Pemanfaatan Hutan dalam  RKUPHHK-HA 2011 – 2020  secara 

rinci disajikan pada Tabel  dibawah ini : 

No Kegiatan Satuan Sasaran Cara Penerapan 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Tata Batas Areal 
Kerja 

Km Sepanjang ±  180,98 km Pelaksanaan tata batas dengan 
melibatkan para pihak  

2 Penataan Areal 
Kerja (10 thn) 

Ha ±  23.965 ha Sesuai dengan pedoman yang 
berlaku (TPTI Mangrove) 

3 ITSP (10 thn) Ha ±  23.015  ha Sesuai dengan pedoman yang 
berlaku (TPTI Mangrove) 

4 Pembukaan 
Wilayah Hutan 
(10 thn) 

Km Jalan (ongkak/kayu) menuju 
pinggiran sungai sepanjang 
1.919,82 km 

Pembuatan jalan ongkak dan 
prasarana lainnya berpedoman 
pada Reduce Impact Logging 

5 Penebangan (10 
thn) 

Ha volume 2.367.683  m3 dan        
luas 21.597 ha 

Sesuai dengan pedoman yang 
berlaku (TPTI Hutan Payau) 

6 Pembinaan 
Hutan (10 thn) 

Ha -Perapihan = 23.887 ha 

-ITT = 19.816 ha 

-Pengadaan bibit  untuk 
Pengayaan/Rehabilitasi  = 
5.705.118  btg. 

-Pelihara/sulam  I = 1.676.528 btg 

-Pelihara/sulam II = 1.117.687 btg 

-Penj.  = 16.718  ha 

 Sesuai dengan pedoman 
yang berlaku (TPTI Payau).  

 Rehabilitasi dilakukan pada 
areal bekas TPn dan jalan 
ongkak. 

7 Pengolahan dan 
Pemasaran Hasil 
Hutan 

m3 1.805.704 m3 

(industri terkait =  chip kayu) 

 

Memanfaatkan logs semaksimal 
mungkin dalam pengolahannya 
dan menekan adanya limbah 
(waste management). 

8 Perlindungan 
dan 
Pengamanan 

Ha 82.120 ha (seluruh areal) Melaksanakan program-prog-
ram perlindungan dan penga-
manan hutan berdasarkan 
dokumen perencanaan yang 
telah disusun dan perkem-
bangan terkini dari lapangan. 

9 Kelola sosial Paket Desa-desa sekitar areal kerja.  Melaksanakan kegiatan kelola 
sosial sesuai dengan ketentuan  

10 Monitoring & 
evaluasi 

Ha Terjadinya peningkatan kinerja 
IUPHHK secara signifikan dari 
kegiatan pemanfaatan hutan pada 
areal IUPHHK  

Melaksanakan seluruh peratur-
an perundang-undangan yang 
berlaku yang berkaitan dengan 
pemanfaatan hutan dan tetap 
komitmen pada visi misi 
perusahaan yang telah dite-
tapkan. 

11. Sertifikasi PHPL  Diperolehnya sertifikat PHPL dari 
Lembaga Penilai Independen 

Peningkatan kinerja seluruh 
indikator yang berkaitan 
dengan proses penilaian PHPL  

 

 


