
BUPATI BOYOLALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR g TAHUN 2000

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA-DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN BOYOLALI^

Meriimbang

Mengingat

V

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOYOLALI,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran 
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 
pembangurian secara berdaya gima dan berhasil 
guna, khususnya dibidang kehutanan, maka 
dipandang perlu menetapkan Pembentukan 
Organisasi dan Tatakerja Dinas Kehutanan 
Kabupaten Boyolali;

b. bahwa unjtuk pengaturannya, perlu dltetapkan 
dalam Periaturan Daerah.

Undang-U4lang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentumn Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungajn Pemerintah Propinsl Jawa Tengah 
(Lembarar^ Negara Tahun 1950 Berita Negara 
Tanggal 8j Agustus 1950);

2. Undang-ui^ang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- 
Pokok K^egawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 
Nomor 55 xambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

3. Undang-UiJdang Nomor 28 Tahun 1985, tentang 
Perlindur^an Hutan (Lembaran negai\=» Tahun 1985 
Nomor 39,‘ Tambahan Lembaran Negara r 72D4 ':

4. Undang-Un'dang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservaqi dan Sumber Alam Hayati dan 
Ekosistentiya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 
49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 60,| Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)

6. Undang-untdang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, 
Tambahan pLembaran Negara Nomor 3883);

4. Undang-Undang
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17. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Perubahan 
Jabatan Struktural Eselon III kebawah dalam 
Lampiran I dan VI Keputusan Presiden Nomor 9 
Tahun 1985 tentang JenJang Pangkat dan Tunjangan 
Jabatan Struktural sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden 
Nomor 38 Tahun 1996 dan Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94 Tahun 
1996;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 A Tahun 
1999 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLAbI 

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TENTANG 
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KEHUTANAN 
KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
Daerah adalah Kabupaten Boyolali;

b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat 
Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif 
Daerah;

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Boyolali;

d. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten 
Boyolali;

Kepala Dinas adalah Kepala 
Kabupaten Boyolali; Dinas Kehutanan

f. Cabang Dinas ........
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f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kehutanan 
Kabupaten Boyolali;

g. Unit. Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana 
Dinas Kehutanan Kabupaten Boyolali yang 
selanjutnya disebut UPTD;

h. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa 
hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati 
yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 
lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak 
dapat dipisahkan;

i. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai 
fungsi pokok sebagai perlindungan sistem 
penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, 
mencegah banjir, inengendalikan erosi, mencegah 
infrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;

Hutan Rakyat atau Milik adalah hutan yang tumbuh 
diatas tanah yang dibebani hak milik yang lazim 
disebut Hutan Rakyat;

k. Aneka Usaha Kehutanan adalah semua hasil hutan 
kayu dan non kayu;

l. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok 
Pegawai Negeri Sipil yang dlberi hak dan wewenang 
secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesual 
bidang keahliannya dalam rangka menunjang tugas 
Dinas Kehutanan;

m. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang 
mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan 
inemperhentikan Pegawai Negeri berdasarkan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlalu;

n. Pole Organisasi Dinas adalah besaran susunan 
oi'ganisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Boyolali 
yang dlsusun berdasarkan beban tugas;

BAB II

PEMBENTUKAN 

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah 
Kehutanan Kabupaten Boyolali.

ini dibentuk Dinas 

BAB III .........
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BAB ITI

KEDIJDUKAM, TUG AS POKOK DAN RING ST 

Pacal 3

(1) Pinas Kehutanan ad alali Unsur Pelaksana Peino r in tali 
I’acrah dibidans Kehutanan;

(2) Pinas Kehutanan dipimpin oloh seorang Kepala Dinas 
yang borada dibaa^ah dan bertanggimg jawab kepada
Bunati.

Basal

/

Dinas Kehutarian ineinpunyai tugas pokok nialaksanakan 
urusan rmiali tansy a Daerali dalain bidang Kehutanan yang 
telah diserahkan oleh Pemsrintah.

Basal 5

Untisk menyelenggai-akan tugas pokok sebagainiana di- 
rnaksud dalain Pasal 4, Dinas Kahutanan ineinpunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan penghi.jauan, konservasi tan ah dan 

air;
b. pelaksanaan urusan persuteraan alain;
c. pelaksanaan urusan poi'lobahan;
d , pelaksanaan urusan pongelcla.an hutan ini 1 ili/hutan 

rakyat;
e. pelaksanaan urusan pengelolaan hutan lindung;
f. pelaksanaan urusan penyuluhan kehutarian;
g. pelaksanaan urusan pengelolaan. hasi 1 hutan non kayu;
h. pelaksanaan urusan perburuan tradisional satv'a liar 

yang tidal: dilindungi P'.ada areal burn;
i. pelakc'-anaan urusan nerlindungan hutan;
0 . pelaksanaan urusan pelatihan ketranipilan ir.asyarakat 

di bidang Kehutanan;
1:. pe 1 aksanaan pelayanaii penge 1 o 1 ear. ketatausah.aan.

BAB IV

0RGANI3AGI

Bagian Portama 
Pola dan Gusunan Organicasi

Pasal 6

Organisasi Dinas Kehutanan ditetapkan Pola Minimal.

Pasal 7

(1) Busunan Orgariisasi Dinas Kehutanan terdiri dari: 
a.. Kepala Dinas:

b. Gub Bagian .........
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b. Sub Eagian Tata Us all
c. S e ]: s i P e a b i 1 i t. a si

Hutaii;a. S‘?1:si Pcngv.\hangan u
Seksi Penyuluhan;

f. Cabang Dinas;
h. Kelompoli Jabatan Fun
rT UFTI».

d R n P e r 1 i n d u n r n

(2) Gub Eaglan Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) Urusan 
yaitu :
a. Urusan Perencanaan;
b. Urusan Keuangan;
c. Urusan Utnur.i.

(3) Seksi-seksi tordiri dari 3 (tiga) Geksi, yaitu :
a. Seksi Raliabilitasi Laban dan Perlindungan 

Hutan;
b. Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan; 
c . Sesi Penyu 1 uban.

(4) Sub Eagian Tata Usaha, Seksi-seksi, Cabang Dinas. 
Keloiiipok Jabatan Fungsional; dan UPTD sebagaiiiiana 
diinaksud pads ayat (1) Pasal ini. inasing-r.vasing 
d ipinu'.'in o leli saorang Sepal a yang berada dibav/ab 
dan bertaiiggung .jav;ab kepada Kepala Dinas.

(5) Eagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan sebagai- 
niana dir.iaksud da,lain Lampiran I nierupakan bagian 
yang tak terpisahkan dai-i Peratiu'an Daerah ini.

Bagian Kedua 
K(.‘i)<ila Dinas

Pnsal 0

Kepala Pinas menilinpin pelaksanaan tugas p-okok dan 
fangs i sebagaimana dimaksud dalain Pasal 4 dan 5 
Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga 
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok 
melaksanakan urusan perencanaan, keuangan dan uinum.

Pasal .10

U n t u 1: p e n ye lengga r a a n t u g a s s e h a g a i in a na d i :r; .a ]•: s u d 
dalam Pasal 9 Sub Eagian tata Usaha mernpunyai fungsi :

a. ponyusiman.........
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penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, pemantauan 
dan evaluasi penyusunan statistik eerta pelaporan 
liasil pelaksanaan kegiatan; 
pengelolaan administrasl keuangaii;
pengelolaan administrasi k0peg.av7.aian,

e I • um a h t a n g g a a n, per 1 eng ]■: a pan, dan a d in ini s t rasi
umuin;

Pasal 11

1 ■) Sub Eagian Tata Usaha terdiri :
a. Urusan Perencanaan;
b. Urusan Keuangan;
c. Urusan Umum;

(2) Urusan-urusan sebagaimana diinaksud pada ayat (1) 
Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang 
Kepala yang berada dibav/ah dan bertanggung .iawab 
kepada Sub Eagian Tata Usaha.

Pasal 12

(1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan 
anggaran pemantauan dan evaluasi serta laporan 
basil pelaksanaan kegiatan serta penyusunan data 
statistik;

(2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan 
pengumpulan dan pengelolaan bahan pembukuan, 
perbendaharaan, verifikasi dan pertanggungjav;aban 
keuangan;

(3) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan 
pengumpulan dan pengelolaan surat menyurat, 
kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan 
keprotokolan serta pengelolaan administrasi 
kepegav7aian.

Eagian Keempat

Seksi Pe)iabilitaoi Lahan dan Perlindungan Hutan

Pasal 13

Seksi nehabilitasi Lali^m dan Perlindungan Hutan 
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rancangan 
rencana teknis, bimbingan tekriis, pengembangan 
penghijauan dan konservasi tanah, rehabilitasi hutan 
lindung, pembenihan dan pembibitan tanaman huta»i dan 
pengamanan hutan.

Pasal 14
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Pacal 14

Untuk nv?nye 1 enggarakan 
dalam pacal 13, Sekci

tugas sabagaiinana dimakaud 
Rehabilitaai Lahan dan

Perlindungan Hutan mempuny.ai fungsi :

s.. per-nyiapan rancangan teknis penghijauan dan 
konaervaai tanah rahabilitasi hutan lindung; 
pemhiK-n ilian dan pa mb ib i t an aerta pengamarian hutan;

b.

c.
d.

Ik

b a I'l an b i 1:1b i n g -a n d an r-'C ngend-a 1 i anpenyiapan 
panghijauan s-art-a k.onaervasi tan.ah; 
pelaksanaan Rahabi 1 i taai Plutan Lindung ; 
palak:r-anaan pongadaan/peinbuatan benih dan bibit 
tanaman hutan untuk rahabi 1 it-aai hutan 1 indung ; 
panyiapan bahan bimbingan penanggulangan kebak-aran 
hutan, pangaturan panggambalaan te rnal; da lam hutan ; 
polakaanaan pcmancaiigan, pemel iharaan dan pengamanan 
pal bataa hutan 1indung;
penyuaunan bahran bimbingan pelakaanaan, pengendalian 
ganggunn harna dan penyakit tan am.an hiit-an, gangguan 
manumi-a dan daya alam lainnya;
e V a 1 u a g i dan pel -a p o r ..an pelaksanaan p enghi j a u an d a n 
konmerva-ai tanah , rehabi 1 i tami hutan 1 indung, 
j‘--311 gadaan•/pembuatan benih d.an bibit t-anamian hutan 
dan pengamanan hutan.

Pana1 15

(1) Sekmi Rehabilitaei Lahan dan Perlindungan Hutan 
tei'diri dari :
a. Sub Sokmi Penglii j auan dan Konservasi Tanah;
b. Sub Seksi Pleh.abi 1 itam-i Hutan Lindung;
c. Sub SokGi Perlindungan Hutan.

(2) Sub Seksi-Sub Sekai mcbag.aiman.ri dimakaud pada ay.at
(1) Pasal ini, maGing-masing dipimpin oleh ceorang 
Kepala yang berada dib-av/ah d.an bGrtan.g.gung jav;ab 
kep.ad-a Kepala Sekmi Rehab i 1 i t ami Lahan dan
PoI' 1 indun an Hutan.

PcaGal 16

dan Konae rva ai Tanah(1) Sub Sekai Pongliijauan 
mempunyal tugaG :
a. Melakaanakan pengumpulan dan pengolahan bahan 

dalam rangka penyi.apan bahan raneangan tehnis 
biiabin.gan pelakmanaan penghijauan dan
konservard tanah;

b. Penyiapan 
pelaporan

bahan pemantauan, evaluasi dan 
pelaksanaan j'.'enghi j auan dan

koneervasi tanah.

(2) Sub S€jksi
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Sub Seksi Rehabilitasi Hutan Lindung meinpunyai 
tugas melaksanakan penguinpulan dan rengolalian
bahan dalam i'angka peiiyiapan balian 
teknie, pengadaan dan pembuatan benih 
tanaman hutan, pelaksanaan kegiatan 
hutan lindung serta penyiapan bahan 
evaluasi dan pelaporan;

rancangan 
dan hibit 

rehabilitasi 
peinantauan.

(3) Sub Seksi Perlindungan Hutan niempunyal tugas
►a j“. ,-r 1 ^ ^ ___ ____ _ 1 I 1 •

t>

Menoegah dan me-nbatasi kerusakan Imtan dan 
nat.ll hutan, dan aset Dinas Kehutanan yana 
disebabkan perbuatan manusia oleh ganeuan 
ternak, kebakaran, daya alani, hama "dan 
penyakit;
penyusunan laporan dan evaluasi.

Bagian Kelima

Sekoi Pengembangan Usaha Kehutanan 

Pasal 17

Seksi Pengeinbangan Usaha Kehutanan mempunyai tu^as 
niela.-:sanakan penyiapan rancangan tehnis, biinbinSan 
pelaksanaan, peredaran hasil hutan rakyat/milik 
perlebahan, persuteraan alani, aneka usaha kehutanan dan 
perburuan satv/a yang tidak dilindungi pada areal buriu

Pasal 18

dal':fmUnplll: T!?n^?lenS2fr^kSn tugas sebagaimana dimaksud 
lalam Pa^al 17, oeksi Pengembangan Usaha Kehutanan mempunyai tungsi : ^ctaan
a. penyiapan rancangan teknis pengelolaan hutan 

rakyat/milik, perlebahan, persuteraan alam dan an^-ka 
usaha kehutanan;

b. penyiapan bahan bimbingan teknis pengembangan hutan
rakyat/milik, persuteraan alam, perlebahan dan an^ka 
usalia keliutanan: ’ ’

c. penyiapan bcihan inventarisasi
rakyat/mi1ik, persuteraan alam, 
usaha kehutanan;

d. penyiapan bahan bimbingan peredaran dan pemasaran
. 1 1 llut'an rakyat/milik, persuteraan alam,
perlebahcan dan a.neka usaha. kehuta.nan;

e. penyiapan bahan bimbingan perburuan satwa yane tidak
dilindungi pada areal buru;

f. evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
peredaran hasil hutan rakyat/milik, perlebahan
persuteraan alam dan aneka usaha kehutanan serta
perburuan satwa yang tidak dilindungi pada ar-alburu. -

pengembangan hutan 
perlebahan dan aneka

Basal 19
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Pasal 19

(1) Seksi Pc?ngembcinLr'-Ui Us ah a Kehutanan terdiri dari:
a. Sub Seksi Aneka U a alia Kehutanan;
b. Sub Seksi Hutan Rakyat;
c- Sub Seksi Peredaran Hasil Hutan.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana diniaksud pada ayat 
(1) Pasal ini, masing-inasing dipimpin oleh seorang 
Kepala yang bei'ada dibav/ah dan bei’tanggung Jav/ab 
kepada Kepala Seksi Pengeinbangan Usaha Kehutanan.

Pasal 20

(1) Sub Seksi Aneka Usaha Kehutanan mempunyai tugas
nielaksanakran pengumpulan dan pengolahan bahan
da lam rangka pensriapan rancangan teknis,
ineentarisasi potensi, pengembangan, peman tauan 
dan evaluasi serta polaporan pelaksanaan
persuteraan alam, perlebahan dan aneka usaha
kehutanan;

(2) Sub Seksi Hutan Rakyat mempunyai tugas
me1aksanakan pengumpulan dan pengo1ahan bahan
dalam rangka penyiapan rancangan teknis,
invent a risa si potensi, pen gembangan, pernant auan 
dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan 
hutan rakyat atau milik;

(3) Sub Seksi Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas
melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan
dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan dan
pelaporan peredaran hasil hutan rakyat atau milik, 
perlebahan, persuteraan alam dan aneka usaha
kehutanan serta pengawasan dan pengendalian
perburuan satv/a yang tidak dilindungi pada areal 
buru serta evaluasi dan pelaporan.

Pagian Keenaai 

Seksi Penyuluhan 

Pasal 21

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas JiiOl aksanakan 
penyusunan bahan dalam rangka penyiapan metoda dan 
materi penyuluhan, penyiapan tenaga dan sarana 
penyuluhan serta penyiapan bahan pelatihan ketrampilan 
masyarakat.

Pasal 22

Untu]-: menye 1 enggai• a]•:an tugas sebagainian'j din:aksud 
dalam pasal 21 Seksi Penyulullan mempunyai fungsi:

a. penyusunan .........



- 11 -

a. penyusunan metoda dan inateri penyuluhan;
b. penyiapan tenaga dan sarana penyuluhan;
c. pelayanan kebutuhan tenaga penyuluh;
d. penyiapan dan pengembangan sarana penyululian;
e. pembinaan tenaga penyuluh dan masyarakab, evaluasi 

dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan 
ketrampilan rakyat.

Panal 23

f 1) Seksi Penyuluhan tei-diri dari :
a. Siib Sekei Metoda dan Materi:
b. Sul) Seksi Tenaga dan Sarana:
c. Sub Soksi Pelatihan Ketrampilan Maeyarakat.

(.2.) Sub Sakai-Sub Sake i eebagainrana dimaksud pada ayat 
(1 ) Paaal ini, inasing-masing dipinpin oleh creorang 
I’.epala yang berada dibawah dan bortanggung ja,wab 
kepada Kepala Sekei Penyuluhan.

Panal 24

Cl) Sub Selrizi Metoda dan Hatou-i mempunyai tugae 
melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam 
r angka penyiapan pedoman/pe t un j uk tc-knie dan 
pelaksanaan. pengembangan teknik, informasi dan 
teknologi penyuluhan;

(2) Sub

f 3)

Sekei Tenaga dan Sarana mempunyai tugas 
melakoanakan pongumpulan dan pouigolahan bahan dalam 
r angka p>--ny iapan re no ana kebutuhan dan bimbingan 
tenaga, penyediaan dan pengembangan sarana 
penyuluhan serta pelaporan tenaga dan sarana 
penyuluhan;

Sub Seksi Pelatihan Ketrampilan Macyarakat mempunyai 
tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan 
'.la la in rangka penyiapan rencana, penyiapan mater i 
pelatihan serta evaluasi dan p'olaporan
ponyelenggaraan lat ihan ketrampilan inasyarakat,

Bay-ian Ko tuj iih

Cabnng Dinas

Pasa.l 23

(1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas yang 
mempunyai Wilayah Kcrja meliputi satu atau boborapa 
Keeamatan dalam satu vjilayah Kabupaten Boyolali;

(2) Cabang Dinas dibentuk berdasarkan kebutuhan dan 
komampuan r>aerah:

(3) Cabang Dina:



- 12 -

(3) Cabans Dinas dipiinpin oleh seorang F'epala yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
Dinas.

Pasal 2G

Cabang Dinas meinpunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas Dinas Keliutanan di satu atau be bar a pa Wilayah 
Kecamatan dalain satu uTi 1 ayah Kabupaten Eoyolali.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaiinana dlmaksud 
dalarn Pasal 26, Cabang Dinas meinpunyai fungsi:

a. penyusunan rencana, polaksanaan dan pengembangan 
kegiatan bimbingan teknis pengembangan kegiatan 
bidang kehutanan di wilayah kta-Janya;

b. koordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang penghijauan 
dan konservaci tanah dan air, persuteraan alam, 
perlebahan, pengelolaan hutan rakyat atau milik, 
pengelolaan liu tan lindung, penyuluhan kehutanan, 
pengolahan hasil hutan non kayu, perlindungan hutan, 
perburuan satv;a yang tidak dilindungi pa da areal 
burn dan pelatihan ketrampilan masyaraliat;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pel alls ana an 
kegiatan Cabang Dinas di v/ilayah kerjanya.

Pasal 28

(1) Cabang Dinas terdii'i atas :
a. Kepala Cabang Dinas;
b. Urus3a Tata Usaha;
c. Sub Seksi Bimbingan Teknis;
d. Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
e. Kelompok Jabatan Fun.asional.

(■ 3)

Urusan Tate. Usaha, dan Sub Seksi Bimbingan Teknis, 
dan Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan mosing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung 
Jawab kepada Kepala Cabang Dinas;
Eage.n Struktur Organisasi Cabang Dinas adalah 
sebagaimana tercantuin dalam Lamp! ran II yang 
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan 
Daei*ah ini.

Pasal 29

(1) Urusan Tata Usaha meinpunyai 
pengelolaan urusan Tata Lk 
Keuangan, rumah tangga 
penyusunan rencana kegiatan 
pelayanan Jabatan fungsional;

t u g a s m ela ]-: s a n a]-: an 
;aha, Kepegawaiaan, 
dan perlengkapan,

dan anggaran serta

(2) Sub Seksi .........
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(2) Sub Seksi Binibingan Teknis mempunyai tugas 
melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan kagiatan 
di bidang kehutanan di wilayah kerjanya;

(3) Sub Seksi Ev'aluasl dan Pelaporan metnpunyai tugas 
ineiaksanakan peinantauan, evaluaci dan pelaporan 
P'elaksanaan kegiatan di v’ilayah kerjanya.

Bagian Kcdelapan 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 30

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagaimana fungsi Dinas Kehutanan 
secara profesional sesuai dengan keahlian inasing- 
masing;

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsioiial sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam
melaksanakan tugas pokoknya bertanggung j awab 
kepada Ke'oala Dinas.

Pasal 31

(2)

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 30 Peraturan Daerah ini terdiri atas 
sejumlah tenaga-i dalam jenjang jabatan fungsional 
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 
bidang keah;liannya;

Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) Pasal ini cUpimpln oleh 
seorang tenaga fungsional senior yang berada dan 
bertanggung jav/ab kepada Kepala Dinas;

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan 
sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja;

(- 4) Jenis dan jen.iang Jabatan Fungsional sebagaimana 
dimasud pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai 
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keserabilan
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Basian Kesembilan 

Unit Pelaksana Teknic Dinac 

Pasal 32

(1) Unit. Polaksana Teknis Dinas adalaii unsnr pelaksana 
teknis operasional Dinas Kehutanan;

(2) Unit Peiaksana Teknis Dinas dipiinpin oleh seorang 
Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas.

Pasal 33

Unit Peiaksana Teknis Dinas dapat dibentuk 
berdasarkan kebutuhan dan kemaiiipuan Daerah.

BAB V 

TATA KERJA 

Bagian Pertama 

U m u m 

Pasal 34

(1) Hal-hal yang mendadi tugas Dinas Kehutanan 
merupakan satu kesatuan yang satu same lain tldak 
dapat dipisahkan;

(2) Pelaksanaan fungsi Dinas Kehutanan sebagai unsur 
peiaksana Pemerintah Daerah dibidang Kehutanan, 
kegiatan operasionalnya dlselenggarakan oleh 
Seksi, Cabang Dinas, UPTD dan Keloinpok Jabatan 
Fungsional nienurut bidang tugasnya masing-masing;

(3) Kepala Dinas bail-: taktis operasional maupun teknis 
administratif berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Eupatl dan da lain inelai:sana]^an tugasnya, 
inenyelenggarakan koordinasi dengan instansi lain 
yang berkaitan dengan lungsinya;

(4) Pengaturan aspek ketatalaksanaan Dinas Kehutanan 
yang inoliputi Prosedure Operasional Standard 
(POS), hubungan kerja, tata cara kerja dan pedoman 
kerja, ditetapkan lebih larijut oleh Keputusan 
Eupati.

Bagian Kedua ....
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Banian Kcdua 

P e 1 a p o 1' a n 

Banal 05

(1 } Or-nnTc.- i^P°VC\n - yanp 1diterima ^impinan Satuan 
f, \ dai\1 b-wahan ib diolah dan

1 iia ‘''rV bah an penyusunan laporan
1-blh. la;i-ut pert a untuk member ikan petunink- 
1-etunjuk kepda bawahan;

ei Has 11 pons'uounan laporan oobasaiinaua diirabou.-' pada 
ayat (1) P.asal Ini. dilaporkan kopada Eupati:

Pantxl 06

f ^ } dalam meloksanakan tupaenya
- aLctrb--'n pci-atiiran peraturan pei-undanp-undan’ran 

yang berlaku dan kebijaksanaan Iain vane 
uitetapkan oleh Eupati;

(2) Kepala Dinas wa.jib nemberikan petunjiik, inem'-'in-- 
mem limbing dan inengawasi pekerjaan unsur-unsur 
peinbaiitn dan pelaksana yang berada dal an
lingkungan Dinas Kehutanan.

BAB VI

PENGANGKATAN DAIAM JABATAM 

Basal 37

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oU-h
i ejabat yang borwenang sesuai dengan neratin^an 
yang berlaku;

f2) reiaba t-pe j aba t lainnya dilingkungan Dinas
nenutanan diangkat dan diberlientikan oleh pejabat
J - J. V'enanp., sesuai dengan peraturan perundan'rr-
undangan yang berlaku;

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan Dinas Kehutanan berasal dari An--aran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yanrsah?

BAB VIII
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BAB VIII

KETENTUAN LAIN-*LAIN 

Pasal 39

Hal-hal yang beliun diatur dalam Peraturan Daerah 
ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang 
mengenai pelaksanaannya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, inaka 
ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan 
Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lag!.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

%

Diundangkan di 
Pada tanggal

Boyolali
1 September 2000

IS DAERAH KABUPATEN 
BOYOLALI

Ditetapkan di BOYOLALI 
pada tanggal I C\ - S - 2000

Y 0 L A L I

G SOETEDJO.
embina Utama Muda 

^;hnP. 010 056 240

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 14 TAHUN 2000
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BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Feraturan Daerah 
ini, akan ditetapkan Isbih lanjut oleh Bupati sepanjang 
mengenai pelaksanaannya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 40
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka 

ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengen 
Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi,

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat niengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalsun Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di BOYOLALT 
pada tanggal - 0 - 2000

Diundangkan di 
Pada tanggai

Boyolali
1 September 2(K»0

DAF.RAl!
^ boyclal:

DEILLJO.

Y 0 L A L I

Uti!aa Muda 
. 010 0j6 240

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALINOMOR H TAHUN 2000
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BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah 
ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang 
mengenai pelaksanaannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka 
ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan 
Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di BOYOLALT 
pada tanggal ^ - 2000

Diundangkan di 
Pada tancfral

Boyolali
I September 2000

0 Y 0 L A L IBUPATI

DAPP AH KABTTPATKN 
> BOYOLALI

ANG SOETEDJO.
rtHma Miida 

010 056 240

ARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 14 TAHUN 2000
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN DATA KERJA 

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BOYOLALI

UMUM

Hutan adalah merupakan sumber daya alam yang merupakan karunia Tuhan 

Yang Maha Esa, yang mempunyai fungsi sangat penting untuk pengatur tata air, 

pencegahan bahaya banjir dan erosi, pemellharaan kesuburan tanah dan 

pelestarian lingkungan hidup. Sehingga untuk dapat dimanfaatkan secara iestari, 

hutan harus dilindungi dari kerusakan-kerusakan yang disebabkan oieh 

perbuatan manusia, ternak, kebakaran. daya-daya alam, hama dan penyakit.

Selain itu hutan adalah kekayaan alam milik bangsa dan negara yang tidak 

ternilai, sehingga hak-hak bangsa dan negara atas hutan dan hasilnya perlu 

dijaga dan dipertahankan agar hutan tersebut dapat memenuhi fungsinya bagi 

kepentingan bangsa dan negara itu sendiri.

Usaha-usaha untuk melindungi dan mengamankan hutan merupakan salah satu 

unsur penting dalam rangka pengurusan hutan sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor41 Tahun 1999tentang Kehutanan.

Suatu urusan di bidang kehutanan yang bersifat operasional, bersffat pelayanan 

kopada masyarakat dan dalam rangka meningkatkan pertisipasi masyarakat akan 

lebih berhasil guna dan berdaya guna apabila ditakukan oteh daerah.



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998, penyerahan urusan 

pemerintah di bidang kehutanan, dilaksanakan menurut prinsip otonomi yang 

nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan meletakkan titik berat otonomi 
pada daerah.

Bertumpu pada Peraturan Pemerintah di atas yang ditindak lanjuti dengan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36A Tahun 1999 tentang Pedoman 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II. maka disusunlah 

Peraturan Daerah tentang Dinas Kehutanan Kabupaten Boyolali.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a sampai dengan j cukup jelas 

Pasal 2 sampai dengan pasal 4 cukup jelas 

Pasal 5 

Huruf a.

Yang dimaksud dengan penghijauan adalah upaya memulihkan atau 

memperbaiki kembati keadaan lahan kritis di luar kawasan hutan melalui kegiatan 

tanam menanam dan pembuatan bangunan konservasi tanah agar lahan dapat 

berfungsi sebagal media produksi dan media pengatur tata air yang baik serta 

mampu mempertahankan dan meningkatkan daya dukung lahan sesuai 

peruntukannya.

Konservasi tanah dan air adalah upaya untuk memperbaiki, meningkatkan dan 

mempertahankan daya dukung lahan termasuk kesuburan tanah dengan cara 

pembuatan bangunan teknik sipil disamping tanam menanam agar tidak teijadi 

kerusakan lahan dan kemunduran daya dukung serta produktivitas lahan.

Hurf b dan huruf c cukup jelas



Hurufd

Yang dimaksud dengan hutan milik atau hutan rakyat adalah hutan yang ditanam 

atas usaha sendiri di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai 

fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur 

tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan 

memetihara kesuburan tanah.

Huruff cukup jetas

Huruf g

Yang dimaksud hasit hutan non kayu adalah segala sesuatu yang berstfat 

material (bukan kayu) yang dimanfaatkan dari keberadaan hutan seperti rotan, 

getah-getahan, minyak atsiri, sagu, nipah, kulit kayu, bambu, kayu bakar, strap 

bahan tikar dan sarang burung walet.

Huruf h cukup jelas 

Huruf 1

Yang dimaksud dengan perlindungan hutan adaiah usaha untuk mencegah dan 

membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan 

manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit serta usaha 

untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan.

Huruf j dan huruf k cukup jelas.

%

%

Pasal 6 

Cukup jetas 

Pasal 7



%

. 'l

Ayat 1 huruT a sampai dengan huruf h cukup jetas 

Ayat 2 cukup Jelas

%

Pasat 8

Cukup jelas 

Pasal 9

Cukup jelas 

Pasat 10

Cukup jelas 

Pasal 11

Ayat 1 dan 2 cukup jetas 

Pasal 12

Ayat 1 sampai dengan ayat 3 cukup jelas 

Pasal 13

Yang dimaksud dengan pembenihan adalah mebuatan bibit yang bijinya berasa; 
dari kebun induk, sedang yang dimaksud dengan pembibitan adalam pembuatan 

bibit baik berasal dari pembenihan maupun non pembenihan (stek, okulasi, 

cangkok).

PasalU sampai dengan pasal 36 ayat 2 cukup jelas 

Pasal 37 ayat 1 dan 2

Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku adalah 

ketentuan-ketentuan yang mengatur pemberian kewenangan untuk pengangkatan 

dan pemberhentian dalam jabatan struklural sesuai jenjang eselon dari masing- 

masing jabatan yang bersangkutan.

Pasal 36 sampai dengan pasal 42 cukup jelas


