
 

 

 KEMENTERIAN KEHUTANAN 

PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN 

J a k a r t a 

 
PERATURAN KEPALA PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN 

 
NOMOR  :  P. 01 /P2H-2/2012 

 

TENTANG 
 

PEDOMAN PERMOHONAN PINJAMAN UNTUK PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT 
TANPA LEMBAGA PERANTARA 

 

KEPALA PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN 

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 42 Peraturan Menteri Kehutanan 
Nomor P. 36/Menhut-II/2012 tentang Tata Cara Penyaluran dan 
Pengembalian Dana Bergulir Untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan 
Lahan perlu menetapkan pedoman-pedoman pelaksanaan 
pemberian fasilitas dana bergulir. 

  b. bahwa sehubungan dengan huruf a sebagaimana tersebut di atas, 
perlu menetapkan Pedoman Permohonan Pinjaman untuk 
Pembangunan Hutan Rakyat Tanpa Lembaga Perantara dengan 
Peraturan Kepala Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan; 

    
Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 
Tahun 2004; 

  2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2002 tentang Dana 
Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4207), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4776);  

  3 Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan 
Nomor 04/PMK.01/2012 dan Nomor PB. 01/MENHUT-II/2011 
tentang Pengelolaan Dana Reboisasi dalam Rekening Pembangunan 
Hutan; 

  4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan 
Nomor P.33/Menhut-II/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kehutanan; 

    

   5. Peraturan ..... 
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   5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan 
Nomor P.26/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi 
Hutan dan lahan; 

  6 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 36/Menhut-II/2012  
tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengembalian Untuk Kegiatan 
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 893); 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan : PEDOMAN PERMOHONAN PINJAMAN UNTUK PEMBANGUNAN HUTAN 
RAKYAT TANPA LEMBAGA PERANTARA 

   
BAB I 

KETENTUAN UMUM  
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 

1. Pinjaman untuk pembangunan Hutan Rakyat yang selanjutnya disebut Pinjaman 
HR adalah dana bergulir yang diberikan untuk pembangunan Hutan Rakyat (HR) 
dalam bentuk pinjaman dari Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H) 
kepada penerima pinjaman, dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman 
beserta bunga dan kewajiban lainnya setelah jangka waktu tertentu.  

2. Hutan Rakyat, yang selanjutnya disingkat HR adalah Hutan yang berada di luar 
kawasan hutan dan tumbuh di atas tanah yang dibebani hak atas tanah. 

3. Pinjaman Pembuatan/Pengayaan HR adalah jenis layanan pinjaman dari Pusat 
P2H kepada penerima pinjaman untuk pembuatan/pengayaan tanaman HR 
dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman beserta bunga dan kewajiban 
lainnya setelah jangka waktu tertentu. 

4. Pinjaman Pemeliharaan HR adalah jenis layanan pinjaman dari Pusat P2H kepada 
penerima pinjaman untuk pemeliharaan tanaman HR dengan kewajiban 
mengembalikan pokok pinjaman beserta bunga dan kewajiban lainnya setelah 
jangka waktu tertentu.  

5. Pinjaman Wanatani HR adalah jenis layanan pinjaman dari Pusat P2H kepada 
penerima pinjaman untuk usaha wanatani dengan menggunakan pola tumpang 
sari dengan jenis tanaman non kayu yang bukan tanaman semusim (tanaman 
obat-obatan, tanaman penghasil minyak atsiri dan lain-lain) sebagai tanaman sela 
diantara larikan tanaman pokok dengan kewajiban mengembalikan pokok 
pinjaman beserta bunga dan kewajiban lainnya setelah jangka waktu tertentu.  

6. Pinjaman Tunda Tebang HR adalah jenis layanan pinjaman dari Pusat P2H kepada 
penerima pinjaman untuk mendukung upaya menunda penebangan pohon agar 
dicapai umur masak tebang, sehingga diperoleh nilai ekonomi pohon yang optimal 
dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman beserta bunga dan kewajiban 
lainnya setelah jangka waktu tertentu.  

7. Persil ........ 
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7. Persil lahan HR adalah sebidang lahan yang didukung satu dokumen kepemilikan 
untuk keperluan pembangunan HR. 

  
BAB II 

JENIS, BATAS MAKSIMAL, JANGKA WAKTU DAN PEMOHON PINJAMAN   
  

Pasal 2 
  
(1) Jenis pinjaman HR meliputi: 

a. Pinjaman Pembuatan/Pengayaan HR.  
b. Pinjaman Pemeliharaan HR. 
c. Pinjaman Wanatani HR. 
d. Pinjaman Tunda Tebang HR. 

(2) Pemberian pinjaman HR sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada persil 
lahan HR yang dimiliki atau dikuasai pemohon pinjaman. 

(3) Setiap persil lahan HR sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya dapat menerima 
satu jenis pinjaman HR.  

  
Pasal 3 

  
(1) Batas maksimal Pinjaman Pembuatan/Pengayaan HR sebagaimana dimaksud 

Pasal 2 ayat (1) huruf a untuk setiap KTH/Koperasi paling banyak  80.000 
pohon yang akan ditanam dikalikan biaya per pohon yang ditetapkan oleh 
Kepala Pusat P2H.  

(2) Batas maksimal Pinjaman Pemeliharaan HR sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 
(1) dan huruf b untuk setiap KTH/Koperasi paling banyak 80.000 pohon yang 
akan dipelihara dikalikan biaya pemeliharaan per pohon yang ditetapkan oleh 
Kepala Pusat P2H.  

(3) Batas maksimal Pinjaman Wanatani HR sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) 
huruf c untuk setiap KTH/Koperasi paling banyak setara dengan batas maksimal 
untuk Pinjaman Pembuatan/Pengayaan HR sebagaimana dimaksud ayat (1). 

(4) Batas maksimal Pinjaman Tunda Tebang HR sebagaimana dimaksud Pasal 2 
ayat (1) huruf d untuk setiap KTH/Koperasi paling banyak setara dengan batas 
maksimal untuk Pinjaman Pembuatan/Pengayaan HR sebagaimana dimaksud 
ayat (1).  

    
Pasal 4 

  
(1) Dalam hal satu KTH/Koperasi mengajukan lebih dari satu jenis pinjaman HR, 

batas maksimal pinjaman untuk setiap KTH/Koperasi paling banyak setara 
dengan batas maksimal untuk Pinjaman Pembuatan/Pengayaan HR 
sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1).  

(2) Dalam hal Pinjaman Pembuatan/Pengayaan HR sebagaimana dimaksud Pasal 2 
ayat (1) huruf a, batas maksimal jumlah pohon yang dapat difasilitasi setara 
dengan 1.000 pohon per hektar.  

Pasal 5 .... 
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Pasal 5 
  

(1) Penetapan biaya per pohon oleh Kepala Pusat P2H untuk jenis Pinjaman 
Pembuatan/Pengayaan HR dan Pinjaman Pemeliharaan HR sebagaimana 
dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), didasarkan pada standar teknis dan 
biaya satuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal teknis yang membidangi 
Hutan Rakyat. 

(2) Penetapan biaya per pohon oleh Kepala Pusat P2H untuk Pembuatan, 
Pengayaan dan Pemeliharaan HR yang menggunakan teknologi budidaya 
tanaman hutan yang belum ditetapkan dalam standar teknis dan biaya satuan 
kegiatan sebagaiman dimaksud ayat (1) didasarkan pada pertimbangan teknis 
penilaian proposal permohonan pinjaman dari Direktur Jenderal dan/atau 
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.  

(3) Penetapan nilai per pohon oleh Kepala Pusat P2H untuk jenis Pinjaman 
Wanatani HR dan Pinjaman Tunda Tebang HR sebagaimana dimaksud Pasal 3 
ayat (3) dan ayat (4) didasarkan pada hasil survey harga pasar setempat 
dikalikan faktor koreksi.  

(4) Faktor koreksi sebagaimana ayat (3) maksimal 80% dan ditetapkan dengan 
mempertimbangkan: 

a. Jangka waktu pinjaman. 

b. Status kepemilikan lahan HR. 

c. Kualitas tegakan HR. 

d. Aksesibilitas tegakan HR. 

e. Ketersediaan data tegakan (dokumen tegakan). 
  

  

Pasal 6 
  

(1) Usulan rencana biaya kegiatan yang digunakan dalam proposal permohonan 
Pinjaman Pembuatan/Penganyaan HR dan Pemeliharaan HR sebagaimana 
dimaksud Pasal 2 Ayat (1) Huruf a dan b didasarkan pada biaya satuan sesuai 
harga pasaran setempat; 

(2) Usulan rencana biaya kegiatan yang digunakan dalam proposal permohonan 
Pinjaman Wanatani HR sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf c 
didasarkan pada rancangan kegiatan wanatani dan biaya satuan sesuai harga 
pasaran setempat; 

(3) Usulan nilai per pohon yang digunakan dalam proposal permohonan Pinjaman 
Tunda Tebang HR sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf d didasarkan 
pada harga pasaran setempat. 

  
  
  
  
  
  
 Pasal 7 ..... 
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 Pasal 7 
  
(1) Pinjaman Pembuatan/Pengayaan HR diberikan untuk membiayai kegiatan 

Pembuatan/Pengayaan HR sejak penanaman sampai pemanenan kayu hasil HR, 
dengan jangka waktu pinjaman paling lama 8 tahun; 

(2) Pinjaman Pemeliharaan HR diberikan untuk membiayai kegiatan Pemeliharaan 
HR sampai pemanenan kayu hasil HR, dengan jangka waktu pinjaman paling 
lama 6 tahun;  

(3) Pinjaman Wanatani HR diberikan untuk membiayai kegiatan Wanatani HR sejak 
penanaman sampai pemanenan hasil, dengan ketentuan; 

a. Jangka waktu pinjaman disesuaikan dengan jangka waktu panen tanaman 
wanatani atau paling lama 3 tahun;   

b. Rencana penyaluran pinjaman yang diusulkan dalam permohonan pinjaman 
untuk setiap persil lahan HR dibuat secara bertahap berdasarkan tahapan 
kegiatan Wanatani HR. 

(4) Pinjaman Tunda Tebang HR diberikan untuk mendukung upaya menunda 
penebangan pohon agar dicapai umur masak tebang, sehingga diperoleh nilai 
ekonomi pohon yang optimal, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Pohon yang ditunda tebangkan adalah pohon yang telah laku jual tetapi 
belum masak tebang. 

b. Diberikan kepada pemilik sekaligus penggarap lahan HR yang menghadapi 
masalah tebang butuh yang belum masak tebang (ijon). 

c. Jangka waktu pinjaman paling lama 5 tahun untuk jenis tanaman daur 
panjang yang masa panennya lebih dari 8 tahun. 

d. Jangka waktu pinjaman paling lama 3 tahun untuk jenis tanaman daur 
pendek yang masa panennya kurang dari 8 tahun. 

e. Rencana penyaluran pinjaman yang diusulkan dalam permohonan pinjaman 
untuk setiap persil lahan HR dibuat secara bertahap berdasarkan kelas 
diameter atau prosentase jumlah pohon yang ditunda tebangkan. 

  
 
 

Pasal 8 

(1) Pemohon pinjaman Pembuatan/Pengayaan HR, Pemeliharaan HR dan Wanatani 
HR adalah pemilik lahan HR atau penggarap lahan HR yang mendapatkan hak 
kelola dari pemilik lahan HR yang tergabung dalam KTH atau Koperasi. 

(2) Pemohon pinjaman Tunda Tebang HR adalah pemilik sekaligus penggarap 
lahan HR yang tergabung dalam KTH atau Koperasi. 

 

 

 
 

BAB III .... 
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BAB III 
PROSEDUR PERMOHONAN PINJAMAN  

  
Pasal 9 

  
(1) Permohonan pinjaman HR disampaikan secara tertulis kepada Kepala Pusat P2H 

dilampiri proposal dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang 
membidangi kehutanan, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 
setempat serta Kepala Desa setempat. 

(2) Tembusan permohonan pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak perlu 
dilampiri proposal. 

(3) Guna mempercepat proses pelayanan, disamping menyampaikan permohonan 
tertulis sebagaimana ayat (1), pemohon dapat menyampaikan permohonan 
pinjaman dengan menggunakan media surat elektronik (email Pusat P2H).      

  
Pasal 10 

 
(1) Kepala Pusat P2H akan melakukan penilaian permohonan sebagaimana 

dimaksud Pasal 9 ayat (1) setelah semua persyaratan administrasi terpenuhi. 

(2) Dalam hal semua persyaratan administrasi belum terpenuhi, maka Kepala Pusat 
P2H akan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk 
melengkapi kekurangan persyaratan dengan batas waktu yang ditentukan. 

(3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampaui, maka 
permohonan pinjaman dinyatakan gugur dengan sendirinya. 

(4) Penilaian permohonan pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan 
melalui penilaian administrasi, verifikasi dan klarifikasi lapangan serta analisis 
kelayakan.  

(5) Biaya penilaian permohonan pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (4) 
dibebankan pada anggaran  Pusat P2H. 

  
Pasal 11 

  
Permohonan pinjaman HR dilakukan sesuai persyaratan dan menggunakan blanko 
permohonan sebagai berikut: 

a. Persyaratan dan blanko permohonan Pinjaman Pembuatan/Pengayaan HR, 
sebagaimana lampiran 1; 

b. Persyaratan dan blanko permohonan Pinjaman Pemeliharaan HR sebagaimana 
lampiran 2; 

c. Persyaratan dan blanko permohonan Pinjaman Wanatani HR sebagaimana  
lampiran 3; 

d. Persyaratan dan blanko permohonan Pinjaman Tunda Tebang HR sebagaimana 
lampiran 4.  

  
  
 BAB IV ..... 
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