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Kata Sambutan
Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
Perhutanan sosial merupakan perwujudan dari Nawacita ke-1, Ke-6 dan ke-7 dimana Negara
hadir untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
negara; meningkatnya produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan
mewujudkan kemandirian ekonomi khususnya di wilayah perhutanan sosial.
Dalam upaya pengembangan usaha maka dibentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
(KUPS). KUPS dibentuk berdasarkan usaha yang dikembangkan oleh masing-masing
kelompok. Untuk areal yang berupa Hutan Produksi maka dapat dikembangkan usaha HHK,
HHBK, dan Jasa Lingkungan. Sedangkan areal Hutan Lindung hanya dikembangakan usaha
HHBK dan Jasa Lingkungan.
Buku Panduan Praktis untuk Halaman Publik: Penggunaan SINAV PUPS (Sistem Navigasi
Perkembangan Usaha Perhutanan Sosial), ini sebagai buku yang tidak terpisah dari
pengembangan Sistem SINAV PUPS, yang dapat diakses oleh publik dengan alamat.
http://sinav.usahahutan.id.
Salam,

Ir. B. Herudojo Tjiptono, MP.
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Pendahuluan
Sistem Navigasi Perkembangan Usaha Perhutanan Sosial (SINAV PUPS) ini, dibangun dengan
tujuan untuk dapat menginformasikan perkembangan usaha dari Kelompok Usaha
Perhutanan Sosial (KUPS) setelah dikeluarkannya ijin akses kelola perhutanan sosial oleh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
SINAV PUPS ini dikelola oleh Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat
(BUPSHA), dan merupakan sub-sistem dari Sistem Navigasi Perhutanan Sosial yang
merupakan sistem induk di Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
(PSKL).
SINAV PUPS menyimpan data detail Kelompok Usaha Perhutanan Sosial seperti, Informasi
Izin, potensi, dokumen, foto, data produksi, data pendamping, dan data fasilitasi. Data dan
informasi ini selain bersumber dari BUPSHA, juga bersumber dari sistem lain yang terangkum
dalam forum SINAV PS, antara lain:
1. Sistem Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS) Direktorat PKPS, terintegrasi
untuk melihat data Izin Perhutanan Sosial.
2. Sistem Informasi Pendamping (SIMPING) BP2SDM, terintegrasi untuk melihat data
pendamping, dan perkembangan usaha KUPS yang didampingi.
3. Sistem Sinpasdok KPH+ DitJen PKTL, terintegrasi untuk melihat data informasi KPH.
4. SINAV PS sebagai Induk Sistem, terintegrasi dengan SINAV PUPS yang memberikan
informasi terkait data dan informasi KUPS.
SINAV PUPS dibangun dengan semangat kembang tumbuh, dan akan terus bertumbuh
sesuai dengan kebutuhan sebagai alat informasi publik, monitoring perkembangan dan juga
sebagai alat untuk pengambilan keputusan berbasis data dan informasi.
Sistem ini dapat diakses melalui alamat http://sinav.usahahutan.id.

Halaman Tentang
Halaman Tentang menampilkan informasi mengenai tentang SINAV PUPS, dengan tampilan
sebagai berikut:

Figure 1: Halaman Tentang

Halaman Peta Sebaran
Dalam halaman peta sebaran, menampilkan peta Indonesia dengan sebaran Kelompok
Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dalam bentuk titik-titik lokasi yang diwarnai sesuai dengan
kategori kelompok, sebagai berikut:
Table 1: Kategori KUPS

Ikon

Kategori
Biru

Keterangan
KUPS sudah ditetapkan dan potensi usaha sudah teridentifikasi

Perak

KUPS sudah melawati Tahap 1 juga memiliki RPHD/RKU/RPH/RKT dan unit usaha

Emas

KUPS sudah melewati Tahap 2 juga sudah melakukan pengolahan/ sarana wisata, sudah
memiliki akses modal (mandiri/ bantuan/ pinjaman) dan sudah mempunyai pasar/
wisatawan (lokal)
KUPS sudah melewati tahap 3 juga sudah mempunyai pasar/wisatawan (regional)

Platinum

Tampilan peta sebaran tersebut, tampilannya dapat dilihat sebagai berikut:

Figure 2: Tampilan Peta Sebaran

Di dalam halaman peta sebaran ini, ada beberapa menu pendukung sebagai informasi
tambahan seperti:

Sub-menu Legenda
Di dalam sub-menu ini ditampilkan informasi legenda dari peta peta yang digunakan untuk
membantu pengunjung mengidentifikasi baik poligon maupun koordinat yang tampil pada
peta sebaran.

Figure 3: Sub-menu legenda, sebagai informasi pendukung peta sebaran

Sub-menu Tabular
Di dalam sub-menu ini, ditunjukkan data tabular KUPS yang tampil pada peta sebaran, agar
dapat melihat secara detail daftar KUPS, dengan tampilan sebagai berikut:

Figure 4: Sub-menu data tabular

Di dalam menu tersebut, pengunjung dapat mengunduh data KUPS dengan dua format,
yaitu Excel dan PDF.

Sub-menu Filter Peta Usaha
Di dalam sub-menu ini, merupakan menu untuk melakukan filter kelompok usaha yang akan
ditampilkan pada peta sebaran, adapun filter yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
1. berdasarkan skema izin dari perhutanan sosial: hutan adat, hutan desa, hutan
kemasyarakatan, hutan rakyat, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan;
2. berdasarkan dari kategori tahapan perkembangan usaha dari KUPS: kategori biru,
perak, emas, atau platinum;
3. berdasarkan potensi yang teridentifikasi pada KUPS tersebut, satu KUPS bisa
mempunyai potensi lebih dari satu, adapun beberapa potensi sebagai contoh antara
lain: kopi, madu, aren, ekowisata, dan lain sebagainya;
4. berdasarkan wilayah administratif: provinsi.
Setelah dilakukan filter, maka akan mengubah tampilan di peta sebaran dan sub-menu
tabular juga akan menyesuaikan.

Figure 5: Sub-menu filter peta usaha

Sebagai informasi, untuk pilihan-pilihan filter tersebut, jika dikosongkan, maka dianggap
memilih untuk menampilkan semua KUPS.

Sub-menu Peta Dasar
Sub-menu peta dasar digunakan untuk melihat peta dasar(basemap) pendukung jika
pengunjung ini melihat tema-tema berbeda pada peta dasarnya, ada beberapa pilihan peta
dasar, sebagai berikut:

Figure 6: Tampilan peta dasar dengan kanvas sederhana

Figure 7: Tampilan peta dasar dengan topografi

Figure 8: Tampilan peta dasar dengan tampilan fisik

Sub-menu Peta Hutan Sosial
Di dalam sub-menu ini, terdapat beberapa poligon peta perhutanan sosial yang tersimpan
dan bersumber dari geoportal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, adapun
poligonnya sebagai berikut hutan adat, hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman
rakyat, dan kemitraan KULINKK maupun IPHPS.
Legenda dari masing-masing peta hutan sosial tersebut dapat dilihat di menu legenda,
dengan informasi sebagai berikut:

Figure 9: Informasi legenda peta perhutanan sosial

Gambar berikut adalah contoh tampilan poligon peta perhutanan sosial hutan adat:

Figure 10: Contoh tampilan poligon dari perhutanan sosial yaitu hutan adat

Sub-menu Peta Pendukung
Di dalam sub-menu ini terdapat beberapa peta pendukung yang diambil dari geoportal
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun poligon yang diambil adalah
sebagai berikut peta penutupan lahan, kawasan hutan, PIAPS revisi 2 serta KPH.
Legenda dari masing-masing peta pendukung dapat dilihat di menu legenda, dengan
informasi sebagai berikut:

Figure 11: Legenda peta penutupan lahan

Gambar berikut adalah contoh dari tampilan peta pendukung penutupan lahan:

Figure 12: Tampilan peta pendukung yaitu peta penutupan lahan

Sub-menu Detail kelompok Usaha Perhutanan Sosial
Di dalam menu peta sebaran, ada informasi dari masing-masing kelompok usaha perhutanan
sosial (KUPS) yang dapat digali lebih detail terkait informasi profil maupun potensi dan
perkembangan usahanya.
Informasi tersebut dapat dilihat dengan melakukan klik detail pada masing-masing ikon KUPS
yang terlihat di peta sebaran, seperti terlihat pada gambar dibawah ini:

Figure 13: Tampilan sub-menu detail kelompok usaha perhutanan sosial

Didalam sub-menu tersebut, terdapat dua menu untuk fungsi yang lain, yaitu (a) lihat
tutupan dan (b) lihat detail, fungsi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:
Fungsi lihat tutupan
Fungsi ini memperlihatkan perubahan tutupan lahan dari tahun ke tahun yang diperoleh dari
citra google maps berdasarkan titik dimana letak KUPS berada, untuk tampilannya adalah
sebagai berikut:

Figure 14: Tampilan perkembangan tutupan lahan dari tahun ke tahun

Fungsi lihat Detail

Figure 15: halaman detail kelompok usaha perhutanan sosial

Fungsi ini memperlihatkan informasi detail dari kelompok usaha perhutanan sosial terkait
dengan data izin, informasi KPH, data detail KUPS, potensi, produksi, dokumen, mitra
pendamping, dan juga perkembangan usahanya baik produksi maupun fasilitasi. Berikut
contoh beberapa informasi yang terdapat pada fungsi tersebut:

Figure 16: Contoh data izin akses kelola perhutanan sosial

Figure 17: Contoh data informasi KPH

Figure 18: Contoh tampilan dokumen kelembagaandari izin

Untuk melihat isi dokumen tersebut, bisa diklik tombol “lihat” yang akan menampilkan popup, tampilan pdf dari dokumen.

Figure 19: Contoh tampilan profil kelompok usaha perhutanan sosial

Figure 20: Contoh data potensi dari kelompok usaha perhutanan sosial

Figure 21: Contoh tampilan dari dokumen pendukung dari KUPS

Dokumen dan factsheet ini, dapat menampilkan dokumen dalam format video yang
terunggah di youtube, dokumen pdf dan foto hasil lapangan. Dengan cara mengklik tombol
“lihat”.

Figure 22: Contoh tampilan nama pendamping

Figure 23: Contoh perkembangan Produksi dari KUPS

Figure 24: Contoh data dukungan fasilitasi dan pembiayaan

Halaman Kelompok Usaha
Di dalam halaman ini, sistem menampilkan informasi grafik kelompok usaha perhutanan
sosial berdasarkan skema, berdasarkan wilayah BPSKL, dan berdasarkan kategorinya, seperti
terlihat pada tampilan berikut ini:

Figure 25: Tampilan grafik sebaran KUPS dan Izin berdasarkan skema PS

Figure 26: Tampilan grafik KUPS berdasarkan kategori

Untuk menyajikan daftar KUPS masing-masing kategori dengan mengklik tombol “lihat”.

Figure 27: Grafik KUPS berdasarkan skema perhutanan sosial

Untuk menyajikan daftar KUPS untuk masing-masing skema dengan mengklik tombol “lihat”.

Figure 28: Grafik KUPS berdasarkan sebaran Wilayah BPSKL

Untuk menyajikan daftar KUPS untuk masing-masing wilayah dengan mengklik tombol “lihat”.

Halaman Grafik Potensi
Halaman ini, menampilkan informasi grafik terkait dengan data potensi yang sudah
teridentifikasi dari masing-masing kelompok usaha perhutanan sosial, berikut tampilan dari
grafik tersebut:

Figure 29: Grafik potensi berdasarkan jeni komoditas

Pada grafik ini disajikan informasi potensi yang dirangkum berdasarkan jenis komoditasnya,
dan pada halaman ini pula disajikan data detail masing-masing potensi yang telah
teridentifikasi, dengan tampilan sebagai berikut:

Figure 30: Data dan informasi potensi pada kelompok usaha perhutanan sosial

Halaman Grafik Produksi
Halaman ini, menampilkan grafik produksi dari kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS)
yang dikelompokkan dalam jenis komoditas, dengan tampilan sebagai berikut:

Figure 31: Grafik produksi kelompok usaha perhutanan sosial

Disajikan pula daftar produksi kelompok usaha perhutanan sosial, dengan tampilan sebagai
berikut:

Figure 32: Tampilan daftar produksi kelompok usaha perhutanan sosial

Penutup
Sistem Navigasi Perkembangan Usaha Perhutanan Sosial (SINAV PUPS) ini, akan terus
berkembang baik dari segi penyajian data, data yang masuk maupun jenis data, buku
panduan ini juga akan turut menyesuaikan perkembangan dari sistem ini.

