KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG
NOMOR SK.14/PDASHL/SET/DAS.2/4/2020
TENTANG
KEBUN BIBIT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
OIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG,

Menimbang

Menimbang

a.

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/
12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan
Pendukung,
Pemberian Insentif, serta Pembinaan dan
Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/MENLHK/
SETJEN/KUM .1/1/2020 untuk mendukung percepatan
pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemerintah
dapat menyediakan bibit melalui pembuatan kebun bibit
de sa;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur
Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan
Lindung tentang Kebun Bibit Desa;

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 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4412);

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);

3.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
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4.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup d a n Kehutanan
Nomor P.1 8/ MenLHK-II /20 15 tentang Organisasi dan Tata
Kerj a Kementerian Lingkunga n Hidup dan Kehutanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
713);

5.

Peratura n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor
P.1 05/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1 / 12/2018
tentang Tata Cara Pela ksanaan , Kegiatan Pendukung,
Pemberian Insentif, Serta Pembinaan dan Pengendalian
Kegiata n Reh abilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana telah
diubah dengan Peratura n Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
Nomor
P.2 / MENLHK / SETJEN/KUM.1 / 1/
2020;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH
ALIRAN S UNGAI DAN HUTAN LINDUNG TENTANG KEBUN
BIBIT DESA.

KESATU

Kebun Bibit Desa dilaksanakan berdasarkan pada ke ten tu an
yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Direk tur Jenderal
1n1.

KEDUA

Maksud dan tujuan penyusunan Keputusan Direktur Jenderal
tentang Kebun Bibit Desa sebagaimana Diktum KESATU:
a . dimaksudkan untuk m emberikan arah a n kepada semua
p ihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan KBD;
ditujukan agar pembuatan KBD dan penan a mannya
b.
terlaksan a secara efektif, efisien, transpa ran, par tisipa tif
dan akuntabel.

KETIGA

Segala biaya yang diperlukan da lam rangka pelaksanaan
kegiatan Kebun Bibit Desa dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berla ku pada tanggal ditetapkan.

Dite tapkan di J akarta
pad a tanggal <0 ApnL ~o:w
KTUR JENDERAL

HUDOYO
NIP. 196101 1 1 198703 1003
Tembusa n:
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehuta nan RI;
2. Pejabat Eselon II li ngkup Direktorat J endera l PDASHL;
3. Kepala Unit Pelak san a Teknis lingkup Direktorat Jenderal PDASHL.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN
HUTAN LINDUNG
NOMOR SK.l4/PDASHL/SET/DAS.2/4/2020
TENTANG
KEBUN BIBIT DESA

I.

PENGERTIAN

Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:
1. Bibit adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generatif
atau secara vegetatif.
2. Kebun Bibit Desa yang selanjutnya disingkat KBD adalah kebun bibit
yang dibangun oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal
Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung melalui pembuatan
a tau penyediaan berbagai jenis bibit tanaman baik penghasil kayu maupun
hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang ditanam antara lain pada lahan kritis
dan/ a tau lahan tidak produktif di sekitar desa.
3. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang
dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat
yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum
adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya,
keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk
Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan
Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.
4. Tanaman penghasil HHBK adalah tanaman hutan yang menghasilkan hasil
hutan selain kayu (buah-buahan, getah, kulit, dan lain-lain).
5. Direktur J enderal adalah Direktur J enderal yang diserahi tugas dan
tanggung jawab di bidang pengendalian Daerah Aliran Sungai dan
Hutan Lindung.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit
Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai
dan Hutan Lindung.

II.
A.

PELAKSANA

1.
2.
3.
B.

PENYELENGGARAAN

UPT melaksanakan KBD dengan mekanisme swakelola.
UPT dapat menunjuk satu atau beberapa orang mandor dari
masyarakat setempat.
Mandor mempunyai tugas mengelola sarana prasarana, melakukan
pengamanan, dan memelihara bibit.

PERSYARATAN

1.

Persyaratan KBD
a. dibangun pada daerah rawan. bencana a tau pasca bencana;
b. dibangun berdasarkan permohonan dari desa untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat desa; atau
c. dibangun untuk pemberdayaan masyarakat desa.
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2.

Persyaratan lokasi penanaman
a. berada pada lahan kritis, daerah rawan dan pasca bencana, desadesa pada daerah tangkapan air danaufdamfwaduk, areal bekas
kebakaran hutan dan lahan, lahan terbuka, unit pengelolaan
perhutanan sosial, dan/ atau destinasi wisata prioritas nasional.
b. penanaman diutamakan pada lokasi yang belum pernah
mendapat fasilitasi kegiatan penanaman oleh pemerintah daerah
dan pemerintah pusat.

C.

JUMLAH DAN JENIS BIBIT
1. KBD dilaksanakan melalui pembuatan atau penyediaan bibit dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. paling sedikit 60.000 (enam puluh ribu) batang untuk wilayah
Jawa dan Madura; dan
b. paling sedikit 40.000 (empat puluh ribu) batang untuk wilayah di
luar Jawa dan Madura.
2. Jenis tanaman KBD terdiri dari jenis tanaman penghasil kayu dan
Tanaman Penghasil HHBK yang disesuaikan dengan tempat
tumbuhfhabitat, fungsi hutan, dan minat masyarakat.
3. Khusus pada areal rawan danfatau pasca bencana tanah longsor,
dikembangkan jenis yang sistem perakarannya dapat meningkatkan
stabilitas tanab, an tara lain jenis rum put uetiver.
4. Benih atau bahan tanaman untuk penyediaan bibit dapat berasal
dari generatif (biji) atau vegetatif (stek, cangkok, okulasi, dan kultur
jaringan). ·

D.

TAHAPAN PELAKSANAAN KBD
1. Penyusunan rancangan
a. analisa peta dengan cara overlay peta-peta antara lain peta laban
kritis, peta rawan bencana, peta DTA Danaufwaduk/dam, peta
areal bekas kebakaran butan, dan peta destinasi wisata prioritas
nasional, sesuai wilayab kerja UPT;
b. identifikasi dan risalah lapangan;
c.
penentuan lokasi persemaian;
d. sosialisasi
1) sosialisasi kegiatan KBD bertujuan untuk memberikan
informasi tentang rencana kegiatan dan mengetahui jenis
bibit yang diminati masyarakat.
2) sosialisasi dilakukan dengan mengumpulkan para pibak di
sekitar calon lokasi kegiatan KBD.
3) para pibak dapat terdiri atas Kepala Desa atau perangkat
desa, dan perwakilan masyarakat pada calon lokasi kegiatan
KBD.
e.
basil penyusunan rancangan KBD dituangkan dalam rancangan
kegiatan KBD yang memuat paling sedikit:
1) peta lokasi persemaian;
2) jumlab bibit;
3) jenis bibit; dan
4) tata waktu.
f.
rancangan kegiatan KBD disusun oleb kepala seksi pada UPT
yang menangani perencanaan dan disahkan oleh Kepala UPT.
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2.

Penyediaan bibit
a.
penyediaan bibit untuk KBD dilakukan melalui:
1)
p em buata n ; a tau
2)
pen gadaan;
b . pem bu ata n bibit diutamakan m enggunak an benih d a ri sumber
benih bersertifikat.
c.
penga d a a n b ibit diutamakan m ela lui penga da dan pengedar bibit
terdaftar.

3.

Serah terima KBD
a . serah terima KBD dilakukan oleh Kepala UPT kepada Desa
mela lui Kepala Desa atau pera n gkat d esa.
serah terim a KB D disertai dengan berita acara serah terima.
b.
c.
KBD yang diser a hterimaka n sela njutnya dikelola oleh Desa.

4.

Pemberian insentif
a . terhadap bibit hasil KBD yan g telah ditanam dan hidup dapat
diberika n in sentif.
b.
p embe r ia n insentif didasarkan pada evaluasi hasil penanaman
bibit KB D.
c . evaluasi hasil p enana man bibit KBD dilaksanakan oleh petugas
yang ditetapkan Kep a la UPT dan dilaporkan kepada Kepala UPT.
d. evaluasi h a sil pen a n a man dilaksanakan paling cepat satu bulan
setelah b ib it ditanam.
e.
insentif penanaman dapat diberikan pa da tahun berjalan atau
tahun be rikutnya sepanjang tersedia a nggara n.
f.
h asil
evaluasi
penanaman
dituangkan
dalam
bla ngko
sebagaima na te rcantum da la m Format I yang merupakan bagian
tida k terp is ahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

5.

Monitoring dan Laporan Pelaksanaan KBD
a . m onitoring dilaksa n akan oleh Kepala UPT terhadap seluruh
tah apan kegiatan dala m KB D.
b.
h asil monitoring ditua ngka n dalam Laporan Pelaksanaan KBD
sebagaim a na terca ntum dalam Format II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
c.
laporan se bagaimana dimaksud pada huruf (b) diserahkan
kepada Direktur Jenderal se bagai bagian dari laporan rehabilitasi
hu tan dan la h an secara keseluruha n .

HUDOYO
NIP. 19610111 198703 1 003

-6 Format I. Blangko Has il Evalu asi Pena n a man
BLANGKO H ASI L EVALUASI PENANA M AN 1)
KBD ... .... .. ... ........ ... .. .. .. 2)
No.

Nama Desaj k e lo m pok /
Masy arakat

Jenis
Bibit

Jumlah Bibit
yang d itanam

Jumlah bibit
yang h idu p

Luas
(ha)3)

Keterangan

l.

2.

3.
4.

dst
J umla h
Catatan:
I) Blank o evaluasi untuk 1 KED
2) diisi n ama d esa
3) lampir k an file s hp p e nanaman
Tallysheet p e nilaian agar d ibuat tiap h amp aran

... ........ .. .. ... , ... ... ... .... ..... 20 .. .
Pelaksana Evaluasi Penanaman

(............... .... ........... ....... .... )

Plt.

TUR JEND ERAL

HUD OYO

NIP.1 96 101 11 19 8703 1 003

-7Format II. Laporan Pelaksanaan KBD

LAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
KEBUN BIB IT DESA *)
UP'f .. ... .. .............. .......... .
TAHUN ............ ... .

I.
II.
Ill.

IV.

V.
VI.
VII.

PENDAHULUAN
LOKASI SEBARAN KBD
PELAKSANAAN
a. Penyusunan r ancangan
b. Pen yediaan bibit
c . Serah terima
PENANAMAN
a . Lokasi penanaman
b. Pelaksanaan evaluasi penanaman
PERMASALAHAN
KESIMPULAN DAN SARAN
LAMPIRAN

Keterangan :

*) Laporan seluruh KBD dalam satu tahun anggaran

I!•

Pit.~~ JENDERAL

~

HUDQy;()'

'~-g_~ " . N.LP·.,~~fg610111198703 1003

