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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. L

atar Belakang

Kondisi kerusakan hutan dan lahan di Indonesia saat ini telah menjadi 

keprihatinan banyak pihak baik secara nasional maupun internasional. Kawasan 

hutan dan lahan yang mengalami kerusakan lebih dari 43 juta hektar, dengan laju 

deforestasi sebesar 1,6 juta sampai 2 juta ha per tahun. Kerusakan hutan dan lahan 

tersebut telah mengakibatkan bencana alam yang besar, bahkan pada akhir-akhir 

ini kecenderungannya semakin meningkat, khususnya banjir, tanah longsor dan 

kekeringan. Bencana tersebut telah menimbulkan kerugian nasional yang besar 

berupa kerusakan infrastruktur, berbagai asset pembangunan serta terganggunya 

tata kehidupan masyarakat (Anonymous, 2010).

Upaya menanam di lahan kritis atau lahan kosong dan lahan tidak 

produktif dengan jenis tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna merupakan 

salah satu upaya pemulihan kondisi kerusakan lingkungan khususnya wilayah 

hutan. Dengan penanaman diwilayah lahan kritis diharapkan mampu 

menanggulangi terjadinya bencana yang diakibatkan oleh kerusakan hutan.Akan 

tetapi upaya tersebut tidak akan berjalan dengan baik tanpa dibarengi dengan 

usaha penyediaan bibit tanaman yang berkualitas dan jumlah yang cukup. 

Dalam upaya penyediaan bibit dalam jumlah yang cukup dan berkualitas 

baik, guna mendukung pelaksanaan program rehabilitasi lahan, maka diperlukan 
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pembibitan tanaman hutan dan tanaman serbaguna (MPTS) yang  lebih baik. Oleh 

karena itu pemerintah melakukan upaya pemenuhan bibit yang berkualitas dan 

jumlah yang cukup melalui program Kebun Bibit Rakyat (KBR). 

Kebun Bibit Rakyat (KBR) merupakan Program Kementerian Kehutanan 

yang memiliki maksud dan tujuan yang sangat bagus untuk memperbaiki lahan 

yang rusak dan lahan yang kritis. Selain itu program KBR ini diharapkan 

memberikan manfaat ekomomis yang lebih baik untuk meningkatkan pendapatan 

masyarakat (Anonymous, 2011).

Kebun Bibit Rakyat merupakan fasilitasi pemerintah dalam penyediaan 

bibit tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna (MPTS) yang prosesnya dibuat 

secara swakelola oleh kelompok tani.  Bibit hasil Kebun Bibit Rakyat digunakan 

untuk merehabilitasi dan menanam di lahan kritis, lahan kosong dan lahan tidak 

produktif di wilayahnya.

Keberhasilan program KBR sangat ditentukan oleh kinerja dari kelompok 

pengelola. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-

II/2010 disebutkan bahwa kinerja kelompok pengelola mencakup aspek 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kinerja dari kelompok pengelola 

yang sangat menentukan tingkat keberhasilan program KBR di lapangan, 

penelitian ini dilakukan.

1.2. I

dentifikasi Masalah
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Sejauh mana tingkat kinerja pengelolaan program Kebun Bibit Rakyat di 

Kabupaten Malang khususnya Kecamatan Kalipare berdasarkan indikator 

keberhasilan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian program 

Kebun Bibit Rakyat

1.3. T

ujuan

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui sejauh mana tingkat 

keberhasilan pelaksanaan program Kebun Bibit Rakyat tahun 2010 di Kecamatan 

Kalipare Kabupaten Malang berdasarkan indikator keberhasilan perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian program Kebun Bibit Rakyat.

1.4. H

ipotesis

Tingkat kinerja pengelola program Kebun Bibit Rakyat di Kecamatan 

Kalipare Kabupaten Malang tinggi berdasarkan indikator perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian program Kebun Bibit Rakyat.

1.5. M

anfaat

Dari serangkaian penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat 

memberikan manfaat dan kegunaan bagi semua pihak, diantaranya adalah sebagai 

berikut:
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(1) Manfaat ilmiah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya.

(2) Manfaat praktis

Untuk menambah wawasan peneliti dalam memahami Kebun Bibit 

Rakyat, metode dan pelaksanaannya.

Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait mengenai tingkat 

keberhasilan pelaksanaan programKebun Bibit Rakyat dan dapat 

digunakan sebagai dasar pada pelaksanaan selanjutnya.


