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PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Alamat : Jl. Lawu No. 204 Karanganyar Telp/Fax. (0271) 495149
Website : blh.karanganyarkab.go.id, e-mail : lh@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57716


KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Kegiatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Tahun 2020


	Latar Belakang

Pemulihan dan pelestarian lingkungan merupakan bagian dari perlindungan lingkungan. Terjadinya perubahan dan anomali iklim merupakan salah satu ancaman yang mempunyai dampak merusak kualitas lingkungan. Penurunan/ degradasi kualitas lingkungan menyebabkan keberadaan sumber daya alam menjadi terancam. Fenomena alam berupa banjir, tanah longsor, kebakaran hutan serta ulah manusia yang mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan akan menjadi penyebab dari kepunahan beberapa jenis tanaman 
Sumber daya alam yang dapat diperbaharui harus dilestarikan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui harus dikelola secara cermat dan efisien. Kesinambungan tersedianya sumber daya alam tergantung pada cara manusia memanfaatkannya. penghijauan, mengatur penggunaan sumber daya alam dan pencegahan pencemaran udara, tanah, air, merupakan beberapa usaha perlindungan dan pelestarian sumber daya alam
.Pengendalian kerusakan lingkungan dapat dilakukan melalui konservasi. Konservasi ada 2 golongan yaitu konservasi in situ adalah kegiatan konservasi flora/fauna yang dilakukan di dalam habitat aslinya.konservasi in situ mencakup kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Konservasi ek situ adalah kegiatan konservasi flora/fauna yang dilakukan di luar habitat aslinya.
Menginggat Kabupaten Karanganyar banyak terdapat daerah rawan longsor, ada 8 (delapan) kecamatan antara lain Kecamatan Jatiyoso, Kecamatan Jumapolo, Kecamatan Kerjo, Kecamatan Matesih, Kecamatan Karangpandan, Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Ngargoyoso dan Kecamatan Jenawi. Serta daerah lahan kritis yang sebagian besar terdapat di Kecamatan Jumantono, maka perlu dilakukan konservasi untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dengan adanya kegiatan peran serta masyarakat dalam pengendalian dan perlindungan lingkungan diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan menjadi lebih baik sehingga kehidupan sumber daya alam di lingkungan sekitar dapat terpelihara.

	Maksud dan Tujuan

	Melakukan rehabilitasi lingkungan daerah rawan longsor dan daerah lahan kritis
	Melakukan kelestarian lingkungan hidup
	Terbentuknya kualitas lingkungan yang baik



	Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan yaitu :
	Daerah Rawan Longsor : Desa Trengguli. Kecamatan Jenawi
	Daerah Lahan Kritis : Kecamatan Jumantono
	Kelestarian lingkungan : Kecamatan Ngargoyoso


	Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Pengendalian Kerusakan meliputi :
	Pengadaan bibit tanaman
	Pendistribusian bibit tanaman ke lokasi
	Serah terima bibit dengan kelengkapan berita acara serah terima
	Penanaman bibit tanaman


	Sumber Dana

Semua pembiayaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan didanai oleh APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020

	Biaya

Pagu Anggaran untuk pengadaan bibit tanaman sebesar Rp. 420.000.000,-

	Jangka Waktu Pelaksana

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak penanda tanganan kontrak

	Spesifikasi Teknis

	Untuk Daerah Rawan Longsor

No
Jenis Barang
Spesifikasi Teknis
volume
1.
Durian
	Berasal dari perkembangbiakan vegetatif/generatif

Media tanam : tanah & pupuk organik polybag
Ketinggian bibit 80-100 cm
Performa keadaan bibit tanaman sehat dan tidak cacat
Cadangan resiko kematian bibit 5%
300
2.
Alpukat Unggulan
	Berasal dari perkembangbiakan vegetatif/generatif

Media tanam : tanah & pupuk organik polybag
Ketinggian bibit 80-100 cm
Performa keadaan bibit tanaman sehat dan tidak cacat
Cadangan resiko kematian bibit 5%
300
3.
Nangka Madu
	Berasal dari perkembangbiakan vegetatif/generatif

Media tanam : tanah & pupuk organik polybag
Ketinggian bibit 80-150 cm
Performa keadaan bibit tanaman sehat dan tidak cacat
Cadangan resiko kematian bibit 5%

300
4.
Jambu Kristalin
	Berasal dari perkembangbiakan vegetatif/generatif

Media tanam : tanah & pupuk organik polybag
Ketinggian bibit 80-100 cm
Performa keadaan bibit tanaman sehat dan tidak cacat
Cadangan resiko kematian bibit 5%
275
5.
Sirsat
	Berasal dari perkembangbiakan vegetatif/generatif

Media tanam : tanah & pupuk organik polybag
Ketinggian bibit 80-100 cm
Performa keadaan bibit tanaman sehat dan tidak cacat
Cadangan resiko kematian bibit 5%
300
6.
Kelengkeng
	Berasal dari perkembangbiakan vegetatif/generatif

Media tanam : tanah & pupuk organik polybag
Ketinggian bibit 80-100 cm
Performa keadaan bibit tanaman sehat dan tidak cacat
Cadangan resiko kematian bibit 5%
300

	Untuk Daerah Lahan Kritis

No
Jenis Barang
Spesifikasi Teknis
volume
1.
Jambu Kristalin
	Berasal dari perkembangbiakan vegetatif/generatif

Media tanam : tanah & pupuk organik polybag
Ketinggian bibit 80-100 cm
Performa keadaan bibit tanaman sehat dan tidak cacat
Cadangan resiko kematian bibit 5%
250
2.
Jambu Deli Hijau
	Berasal dari perkembangbiakan vegetatif/generatif

Media tanam : tanah & pupuk organik polybag
Ketinggian bibit 80-100 cm
Performa keadaan bibit tanaman sehat dan tidak cacat
Cadangan resiko kematian bibit 5%
250
3.
Durian
	Berasal dari perkembangbiakan vegetatif/generatif

Media tanam : tanah & pupuk organik polybag
Ketinggian bibit 80-150 cm
Performa keadaan bibit tanaman sehat dan tidak cacat
Cadangan resiko kematian bibit 5%

200
4.
Kelengkeng
	Berasal dari perkembangbiakan vegetatif/generatif

Media tanam : tanah & pupuk organik polybag
Ketinggian bibit 80-100 cm
Performa keadaan bibit tanaman sehat dan tidak cacat
Cadangan resiko kematian bibit 5%
200
5.
Alpukat Unggulan
	Berasal dari perkembangbiakan vegetatif/generatif

Media tanam : tanah & pupuk organik polybag
Ketinggian bibit 80-100 cm
Performa keadaan bibit tanaman sehat dan tidak cacat
Cadangan resiko kematian bibit 5%
200
6.
Mangga Varietas Baru
	Berasal dari perkembangbiakan vegetatif/generatif

Media tanam : tanah & pupuk organik polybag
Ketinggian bibit 80-100 cm
Performa keadaan bibit tanaman sehat dan tidak cacat
Cadangan resiko kematian bibit 5%
200

	Untuk Kelestarian Lingkungan

No
Jenis Barang
Spesifikasi Teknis
volume
1.
Durian

	Berasal dari perkembangbiakan vegetatif/generatif

Media tanam : tanah & pupuk organik polybag
Ketinggian bibit 80-100 cm
Performa keadaan bibit tanaman sehat dan tidak cacat
Cadangan resiko kematian bibit 5%
200
2.
Alpukat Unggulan
	Berasal dari perkembangbiakan vegetatif/generatif

Media tanam : tanah & pupuk organik polybag
Ketinggian bibit 80-100 cm
Performa keadaan bibit tanaman sehat dan tidak cacat
Cadangan resiko kematian bibit 5%
200
3.
Jambu Kristalin
	Berasal dari perkembangbiakan vegetatif/generatif

Media tanam : tanah & pupuk organik polybag
Ketinggian bibit 80-150 cm
Performa keadaan bibit tanaman sehat dan tidak cacat
Cadangan resiko kematian bibit 5%

200
4.
Jambu Deli Hijau
	Berasal dari perkembangbiakan vegetatif/generatif

Media tanam : tanah & pupuk organik polybag
Ketinggian bibit 80-100 cm
Performa keadaan bibit tanaman sehat dan tidak cacat
Cadangan resiko kematian bibit 5%
200
5.
Sirsat
	Berasal dari perkembangbiakan vegetatif/generatif

Media tanam : tanah & pupuk organik polybag
Ketinggian bibit 80-100 cm
Performa keadaan bibit tanaman sehat dan tidak cacat
Cadangan resiko kematian bibit 5%
200
6.
Mangga Varietas Baru
	Berasal dari perkembangbiakan vegetatif/generatif

Media tanam : tanah & pupuk organik polybag
Ketinggian bibit 80-100 cm
Performa keadaan bibit tanaman sehat dan tidak cacat
Cadangan resiko kematian bibit 5%
200


	Metode Pengadaan B/J

Pengadaan bibit tanaman untuk kegiatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan akan dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung.

	Hasil yang Diharapkan/ Keluaran

	Tersedianya jenis bibit tanaman untuk daerah rawan longsor, daerah lahan kritis serta kelestarian lingkungan hidup 

Tersalurkannya jenis bibit tanaman ke lokasi kegiatan 
Jenis bibit tanaman sampai ke lokasi kegiatan dalam keadaan baik, lengkap dan layak tanam
	Terpeliharanya kualitas lingkungan yang baik

	Pelaporan 

	Pelaksana kegiatan memberikan laporan terkait jumlah bibit yang tersedia dan yang telah terdistribusi ke lokasi penerima bantuan 
	Pelaksana kegiatan memberikan laporan hasil survei keadaan lingkungan setelah penanaman tanaman



Plt.KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR
Selaku Pengguna Anggaran 



DAHONO, S.I.P.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680908 198903 1 011
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SATKER/ OPD		:	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
NAMA PA		:	Drs. EDY YUSWORO, MM
KEGIATAN	:	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN                DAN KONSERVASI SDA
NAMA PEKERJAAN	:	PENGADAAN BIBIT TANAMAN
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