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Kata Pengantar 

REDD+ merupakan skema insentif yang dikembangkan oleh masyarakat internasional 
dalam mengurangi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Reducing Emissions 
from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)). Tanda “+” mencakup tiga 
kegiatan, yaitu: pengelolaan hutan secara lestari (sustainable development), 
konservasi karbon (conservation) dan penambahan stok karbon (carbon stock) 
melalui penanaman. Terkait dengan REDD+ tersebut, KFCP bertujuan untuk 
mengurangi deforestasi dan degradasi hutan rawa gambut, terutama dengan 
mengurangi resiko kebakaran atau frekuensi kebakaran yang mengakibatkan emisi  
karbon dalam  jumlah  yang besar. Menciptakan kembali tutupan pohon di lahan 
gambut yang sangat terdegradasi merupakan salah satu intervensi dalam REDD+. 
Mendorong regenerasi alami dan penanaman kembali pohon-pohon akan mengubah 
ekosistem kembali ke keadaan alaminya dan membantu meningkatkan kelembaban 
tanah dan kelembaban di area tersebut, sehingga pada akhirnya akan mengurangi 
resiko kebakaran dan menurunkan emisi dari gambut tersebut.

Upaya reforestasi di KFCP merupakan bagian penting dari ‘+’ dalam REDD+. 
Sementara mengurangi dan mencegah deforestasi juga sangatlah penting, termasuk 
menghijaukan kembali wilayah yang terdegradasi melalui penanaman kembali serta 
mengelola dan melestarikan daerah-daerah ini secara berkelanjutan. Dalam jangka 
panjang, keseluruhan kegiatan tersebut secara esensial meningkatkan karbon yang 
tersimpan di daerah-daerah ini dan menjadikan hutan lebih bermanfaat untuk 
lingkungan dan masyarakat.

Buku panduan ini merupakan ‘pedoman’ untuk membantu berhasilnya penghutanan 
kembali lahan gambut yang terdegradasi. Panduan ini dirancang untuk membimbing 
para praktisi dan masyarakat lokal yang terlibat, sejak awal pembuatan bibit di desa 
KFCP, bibit diangkut ke lokasi penanaman, persiapan lahan, penanaman, sampai 
pada pemeliharaan tanaman.

Rehabilitasi hutan di rawa gambut menyangkut proses ilmiah yang rumit dan 
belum sepenuhnya dipahami dengan baik. Oleh karena itu, panduan ini, satu dari 
beberapa seri, disusun atas dasar  metode yang telah diuji dan pendekatan ilmiah 
yang dikembangkan oleh para ahli di wilayah tersebut dan dikombinasikan dengan 
pengalaman praktis dan pengetahuan tradisional masyarakat serta kearifan lokal di 
daerah KFCP. Semoga bermanfaat.
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Ruang lingkup panduan penanaman pohon:

1. Pemilihan dan Pengemasan Bibit
2. Pengiriman Bibit dari Persemaian Desa ke Persemaian Lapangan/Lokasi Penanaman
3. Pembangunan Persemaian Lapangan
4. Pemeliharaan dan Proses Aklimatisasi Bibit di Persemaian Lapangan
5. Persiapan Lahan
6. Penanaman
7. Pemantauan Tanaman
8. Pemeliharaan dan Perlindungan Tanaman
9. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
10. Lingkungan
11. Referensi
12. Lampiran

Penyusunan panduan ini bertujuan untuk memberi arahan teknis yang tepat 
kepada masyarakat pelaku kegiatan penanaman. Dengan memperhatikan dan 
melaksanakan panduan ini, maka diharapkan penanaman akan berhasil. Masing-
masing tahapan penanaman saling berkaitan dan mempengaruhi keberhasilan 
penanaman. Misalnya, jika proses pemindahan (mutasi) bibit dari persemaian 
desa ke persemaian lapangan tidak mengikuti panduan, akibatnya bibit stres dan 
bibit akan cacat (batang patah atau daun sobek/tanggal), sehingga mengakibatkan 
kematian bibit sebelum ditanam atau mati tidak lama setelah ditanam karena 
tingkat adaptasi rendah. Hal demikian akan mengurangi kemampuan untuk 
bertahan hidup di alam. Oleh karena itu, rangkaian kegiatan dari awal harus sesuai 
dengan petunjuk teknis yang dijelaskan dalam panduan ini.
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1. Pemilihan dan Pengemasan Bibit

A. Uraian kegiatan
Jumlah dan kualitas bibit yang akan dikirim ke lapangan harus sesuai dengan kontrak 
produksi. Untuk maksud tersebut, maka bibit di persemaian perlu diseleksi, dikemas 
dan diangkut ke lapangan.

B. Lingkup kegiatan
Lingkup kegiatan pemilihan dan pengemasan 
bibit adalah memilih bibit yang berkualitas 
baik dan memasukkannya ke dalam keranjang 
bibit sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.

C. Pengertian
• Pemilihan/seleksi: memisahkan bibit yang baik dari bibit yang jelek. Bibit yang baik 

adalah bibit yang memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan.
• Pengemasan: memasukkan bibit hasil seleksi ke dalam keranjang atau  

tempat tertentu.

D. Penanggung jawab dan pengawasan
Kegiatan seleksi dan pengemasan ini merupakan tanggung jawab kepala persemaian, 
dengan pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan 
(TPK)/ Tim Pengawas (TP). Bantuan teknis diberikan oleh Tim Reforestasi KFCP.

E. Peralatan yang digunakan
• Keranjang bibit
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F. Langkah-langkah kegiatan

1. Pemilihan (seleksi)
Pada umumnya akar mempunyai bulu-bulu yang sangat sensitif. Selama proses 
seleksi, akar bibit (bulu-bulu akar) harus terhindar dari sinar matahari langsung.

Cara kerja seleksi bibit selama di persemaian desa adalah:
• Pilih bibit yang sudah memenuhi syarat umur dan kualitas yang baik.
• Lakukan pekerjaan seleksi dengan arah membelakangi sinar matahari.
• Pilih bibit yang sehat, sesuai kriteria kualitas bibit, kemudian dikumpulkan 

dalam satu tempat yang aman dan memadai.

2. Pengemasan
Pilihlah bibit yang memenuhi kriteria kualitas, lalu masukkan dalam keranjang. 
Jumlah bibit dalam satu keranjang kurang lebih 56 batang, dan jumlahnya harus 
sama dalam setiap keranjang. Dalam kegiatan pengemasan, agar diperhatikan 
beberapa hal sebagai berikut:
• Bibit sisa hasil seleksi yang tidak memenuhi kriteria kualitas bibit siap tanam 

sedapat mungkin dikumpulkan untuk dipelihara ulang.
• Bibit yang sudah dipelihara ulang dan tidak memenuhi kriteria kualitas bibit 

siap tanam sebaiknya dimusnahkan.
• Media bibit afkir (tidak memenuhi syarat kualitas minimal) dikumpulkan untuk 

didaur ulang menjadi bahan media pertumbuhan baru.
• Pada saat bibit diletakkan di pinggir persemaian, usahakan letaknya sedekat 

mungkin dengan sumber/saluran air. Atur kumpulan keranjang bibit 
sedemikian rupa sehingga mempermudah penyiraman dan penghitungan 
untuk dikirim ke lapangan.

• Tempat penampungan sementara harus cukup teduh, misalnya: di 
bawah naungan (shading net), di bawah pohon, atau di bawah bangunan 
beratap lainnya. Perakaran bibit harus selalu lembab dan cukup air melalui  
cara penyiraman.

• Membuat catatan harian mengenai perkembangan jumlah bibit menurut 
umur pada lembaran yang disediakan oleh tim teknis reforestasi.

G. Kriteria kualitas
Bibit siap tanam yang menjadi prioritas pertama untuk ditanam adalah:
1. Bibit dengan tinggi 30 cm dan umur 5 - 6 bulan;
2. Batang lurus, pucuk dalam keadaan dorman (tidur) dan tidak patah;
3. Batang semai kokoh dengan diameter pada leher akar minimal 3 mm;
4. Akar dengan media membentuk gumpalan kompak dan padat; dan
5. Bibit sehat, tidak terserang hama dan penyakit yang membahayakan.
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Jangan membawa tumbuhan 
muda dengan cara seperti ini, 
karena akan merusak batang.

Cara yang benar membawa 
tumbuhan muda

2. Pengiriman Bibit dari Persemaian Desa ke 
Persemaian Lapangan/Lokasi Penanaman

A. Uraian kegiatan
Pengiriman bibit ke lapangan adalah kegiatan memindahkan bibit dari lokasi 
persemaian menuju lokasi penanaman dengan alat angkut yang memadai.  
Pengiriman bibit juga dapat dilakukan dari persemaian satu ke persemaian lainnya 
untuk transit dan kemudian dikirim ke lokasi penanaman.

B. Lingkup kegiatan

Lingkup kegiatan pengiriman bibit meliputi: penghitungan jumlah bibit sesuai 
permintaan  dari lapangan, pembuatan rak  bibit,  proses  bongkar  muat  bibit,  seleksi 
dan  penyusunan  bibit  ke  dalam keranjang, transportasi bibit ke lokasi penanaman 
dan penampungan sementara sebelum bibit ditanam.

Lingkup kegiatan penampungan bibit sementara adalah membuat suatu ruangan 
dan naungan yang memadai untuk melindungi bibit dari pengaruh cuaca dan sinar 
matahari yang berlebihan.
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C. Pengertian
• Pengiriman bibit: kegiatan memindahkan bibit dari lokasi persemaian menuju 

lokasi penanaman dengan alat angkut yang memadai. Pengiriman bibit juga dapat 
dilakukan dari persemaian satu ke persemaian lainnya untuk transit dan kemudian 
dikirim ke lapangan lokasi penanaman.

• Penampungan bibit: kegiatan pemeliharaan bibit yang dilakukan di tempat atau 
ruangan penampungan bibit yang sifatnya sementara dan hanya dilakukan selama 
masa tunggu bibit sebelum ditanam di lapangan.

D. Penanggung jawab dan pengawasan
Penanggung jawab pengiriman bibit ini adalah kepala persemaian, supir, operator atau 
petugas pembawa alat transportasi yang digunakan, misalnya supir pickup, motoris 
klotok/ces. Kegiatan ini diawasi penuh oleh TPK/TP dengan bantuan teknis dari Tim 
Reforestasi KFCP.

E. Peralatan yang digunakan
1. Rak bibit dalam klotok/ces/alkon
2. Alat angkutan (klotok, ces, alkon, ember,  

baskom, karung, keranjang plastik, junjung, dsb)
3. Parang
4. Terpal atau atap daun
5. Ember penyiraman
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F. Langkah – langkah kegiatan

1. Pembuatan rak bibit
 Pengangkutan bibit sebaiknya menggunakan rak bibit agar dapat memuat jumlah 

dan melindungi bibit agar kualitasnya lebih terjaga. Ketersediaan rak sebagai 
pelengkap kendaraan angkutan bibit merupakan tanggung jawab TPK, sedangkan 
pemeliharaannya menjadi tanggung jawab supir dan operator kendaraan tersebut. 
Petunjuk pembuatan rak bibit adalah sebagai berikut:
• Jika memungkinkan, klotok, ces dan alkon dibuat menjadi 2 lantai, dengan 

ketinggian ruang lantai bawah harus lebih tinggi dari bibit.
• Membuat penahan rak berupa dinding papan atau triplek atau bahan lain 

yang sesuai.
• Rangka badan dan lantai rak bibit sebaiknya dapat dibongkar pasang 

dengan mudah agar dapat digunakan untuk keperluan lain atau keperluan 
pengangkutan berikutnya.

2. Penyusunan bibit ke dalam bak alat angkut (klotok/ces)
• Perhatikan bahwa susunan keranjang bibit tertata serapi mungkin pada lantai 

bawah terlebih dahulu, setelah penuh baru bibit yang lain ditata di lantai  
kedua dan disusun seperti pada lantai pertama.

• Penyusunan dibuat sepadat mungkin dengan sistem susun sirih. Hindari 
penyusunan saling tumpang tindih agar tidak patah pucuk. Ingat, selama 
perjalanan bibit selalu tergoncang oleh kondisi jalan atau ombak.

• Jumlah keranjang dalam setiap alat angkut tidak selalu sama dan tidak ada 
ketentuan  maksimum atau minimumnya, yang perlu diperhatikan yakni sistem 
penyusunan keranjang bibit.

• Sebaiknya bak ditutup dengan terpal untuk menekan penguapan dan menjaga 
kelembaban. Harap diperhatikan bahwa sirkulasi udara harus tetap terjaga 
dengan membuka terpal pada bagian belakang bak.

• Buatlah bukti pengiriman bibit dengan cara mengisi form atau lembaran 
surat angkutan bibit yang terdiri dari 3 lembar; masing-masing untuk arsip 
persemaian, petugas pembawa bibit dan petugas penerima bibit.

• Isilah lembar catatan harian mengenai daftar mutasi bibit pada setiap 
pengiriman bibit. Catatan ini digunakan sebagai dasar pembuatan laporan 
periodik form stok dan mutasi bibit, serta sebagai laporan bulanan (form 
rekapitulasi pengiriman bibit bulanan).

3. Penanganan bibit selama di perjalanan
Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh supir dan operator selama perjalanan:
• Dilarang menaikkan penumpang dan meletakkan barang di atas susunan 

keranjang bibit.
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• Hindari goncangan berlebihan yang disebabkan oleh buruknya kondisi jalan 
atau gelombang besar dengan lebih berhati-hati dalam mengemudi.

• Sebaiknya menghindari pengangkutan bibit sistem lansir, yaitu mengganti alat 
angkut dalam perjalanan menuju tujuan. Usahakanlah agar rute perjalanan 
bibit ditempuh dengan satu alat angkut saja (satu kali bongkar-muat).

• Pengangkutan bibit sebaiknya dilakukan pada sore hari untuk jarak yang jauh, 
sehingga bibit dapat sampai pada malam hari dan terhindar dari terik sinar 
matahari (selama dalam perjalanan, bibit stres akibat banyaknya evaporasi 
atau penguapan).

4. Pengawasan proses bongkar bibit
Hal-hal yang perlu diperhatikan dan diawasi oleh supir, operator dan petugas 
penerima bibit adalah:
• Pastikan keranjang dibongkar dengan hati-hati: tidak 

dilempar, disusun rapi dan tidak terlalu padat/
longgar di tempat penampungan.

• Buatlah bukti penerimaan dengan 
menandatangani surat angkutan bibit.

• Lembar 3 surat angkutan bibit 
dipegang oleh penerima bibit dan 
lembar 2 dipegang oleh supir, 
untuk digunakan sebagai 
laporan dalam pengajuan 
premi-angkutan.
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5. Penampungan bibit sementara
Apabila karena sesuatu hal bibit tidak bisa langsung ditanam di lapangan, maka 
bibit dapat disimpan di tempat penampungan sementara. Untuk itu perlu 
diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
• Tentukan tempat yang sesuai untuk digunakan sebagai tempat penampungan 

bibit sementara,  dan usahakan agar dekat  dengan  lokasi penanaman, sumber 
air, dsb.

• Apabila diperlukan, buatlah bangunan sederhana beratap daun, sirap, atau 
terpal plastik. Tinggi bangunan dibuat serendah mungkin dengan tetap 
memperhitungkan kemudahan pada waktu penyiraman (± 2 meter).

• Bibit dapat juga ditempatkan di bawah pohon yang cukup rindang. Prinsipnya, 
agar perakaran bibit terhindar dari sinar matahari secara langsung.

• Susunlah keranjang bibit serapi mungkin dengan kerapatan yang cukup dan 
tersedia tempat untuk melakukan penyiraman.

• Pada saat penyiraman pastikan agar air tidak berlebihan namun tersebar merata 
ke setiap bibit. 

• Tunjuklah seseorang (anggota kelompok kerja) untuk merawat bibit secara 
khusus.

• Lama waktu dalam tempat penampungan sementara sebaiknya kurang dari 
satu minggu setelah pengepakan di persemaian.

Jangan meninggalkan bibit di bawah sinar matahari. Carilah tempat teduh yang alami 
atau buatlah atap sementara dengan mempergunakan jaring naungan.
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3. Pembangunan Persemaian Lapangan

A. Uraian kegiatan
Bibit dari persemaian desa akan sangat berisiko apabila langsung ditanam di lapangan 
karena kondisi bibit belum siap tanam. Kondisi di persemaian dan lokasi penanaman 
sangat berbeda, selama di persemaian bibit dirawat, dipelihara secara telaten 
dengan memberikan naungan serta penyiraman yang teratur. Sebaliknya, bibit tidak 
mendapat perlakuan apapun ketika ditanam di lapangan. Untuk mempersiapkan dan 
menyesuaikan bibit dari kondisi persemaian ke kondisi lapangan, maka diperlukan 
adaptasi yang lebih dikenal dengan istilah aklimatisasi/pengerasan (hardening off). 
Oleh karena itu, maka diperlukan masa pemeliharaan bibit yang lebih lama dan 
intensif agar bibit benar-benar siap tanam dan adanya proses aklimatisasi melalui 
pengembangan persemaian lapangan.

B. Lingkup kegiatan
1. Menentukan lokasi persemaian lapangan.
2. Menentukan jarak dan akses dari desa ke persemaian lapangan dan  

ke lokasi penanaman.
3. Menentukan ukuran persemaian.
4. Membuat kontruksi persemaian lapangan dan pondok kerja.
5. Menyiapkan ruangan alat kerja dan pondok kerja.

C. Pengertian
• Persemaian lapangan: suatu tempat berupa hamparan yang dirancang untuk 

kebutuhan proses aklimatisasi bibit. Persemaian lapangan sebaiknya  tidak permanen 
karena hanya digunakan untuk sementara waktu.

D. Penanggung jawab dan pengawasan
Penanggung jawab kegiatan ini adalah kepala persemaian lapangan di masing-masing 
unit persemaian lapangan di bawah koordinasi TPK/TP dengan bantuan teknis dari Tim 
Reforestasi KFCP.

E. Peralatan yang digunakan
1. Material kayu untuk bangunan   
2. Gergaji kayu
3. Palu
4. Paku
5. Cangkul

6. Parang
7. Siku
8. Meteran
9. Tali
10. Linggis
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F. Langkah-langkah kegiatan

1. Penentuan lokasi persemaian lapangan
Lokasi persemaian lapangan sebaiknya ditetapkan menurut beberapa 
pertimbangan, diantaranya:
• Terlindung dari iklim yang ekstrem, harus rata atau datar, dengan pengairan 

yang baik (lereng yang lebih miring membutuhkan pembangunan teras-teras);
• Di bawah naungan atau sedikit di bawah naungan. Akan lebih baik jika di lokasi 

yang terlindung pohon;
• Dekat dengan sumber air/kanal (tapi bebas dari bahaya banjir);
• Cukup besar untuk dapat menampung bibit dan keperluan operasional 

pemeliharaan bibit lainnya di persemaian lapangan;
• Aksesnya mudah atau dapat dijangkau dari desa; dan
• Dekat dengan lokasi rencana penanaman.

2. Jarak dan akses dari desa ke lokasi penanaman
Jarak dan akses lokasi persemaian lapangan sangat menentukan tingkat 
keberhasilan pengangkutan sehingga kualitas bibit tetap terjaga. Untuk 
memudahkan pengangkutan, maka sebaiknya memilih lokasi persemaian lapangan 
dengan jarak terdekat dan akses termudah dari desa, dan ke lokasi penanaman.

3. Ukuran persemaian
Luas persemaian ditentukan oleh jumlah bibit yang harus ditampung, dengan 
mempertimbangkan akses perawatan dan pemeliharaan bibit serta bangunan 
lainnya (pondok kerja).

4. Pembangunan persemaian lapangan dan pondok kerja
Bangunan persemaian lapangan terdiri dari dua macam, yaitu:
• Bangunan produksi bibit untuk proses aklimatisasi bibit (bak jalur bibit).
• Bangunan penunjang seperti jalan angkutan/pemeriksaan, parit, bak/kolam 

penampungan air dan pondok kerja.

Konstruksi  bangunan  persemaian  yang  akan  dibuat  tergantung  pada  cara 
dan  lama  aklimatisasi  bibit  di  persemaian  lapangan  yang  akan  digunakan. 
Jika aklimatisasi memerlukan waktu lama (lebih dari 1 bulan), maka kontruksi 
persemaian harus lebih kuat. Jika lokasi tidak tergenang, sebaiknya tidak 
menggunakan rak, melainkan bedengan di atas tanah saja, akan tetapi harus 
cermat dalam pemangkasan akar. Buatlah kontruksi sederhana dengan tiang yang 
kuat untuk menopang naungan, serta naungan yang mudah dilepas atau dikurangi 
secara bertahap. Buatlah pagar yang tidak terlalu dekat dengan bedengan, 
sehingga bibit terlindungi dari serangan hama.
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5. Ruangan alat kerja dan pondok kerja
Ruangan penyimpanan peralatan kerja sangat diperlukan untuk menjaga 
kebersihan dan keamanan alat yang akan digunakan. Pondok kerja dapat 
digunakan sebagai tempat penyimpanan alat kerja, tempat istirahat, dan untuk 
keperluan lainnya yang berhubungan dengan persemaian lapangan (penyimpanan 
pupuk organik).

4. Pemeliharaan dan Proses Aklimatisasi Bibit di 
Persemaian Lapangan

A. Uraian kegiatan
Pemeliharaan dimaksudkan untuk merawat dan membesarkan bibit agar berkualitas 
baik dan siap tanam di lapangan.

Aklimatisasi bibit dilakukan dengan tujuan mempersiapkan atau melatih bibit untuk 
pengerasan  sehingga  bibit  dapat  beradaptasi  dengan  kondisi  di  lapangan  (tanpa 
naungan dan sedikit penyiraman). Kegiatan ini dilakukan ketika bibit di persemaian 
sudah berumur sekitar 3-4 bulan.

B. Lingkup kegiatan
Kegiatan umum yang dilakukan dalam pemeliharaan bibit adalah:
1. Penyiraman air dan pemberian naungan secukupnya.
2. Mencegah agar tidak ada gangguan hama dan penyakit yang mungkin menyerang 

akar, daun dan batang.
3. Pemberantasan hama dan penyakit pada bibit, baik dengan cara biologis maupun 

kimiawi. Jika sudah di persemaian lapangan, maka tidak diperkenankan lagi 
menggunakan bahan kimia.

Secara umum, proses aklimatisasi meliputi dua kegiatan utama, yaitu:
1. Pengurangan naungan secara bertahap, hingga bibit mampu bertahan pada  

kondisi terbuka.
2. Pengurangan intensitas penyiraman hingga bibit mampu bertahan.

1 2 3
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C. Pengertian
Pemeliharaan bibit: kegiatan merawat dan memelihara bibit, agar tumbuh dengan 
baik dan berkualitas serta mencegahnya dari serangan hama dan penyakit. 

Aklimatisasi bibit: penyesuaian bibit dengan kondisi cuaca yang terbuka seperti di 
lokasi penanaman.

D. Penanggung jawab dan pengawasan
Penanggung jawab kegiatan ini adalah kepala persemaian lapangan, di bawah 
koordinasi TPK/TP dengan bantuan teknis dari Tim Reforestasi KFCP.

E. Peralatan yang digunakan
1. Tandu, gerobak dorong
2. Tali
3. Cangkul
4. Selang air
5. Alat pembasmi hama dan penyakit

F. Langkah-langkah kegiatan
1. Proses pengerasan/aklimatisasi dapat segera dilakukan jika bibit sudah berdaun 

6-8 helai, kira-kira berumur 8-12 minggu setelah disapih. Jadi, ketika bibit yang 
berumur 3-4 bulan dipindahkan dari persemaian desa ke persemaian lapangan, 
maka proses aklimatisasi sudah dapat dilakukan.

2. Pengerasan dilakukan dengan mengurangi intensitas naungan secara bertahap, 
yaitu pengurangan naungan sebesar 40-60% setiap 1 atau 2 minggu sampai 
akhirnya bibit dilepas di tempat terbuka 100% untuk menyiapkan ketahanan bibit 
beradaptasi menjelang penanaman.

3. Pilih  dan  pisahkan  anakan  bibit  yang  akan  dipindahkan  menuju  areal  terbuka 
berdasarkan jenis tanaman dan kelas umurnya.

4. Jinjinglah polybag satu persatu dengan hati-hati. Sebaiknya bagian yang dijinjing 
adalah pada bagian sisi panjang polybag agar tidak patah karena beban beratnya.

5. Ratakan areal terbuka yang akan dipakai untuk menata jalur pemeliharaan bibit 
dengan menggunakan alat cangkul atau lainnya.

6. Pindahkan bibit tersebut menuju areal terbuka yang sudah dipersiapkan.
7. Dengan menggunakan tali, letakkan polybag di areal terbuka dengan sistem satu 

jalur atau dua jalur berdempetan. Buatlah larikan selurus dan serapi mungkin agar 
lebih mudah dalam pemeliharaannya.

8. Bisa juga tanpa pemindahan bibit, melainkan hanya dengan membuka sarlonet 
atau menggeser sarlonet secara perlahan.

9. Bibit yang baru dipindahkan biasanya akan layu sementara karena perbedaan 
intensitas cahaya di dalam dan di luar naungan. Siram segera dengan air  
secukupnya, bibit akan segera beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Jangan 
disiram jika hujan sudah mulai sering turun.
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5. Persiapan Lahan

A. Uraian kegiatan
Kegiatan  penanaman  diawali  dengan  penyiapan  lahan  dan  penataan  batas  areal 
rencana penanaman dalam program reforestasi sesuai dengan rencana lokasi dan 
luasan yang telah ditentukan.

B. Lingkup kegiatan
1. Pembuatan rancangan dan mekanisme kerja penanaman
2. Pembersihan lahan dari gulma, semak dan alang-alang
3. Penataan areal

C. Pengertian
Persiapan lahan: kegiatan pembukaan lahan untuk kegiatan penanaman (pembuatan 
jalur tanam, pembuatan lubang tanam dan pemasangan ajir tanam).

D. Penanggung jawab dan pengawasan
Penanggung jawab kegiatan ini adalah ketua kelompok kerja penanaman di bawah 
koordinasi TPK/TP dengan bantuan teknis dari Tim Reforestasi KFCP.

E. Peralatan yang digunakan
1. Peta areal kerja 
2. Parang
3. Tugal/cangkul tanam
4. Kompas

5. Meteran
6. Tali/tambang
7. Alat tulis
8. Ajir
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F. Langkah – langkah kegiatan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan lahan adalah sebagai berikut:
1. Perekrutan tenaga kerja untuk kegiatan penanaman harus sesuai dengan skema 

pelibatan masyarakat yang dibangun oleh KFCP, yaitu dengan mengutamakan 
masyarakat yang sudah pernah ikut pelatihan penanaman.

2. Pengorganisasian tenaga kerja  diatur dengan  membentuk  beberapa  kelompok 
kerja yang terdiri dari 10-30 orang lengkap dengan struktur kepengurusan yang 
ideal, ada ketua kelompok kerja yang memahami tugas dan fungsinya.

3. Sebelum kegiatan dilaksanakan harus sudah ada rumusan komitmen yang dibangun 
bersama berupa perencanaan kegiatan, aturan main dan sanksi yang disepakati.

4. Persiapan lahan seluruhnya dilakukan secara manual dengan menggunakan 
peralatan parang, dan lain-lain, serta tidak dibolehkan dengan cara membakar.

Adapun langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam persiapan lahan adalah 
sebagai berikut:
1. Pada metode persiapan lahan tebas manual jalur, buatlah jalur tanam dengan lebar 

1 meter yang dibersihkan dari rumput dan semak belukar yang ada, dan jarak antar 
jalur 3 meter dengan kriteria tinggi semak belukar atau rumput dalam jalur tanam 
maksimal 30 cm agar memudahkan akses pada saat kegiatan di lapangan, baik pada 
saat penanaman maupun pada saat memantau tanaman.
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m
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2. Pembuatan lubang tanam dan pemasangan ajir pada jalur tanam adalah berjarak 
3 meter antar lubang tanam sehingga 1 ha dapat ditanami sekitar 1.111 batang 
tanaman. Bersihkan area lubang tanam secara piringan dengan diameter 1 meter 
dari gulma. Kemudian, pasang ajir di tepi lubang tanaman. Ajir harus dibuat dari 
bambu atau tanaman semak belukar yang telah ditebas untuk memudahkan 
kegiatan penanaman.

3. Radius 0.50 meter sekitar lubang tanam harus bersih dari rumput dan semak belukar. 
Ukuran lubang: panjang 20 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 20 cm (menyesuaikan dengan 
ukuran polybag atau 2 x dari ukuran polybag). Lubang dibuat dengan menggunakan 
tugal kayu atau alat lain seperti cangkul, dll. Tinggi ajir 1.5 meter.

Gali lubang dengan ukuran 20 x 20 x 20 cm.
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6. Penanaman
A. Uraian Kegiatan
Kegiatan penanaman dimulai dari pengangkutan bibit yang telah diseleksi dari 
persemaian lapangan untuk kemudian ditanam di lokasi penanaman yang telah 
ditentukan.
               
B. Lingkup kegiatan
1. Pengangkutan bibit ke lapangan
2. Seleksi bibit di lapangan
3. Penyiraman lubang tanam
4. Pelaksanaan kegiatan penanaman (memasukkan bibit ke lubang tanam)
5. Penyiraman setelah penanaman

C. Pengertian
Penanaman: kegiatan penghutanan kembali lahan kritis atau lahan terdegradasi 
dengan menanami lokasi tersebut dengan jenis tanaman lokal yang dapat tumbuh di 
tempat tersebut (indigenous species).

D. Penanggung jawab dan pengawasan
Penanggung jawab kegiatan ini adalah ketua kelompok kerja penanaman di bawah 
koordinasi TPK/TP dengan bantuan teknis dari Tim Reforestasi KFCP.

E. Peralatan yang digunakan
1. Cangkul
2. Gunting
3. Ember
4. Gayung

F. Langkah-langkah kegiatan
1. Mengangkut bibit ke lapangan (lubang tanam).
2. Menyeleksi lagi bibit yang sesuai untuk kegiatan penanaman dengan spesifikasi 

sebagai berikut:
• Bibit memiliki ketinggian 30 cm, telah berumur minimal 4 bulan dan telah  

melalui proses aklimatisasi.
• Kondisi batang segar, lurus dan tidak patah.
• Memiliki daun minimal 3 tingkatan, dan pucuk tidak patah.
• Perakaran bibit sudah menyatu dengan media di polybag, kondisi ini dapat dicoba 

dengan cara menarik batang bibit secara perlahan dari media, apabila sukar 
dicabut berarti perakaran sudah menyatu dan siap ditanam, jika sebaliknya 
berarti perakaran belum menyatu dengan media dan harus menunggu beberapa 
waktu untuk siap tanam.
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Terlalu 
rendah

Terlalu 
tinggi

Kedalaman 
yang tepat

Letakkan tumbuhan muda
di dalam lubang dan isi lubang
dengan tanah tidak dipadatkan.

3. Seleksi  juga dilakukan terhadap bibit yang mungkin rusak pada saat pengangkutan 
bibit dari lokasi persemaian ke lokasi penanaman. Pada kegiatan ini juga dilakukan 
pemeliharaan bibit berupa penyiraman, terutama apabila penyimpanan di lapangan 
sebelum ditanam lebih dari 1 hari.

4. Penyiraman lubang tanam yaitu penyiraman air secukupnya ke lubang tanam agar 
suhu di sekitar lubang tanam turun. Apabila suhu lubang tanam telah turun, maka 
bibit siap untuk ditanam. Hal ini diperlukan karena bibit akan mengalami stres bila 
akarnya langsung menyentuh tanah yang panas. Pada saat musim hujan, tidak 
perlu dilakukan penyiraman.

5. Penanaman dilakukan secara acak pada jalur tanam, usahakan agar setiap jalur 
ditanami semua jenis bibit. Bibit yang ditanam adalah yang telah melewati  
proses seleksi.

6. Penanaman bibit sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari, 
untuk mengurangi tingkat stres bibit akibat terik sinar matahari.

Pindahkan tumbuhan 
muda dari kantong 
tanam dengan tetap 
menjaga gumpalan 
akar tetap utuh.

8. Memasukkan tanaman pada lubang yang telah dipersiapkan sebelumnya, dengan 
posisi bibit yang masuk ke dalam tanah adalah sampai leher akar. Kemudian ruang 
kosong dalam lubang  diisi kembali dengan media tanah hasil galian, lalu tanahnya 
dipadatkan. Kriteria pemadatan adalah sampai batang bibit yang ditanam tersebut 
tidak bisa lagi dicabut dengan tenaga yang minimal, sedangkan posisi batang bibit 
diusahakan tegak lurus.

7. Sebelum ditanam, polybag dilepas dengan 
cara mengguntingnya dari arah samping 
menggunakan alat potong (gunting stek,  
cutter dan parang), dengan menjaga 
perakaran bibit tetap kompak dengan 
media. Namun, pada lahan yang tergenang 
sebaiknya polybag tidak dilepas sempurna 
akan tetapi dipotong bagian tepi 
bawah untuk pertumbuhan akar, hal ini 
dimaksudkan agar tanaman tetap kompak 
dengan media tanam.
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9. Plastik polybag bekas bibit diletakkan atau ditancapkan pada ajir untuk memberikan 
tanda bahwa lubang tanam pada jalur tersebut telah dilakukan penanaman.

10. Untuk kondisi lahan yang tergenang air, sebelum dilakukan penanaman sebaiknya 
dibuatkan gundukan lalu penanaman dilakukan di atas gundukan buatan tersebut.

11. Saat ini kondisi iklim tidak dapat diprediksi dengan tepat, maka sebaiknya 
penanaman dilakukan pada saat awal musim hujan atau akhir musim kemarau 
untuk menghindari kekeringan.

12. Penting juga memperhatikan kondisi hidrologi di lokasi penanaman, apakah 
pengaturan tata air diperlukan untuk menjaga kondisi kelembaban dan 
menghindari kekeringan.

13. Kegiatan penanaman sebagai  bagian dari reforestasi  (penghutanan  kembali) 
harus dipadukan dengan kegiatan seedling release (pemeliharaan anakan alami 
untuk membantu regenerasi alami), dimana jika terdapat anakan alami di dalam 
grid/plot tanam maka harus diperlakukan sesuai dengan prosedur pembebasan.

7. Pemantauan Tanaman
Kegiatan pemantauan tanaman sepenuhnya dilakukan oleh tim monitoring 
vegetasi KFCP, dimana tim Reforestasi dapat membantu memberikan data yang 
diperlukan terkait kegiatan tersebut. Kegiatan ini harus melibatkan masyarakat 
sebagai proses pembelajaran dalam melakukan pemantauan dan evaluasi 
pekerjaan yang telah dilakukan.
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Selama pelaksanaan program reforestasi bersama masyarakat, lembaga pendamping 
dan pelaku serta pihak lain yang terkait mempunyai kewajiban untuk melakukan 
pemantauan, evaluasi dan pendampingan teknis, yang dilakukan secara partisipatif 
bersama kelompok pelaku, bersama pihak yang terkait, misalnya Dinas Kehutanan.

Tujuan dari kegiatan di atas adalah untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai 
dengan rencana yang telah dibuat dan memberikan nilai manfaat positif bagi kelompok 
pelaku, bagi perlindungan lingkungan, dan pengurangan emisi karbon sebagai bagian 
dari mitigasi perubahan iklim.

Kegiatan yang simultan dilakukan dengan kegiatan pemeliharaan adalah 
pemantauan pertumbuhan tanaman, baik melalui citra landsat atau pengambilan 
sampel di lapangan.

Pemantauan tanaman bersama masyarakat terdiri dari:
1. Pengecekan  tanaman  untuk  mengetahui  persentase  hidup  tanaman  (survival 

rate tanaman); dan
2. Pemantauan pertumbuhan tanaman, berupa pemantauan secara periodik 

mengenai pertumbuhan: diameter, tinggi dan tajuk tanaman.  

Pemantauan tanaman ini dilakukan oleh Tim Monitoring Vegetasi KFCP yang dibantu 
oleh TPK/TP, Pemerintah Desa dan Tim Reforestasi KFCP.

A. Pengecekan tanaman
1. Pengecekan realisasi kegiatan penanaman baik berupa kualitas penanaman maupun 

jumlah bibit dan jenis yang tertanam dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan 
kegiatan penanaman yang dilakukan bersama kelompok kerja masyarakat.

2. Pengecekan dilakukan dengan cara mengambil sampel berupa sampel grid/plot 
tanam dengan intensitas sampling 5% menggunakan metode stratified random 
sampling (pengukuran areal sampel yang dipilih secara acak di dalam garis lurus).

3. Pada setiap sampel (areal yang dijadikan patokan), maka akan dihitung jumlah bibit 
yang ada (sesuai jumlah ajir) untuk tiap jenis tanaman, yaitu jumlah bibit per jenis 
yang mati dan yang hidup. Kemudian dihitung persentase tingkat kehidupan bibit 
dengan cara membandingkan jumlah tanaman hidup dengan jumlah total tanaman 
dalam sampel. Apabila ada bibit yang mati maka perlu disulam.

4. Pengukuran areal penanaman dengan menggunakan peralatan GPS dilakukan 
pada tepi areal tanaman dengan keluaran berupa file pengukuran dan luasan hasil 
pengukuran. Setelah dilakukan transfer ke dalam program Arcview maka akan 
diketahui peta lokasi penanaman.

5. Dibuatkan papan tanaman (kompartemen lokasi tanaman) yang memuat lokasi 
penanaman (desa/kecamatan), lokasi kawasan (kompartemen, blok, grid), 
kelompok kerja, luas, jenis dan jumlah bibit serta waktu tanam.
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6. Data luasan dan risalah awal lahan dan bibit serta peta tanaman dimasukkan ke 
dalam database tanaman program reforestasi KFCP.

7. Waktu pelaksanaan kegiatan adalah maksimal 2 minggu untuk setiap lokasi 
penanaman.

8. Dokumen yang dihasilkan adalah berita acara pemeriksaan pekerjaan dan 
pengukuran areal, peta areal tanaman dan luasan serta jumlah dan jenis bibit 
yang ditanam. Berita acara pengecekan tanaman dilengkapi dengan lembaran 
pengecekan tanaman.

 

B. Pemantauan pertumbuhan tanaman 

Kegiatan pemantauan pertumbuhan tanaman pertama kali dilakukan sebaiknya pada 
3 bulan setelah penanaman. Pemantauan berikutnya dilakukan setiap 6 bulan (2 kali 
dalam setahun). Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui riap pertumbuhan tinggi 
dan riap pertumbuhan diameter batang tanaman, pola percabangan, lebar tajuk dan 
kondisi fisik tanaman. Untuk menghindari serangan hama dan penyakit tanaman, maka 
pemantauan perlu dilakukan lebih sering.

Pemantauan tanaman dilakukan dengan pengambilan sampel yang tetap dan telah 
ditandai pada grid/plot tanam yang ditentukan sebelumnya dengan menggunakan 
penarikan sampel secara stratified random sampling. Strata grid/plot tanam yang 
dijadikan sampel misalnya dari pinggir sungai, dari pinggir kanal menuju batas hutan, 
atau juga berdasarkan klasifikasi penutupan lahan (area terbuka dan area penyangga). 
Intensitas  sampling  yang  digunakan  sesuai  dengan  kemampuan  atau  ditetapkan 
sebesar 5% dari jumlah grid/plot tanam pada setiap lokasi penanaman.

Ti
ng

gi
Diameter
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Prosedur pengukuran parameter pemantauan tanaman:
1. Tinggi pohon (tinggi total) diukur dari permukaan tanah sampai titik tumbuh 

(pucuk) pada batang utama.
2. Diameter batang diukur dari jarak 0,1 meter dari atas permukaan tanah.
3. Penilaian secara kualitatif penutupan/dominasi vegetasi lingkungan sekitarnya.

Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah: berita acara pelaksananan 
pemantauan tanaman, tally sheet (lembar isian) pemantauan tanaman, dan laporan 
pemantauan tanaman. Seluruh dokumen ini dimasukkan ke dalam database tanaman 
reforestasi KFCP.

8.  Pemeliharaan dan Perlindungan Tanaman

A. Uraian kegiatan
Pemeliharaan   tanaman   adalah   kegiatan merawat,   menjaga   dan   mendukung   
optimalnya pertumbuhan tanaman. Kegiatan pemeliharaan tanaman berupa 
penyulaman bibit yang mati, pemeliharaan dengan penyiangan tanaman untuk 
membebaskan tanaman dari gulma atau tumbuhan pengganggu lainnya, pemeliharaan 
dengan pendangiran dan pemeliharaan dengan pencegahan dari bahaya kebakaran 
serta hama dan penyakit.

B. Lingkup kegiatan
1. Pembersihan sekitar tanaman
2. Penyulaman bibit tanaman yang mati
3. Pemeliharaan dengan penyiangan
4. Pemeliharaan dengan pendangiran
5. Pencegahan tanaman dari bahaya kebakaran
6. Pencegahan dari hama dan penyakit
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C. Pengertian
• Penyulaman: mengganti bibit tanaman yang mati dengan bibit yang baru.
• Penyiangan: kegiatan membebaskan tanaman dari gulma atau tumbuhan 

pengganggu untuk mengurangi persaingan alami dalam hal pemenuhan unsur hara  
bagi tumbuhan. Termasuk membebaskan tanaman dari tumbuhan yang melilit 
tanaman.

• Mulsa: kumpulan bekas tebasan tanaman-tanaman pengganggu atau gulma, 
ditumpuk di sekitar tanaman yang berfungsi untuk menjaga kelembaban yang sesuai 
dengan tanaman.

• Sekat  bakar:  suatu  jalur  atau  sekat  yang  berfungsi  memisahkan  letak  bahan bakar 
sehingga apabila terjadi kebakaran dapat dikendalikan/dihentikan penjalarannya. 
Sekat bakar dapat berupa sekat alami atau sekat yang sengaja dibangun untuk 
keperluan perlindungan tanaman.

• Hama: gangguan terhadap tanaman yang berasal dari insek dan binatang lainnya.
• Penyakit: gangguan terhadap tanaman yang berasal dari jamur dan mikroorganisme.

D. Penanggung jawab dan pengawasan
Penanggung jawab kegiatan pemeliharaan tanaman sepenuhnya dilakukan oleh 
desa yang dikoordinasikan dan dikelola oleh TPK/TP di setiap desa. Bantuan teknis 
diberikan oleh Tim Reforestasi, Monitoring Vegetasi, Community Engagement, dan Fire 
Management KFCP.

E. Peralatan yang digunakan
1. Alat angkut bibit (keranjang, lanjung, luntung, gadur, baskom, ember, dsb)
2. Parang
3. Tugal/cangkul tanam

Rontok

Tidak tertanam

Bengkok

Tercabut

Terpotong

Layu
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Pembersihan dari tanaman gulma atau tanaman pengganggu lainnya 
secara melingkar (diameter 1 meter).

F. Langkah – langkah kegiatan
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal  pemeliharaan tanaman antara lain:
1. Penyulaman  untuk  tanaman  yang  mati dilakukan  paling  lama  3  bulan  setelah 

penanaman. Penyulaman hanya dilakukan sekali saja dalam satu periode tanam.
2. Pemeliharaan rutin tanaman yang dilakukan secara berkala setiap 3 bulan berupa 

pembebasan tanaman dari gulma atau rumput pengganggu yang dilakukan 
dengan sistem piringan yaitu pemeliharaan pada radius 0.5 meter dari tanaman 
secara melingkar (diameter 1 meter) berupa kegiatan pembersihan gulma dan 
rumput pengganggu. Pembebasan tanaman juga dilakukan terhadap gulma atau 
rumput pengganggu lainnya yang melilit batang, ranting tanaman dengan cara 
memangkasnya dan membersihkan dari tanaman, dilakukan dengan hati-hati 
jangan sampai merusak atau melukai tanaman.

3. Pemeliharaan dengan pendangiran dilakukan dengan cara menggemburkan tanah 
di sekitar tanaman dengan menggunakan parang atau cangkul untuk meningkatkan 
kemampuan tanah dalam menyerap air, menjaga suhu dan kelembaban tanah.

4. Tanaman yang ditebas sebagai tanaman pengganggu bisa dijadikan mulsa, yang 
berguna menjaga kelembaban.

5. Kegiatan pemeliharaan tersebut dilakukan sampai tanaman berumur 3 tahun, 
dengan asumsi daya hidup dan proses adaptasi dengan lingkungan setempat sudah 
berjalan secara alami.
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6. Kegiatan pemantauan dan evaluasi atau audit tanaman untuk mengetahui 
pertumbuhan tanaman dan tingkat keberhasilan.

7. Perlindungan areal penanaman dari bahaya kebakaran. Kegiatan ini sangat penting 
karena hampir seluruh areal reforestasi yang dipilih merupakan lokasi yang sering 
terjadi kebakaran. Untuk menjaga tanaman dari kebakaran maka kita perlu 
membuat sekat bakar. Beberapa tahapan untuk membuat sekat bakar yang perlu 
diperhatikan adalah sebagai berikut:
• Sebelum membuat sekat bakar, perlu mempertimbangkan arah angin dan 

kecenderungan asal sumber api.
• Memperhatikan batas alam yang membantu mendukung fungsi sekat bakar 

(keberadaan jalan, sungai, kanal). Tipe tanah atau lahan tempat sekat bakar yang 
dibangun akan menentukan jenis sekat bakar yang sesuai dan efektif.

• Mengingat karasteristik gambut yang tebal, maka dapat terjadi kebakaran bawah 
permukaan. Oleh karena itu, sekat bakar yang dibangun di lahan gambut harus 
mampu mencegah dan melindungi perambatan api bawah permukaan.

• Pembuatan sekat bakar di sekeliling lokasi penanaman dengan lebar 10–15 
meter. Sekat bakar tersebut harus bersih dari tanaman hingga terlihat lapisan 
permukaan tanah.

10-15 m

Daerah yang
tidak ditanami Daerah yang ditanami

Daerah 
yang

dibersihkan 
untuk 

pemecah 
api
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Tahapan yang juga penting dalam seluruh kegiatan reforestasi adalah melindungi 
tanaman  atau  anakan  alami  dari  bahaya  kebakaran. Oleh  karena  itu,  kelompok kerja 
masyarakat juga harus diarahkan untuk dapat melakukan pengendalian kebakaran. 
Penguatan kapasitas manajemen kebakaran akan difasilitasi oleh tim Fire Management 
KFCP. Rencana pengelolaan kebakaran sudah disiapkan setidaknya sebulan sebelum 
musim kemarau. Rencana dan pembagian tugas kelompok pengendali kebakaran atau 
Masyarakat Pemantau Kawasan (MPK) harus ditinjau kembali dan disiagakan pada saat 
musim kemarau, supaya dilakukan pemantauan (patroli), deteksi dini dan pencegahan 
kebakaran, mengembangkan sistem peringatan dini (early warning system) untuk 
mengamati tempat-tempat rawan kebakaran di lokasi kegiatan reforestasi dan 
sekitarnya. Pencegahan kebakaran pada areal reforestasi dilakukan dengan pembuatan 
sekat bakar di sekeliling areal kegiatan reforestasi dengan prinsip mengikuti tepi dan 
menutup celah. Sekat bakar yang praktis dibuat adalah dengan cara membersihkan 
lokasi di sepanjang tepi areal reforestasi.

Perlindungan tanaman dari gangguan hama dan penyakit sangat penting untuk 
dilakukan. Apabila terjadi gangguan terhadap tanaman, maka perlu segera dilakukan 
pemberantasan. Hal ini penting untuk diperhatikan agar hama dan penyakit itu tidak 
merebak kemana-mana dan bisa diatasi. Pemberantasan hama dan penyakit dapat 
dilakukan secara biologis dan diupayakan tidak mengunakan bahan kimia.

9. Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K-3)

Kegiatan reforestasi yang dimulai dari 
pembibitan, persiapan lahan sampai 
penanaman hampir sepenuhnya melibatkan 
kegiatan fisik dan berlangsung di lapangan 
terbuka. Dalam kondisi tersebut, faktor 
keselamatan dan kesehatan kerja sangatlah 
penting. Untuk itu, beberapa hal yang perlu 
diperhatikan adalah sebagai berikut:
1. Berhati-hatilah membawa kendaraan 

yang memuat bibit.
2. Patuhi peraturan lalu lintas yang berlaku.
3. Petugas pengangkut bibit harus memiliki 

kemampuan berenang.
4. Pada   saat   melaksanakan   tugas   harus 

dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
5. Berhati-hatilah terhadap binatang 

yang dapat membahayakan, misalnya 
binatang berbisa atau pemangsa.

Topi

Celana 
panjang

Sepatu 
boot

Air 
minum

Penggali 
lubang

Baju 
lengan 

panjang

Sarung 
tangan

Pemotong

Perlengkapan kerja
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6. Berhati-hatilah terhadap adanya tumbuhan atau bagian tumbuhan yang dapat 
membahayakan atau menyebabkan penderitaan pada tubuh pekerja.

7. Berhati-hatilah pada benda yang membahayakan tubuh pekerja seperti benda 
tajam dan benda keras.

8. Bekali diri dengan obat-obatan yang diperlukan.
9. Gunakanlah pakaian kerja, topi, sepatu kerja untuk menghindari cedera pada tubuh 

pekerja, baik dari gigitan serangga atau sengatan terik panas matahari.
10. Cek alat transportasi dan kesiapan logistik sebelum memulai pekerjaan, pastikan 

dapat menjamin keamanan pekerja.
11. Berdoalah sebelum memulai kegiatan.

10. Lingkungan
Penaman kembali bertujuan untuk memperbaiki lingkungan, maka perlu 
memperhatikan hal-hal berikut untuk memastikan bahwa lingkungan tetap terjaga, 
yaitu:
1. Tidak menebang pohon, baik untuk keperluan membuat pondok, kemudahan 

akses dan kegiatan lainnya.
2. Membersihkan sampah yang dihasilkan dari lokasi kegiatan penanaman  dengan 

cara menimbun atau membakarnya dengan kontrol yang kuat sehingga aman.
3. Tidak membuang puntung rokok sembarangan apalagi pada saat musim kemarau.
4. Tidak meninggalkan api dari kegiatan memasak, membuat tungku atau lainnya 

sebelum benar-benar padam (pastikan api sudah dipadamkan).

Dilarang berburu! Matikan api sebelum 
meninggalkan lokasi!

Dilarang membuang 
puntung rokok di lokasi!



27

11. Referensi
1. Baba S. Barkah.  2008.  Desain  Rencana  Strategis  Rehabilitasi  Lahan  Gambut 

Metode  Reforestasi  System  Agroforestry  Berbasis  Masyarakat  Melalui  Peran 
Multi Pihak Di Kalimantan Tengah. CKPP Yayasan BOS Program Konservasi Mawas. 
Kalimantan Tengah.

2. Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan. 2003 Prosiding Seminar Ilmiah Hasil- 
Hasil Penelitian. Balai Penelitian dan Pengambangan Hutan Tanaman Indonesia 
Bagian Timur. Banjarbaru.

3. Indrawan, M., Primack Richard, B., Supriatna, J. 2007. Biologi Konservasi. Yayasan 
Obor Indonesia. Jakarta.

4. Wan Tri Cahyo Wibisono et al. 2005. Panduan Rehabilitasi dan Teknik Silvikultur Di 
Lahan Gambut. Wetlands International – Indonesia Programme. Bogor.

5. IAFCP. 2010. Trends in fruiting and flowering phenology with relation to abiotic 
variables  in  bornean  peatswamp  forest  tree  species  suitable  for  restoration 
activities.

6. IAFCP. 2009. A Literature Review of the Ecology and Silviculture of Tropical Peat 
Swamp Forest Tree Species Found Naturally Occurring in Central Kalimantan.

7. Forest Restoration Research Unit (FORRU). 2005. How to plant a forest: The 
principles and practice of restoring tropical forests. Biology Department, Science 
Faculty, Chiang Mai University, Thailand.



28

12. Lampiran
Daftar lengkap spesies pohon untuk reforestasi

No Nama Lokal Famili Nama Ilmiah

1 Alau/Cemara Podocarpaceae Dacrydium pectinateum

2 Balawan merah Myrtaceae Tristaniopsis obovata

3 Bintan Chrysobalanaceae Licania splendens

4 Bintangor/ Jinjit Guttiferae Calophyllum hosei

5 Bua dawat /papar buwu Euphorbiaceae Antidesma coriaceum

6 Ehang /Pinding pandan Ebenaceae Diospyros siamang

7 Galam Myrtaceae Meleleuca leucadendra

8 Gandis/Aci Clusiaceae Garcinia sp. 1

9 Garunggang/Nipa Hypericaceae Cratoxylon arborescens

10 Garunggang merah Hypericaceae Cratoxylon glaucum

11 Gemor Lauraceae Alseodaphne coriaceae

12 Hangkang Sapotaceae Palaquium leiocarpum

13 Jambu burung Myrtaceae Syzygium sp. 1

14 Jangkang kuning/Rahanjang Annonaceae Xylopia fusca

15 Jelutung/Pantung Apocynaceae Dyera lowii

16 Kahui / balangeran Dipterocarpaceae Shorea balangeran

17 Kajalaki/Para-para Meliaceae Aglaia rubuginosa

18 Kambasira Aquifoliaceae Ilex cymosa

19 Kapurnaga jangkar Guttiferae Calophyllum sclerophyllum

20 Katiau Sapotaceae Madhuca mottleyana

21 Kayu arang bahu Ebenaceae Diospyros sp.

22 Kayu lalas /Galam tikus Myrtaceae Eugenia spicata

23 Kempas/Bangaris Leguminosae Koompassia malaccensis

24 Kenari/Karandau puti Euphorbiaceae Blumeodendron tokbrai
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No Nama Lokal Famili Nama Ilmiah

25 Madang marakuwung/Tagula Lauraceae Litsea sp.

26 Mahang Euphorbiaceae Macaranga pruinosa

27 Malam-malam/ Tutup kabali Ebenaceae Diospyros bantamensis

28 Mandarahan daun besar/ 
Kayu kumpang

Myristicaceae Horsfieldia crassifolia

29 Manggis hutan Clusiaceae Garcinia sp. 2

30 Maranti bitik Dipterocarpaceae Shorea sp.

31 Maranti tambaga/ Lanan Dipterocarpaceae Shorea smithiana

32 Matan undang Euphorbiaceae Antidesma phanerophleum

33 Nyatu gagas Sapotaceae Palaquium cochlearifolium

34 Pampaning bitik Fagaceae Lithocarpus sp.

35 Ponak/ Kayu Asem Tetrameristaceae Tetramerista glabra

36 Prupuk Celastraceae Lophopetalum sp.

37 Pupuh palanduk/ Karandau Euphorbiaceae Neoscortechinia kingii

38 Rambai hutan/ Hampuak Euphorbiaceae Baccaurea bracteata

39 Rambangun dalam hutan / 
Katepung

Rutaceae Tetractomia obovatum

40 Rambutan hutan Sapindaceae Nephelium maingayi

41 Rambangun luar hutan Rutaceae Euodia punctata

42 Rasak napu Dipterocarpaceae Cotylelobium lanceolatum

43 Tabaras tidak akar tinggi/ 
Keput bajuku

Icacinaceae Stemonorus scorpiodes

44  Tampohot batang  Myrtaceae  Syzygium sp.2

45  Tarantang  Anacardiaceae  Campnosperma coriaceum

46  Tumih  Anisophyllaceae  Combretocarpus rotundatus
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