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1. Pembangunan Persemaian Desa
A. Uraian Kegiatan
Persemaian merupakan tempat atau lokasi pembibitan yang digunakan untuk
mengembangbiakkan tanaman/bibit yang berasal dari biji (generatif) atau anakan
(vegetatif) sampai bibit siap tanam.

B. Lingkup Kegiatan
Pembangunan persemaian didasarkan pada pertimbangan tujuan yang ingin dicapai,
apakah bibit yang diproduksi digunakan untuk penanaman lokal, dijual di pasaran
atau untuk rehabilitasi lahan. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam
pembangunan persemaian meliputi:
1. Penentuan lokasi persemaian
2. Jarak dan akses
3. Sumber media
4. Jarak ke sumber bibit dan lokasi penanaman
5. Ukuran persemaian
6. Ruangan perkecambahan
7. Ruangan penyimpanan media
8. Ruangan alat kerja
9. Bentuk meja bibit

C. Pengertian
Persemaian dapat dibangun dalam berbagai ukuran, kelengkapan fasilitas, tipe bibit
yang akan diproduksi dan ketersediaan sarana dan peralatan kerja. Beberapa sarana
penting yang perlu disediakan antara lain:
•

Bedeng tabur: tempat yang dibuat dan digunakan untuk mengecambahkan
bibit yang berasal dari biji.

•

Bedeng sapih: tempat yang dibuat dan digunakan untuk pemindahan bibit
dari bedeng tabur.

•

Sungkup: kerangka bambu yang ditutup plastik transparan, gunanya untuk
menutup bibit cabutan yang baru disapih/diambil dari alam dan biji dalam
bedeng tabur, agar kelembaban udaranya tetap tinggi.
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D. Sarana dan Peralatan yang digunakan
1. Sarana
Bangunan untuk tempat bekerja, berteduh, gudang penyimpanan, tempat/
bak perkecambahan, tempat untuk penyemaian, ruangan tempat persediaan
media dan lain-lain.
2. Peralatan Kerja:
• Gergaji kayu			

• Siku

• Palu

• Meteran

• Cangkul

• Tali

• Parang

• Linggis

Gambar 1. Beberapa alat penting untuk membuat persemaian

E. Penanggung jawab dan pengawasan
Penanggung jawab kegiatan ini adalah ketua kelompok kerja atau kepala persemaian
melalui koordinasi dengan TPK/TP, dan bantuan teknis dari Tim reforestasi KFCP.

F. Langkah-langkah kegiatan
1. Penentuan lokasi persemaian
Lokasi persemaian sebaiknya ditetapkan berdasarkan beberapa pertimbangan,
diantaranya:
yyLokasi kebun pembibitan harus rata atau sedikit miring, dengan pengairan
yang baik dan terlindung dari cuaca yang ekstrem. Apabila dijumpai lokasi
yang agak miring, perlu dibangun teras-teras untuk menjaga agar bibit
tertata dengan baik.
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Gambar 2. Pemilihan lokasi persemaian dengan mempertimbangkan kecukupan naungan

yyDi pilih lokasi di bawah naungan atau sedikit di bawah naungan pohonpohon.
yyApabila di bawah pohon tidak usah ada banyak atap persemaian karena
naungan akan terlalu tinggi dan dapat menyulitkan untuk membersihkan
daun di atas persemaian.
yyDekat dengan sumber air permanen dan bebas dari banjir.
yyCukup leluasa untuk dapat memproduksi bibit pohon dalam jumlah yang
dibutuhkan dan memungkinkan untuk perluasan kedepannya.
yyAkses yang mudah dicapai dengan kendaraan bermotor untuk mengangkut
bibit dan bahan-bahan lainnya.
yyDekat dengan sumber media semai (tanah) yang cocok.
yyDipilih lokasi yang bukan di areal bekas penggembalaan atau tanah
pertanian yang telah terjangkit hama dan penyakit.
yyCukup tersedia air sepanjang tahun dengan kualitas yang baik (tidak
tercemar bahan berbahaya). Sumber air dapat berasal dari sungai, danau,
rawa atau air tanah yang dipompa.
yyDipilih lokasi yang mempunyai topografi baik, yaitu pada lahan yang datar
dengan luasan yang cukup. Namun, jika lahan yang tersedia miring, maka
kemiringannya tidak lebih dari 5%. Sedangkan jika persemaian dibangun
pada lahan dengan kemiringan lebih dari 5%, maka harus dibuat teras
bangku, walaupun memerlukan biaya lebih mahal.
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Contoh layout persemaian dapat dilihat pada gambar berikut.
Bagian-bagian penting dari sebuah kebun pembibitan:
1. Tempat perkecambahan terlindung dari pemangsa biji;
2. Tempat meletakkan pot-pot tanaman (atap dipindahkan);
3. Tempat bekerja untuk memasukkan tanaman ke dalam pot;
4. Gudang yang dapat dikunci, sebagai tempat menyimpan
media tumbuh dan alat-alat;
5. Sumber air yang terpercaya;
6. Akses yang mudah;
7. Pagar untuk menjaga agar hewan-hewan tidak masuk;
8. Tempat berteduh dari matahari dan hujan; dan
9. Kamar kecil.

Gambar 3. Layout persemaian yang ideal
Gambar dan text dari Forest Restoration Research Unit, 2005. How to plant a forest: The principles and practice of
restoring tropical forests. Biology Department, Science Faculty, Chiang Mai University, Thailand.
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Keterangan: Gambar dan teks diadopsi dari Forest Restoration Research Unit, 2005. How to plant a
forest: The principles and practice of restoring tropical forests. Biology Department, Science Faculty,
Chiang Mai University, Thailand)

2. Jarak dan akses
Pada prinsipnya jarak dan akses lokasi persemaian sangat menentukan tingkat
keberhasilan dalam hal pengumpulan biji/atau cabutan. Apabila jarak dan
akses terlalu jauh maka harus memperhatikan panduan atau petunjuk dalam
pengumpulan dan pengakutan bibit.
3. Sumber media
Dalam pemilihan media, sebaiknya memperhatikan sumber media/tanah
yang berasal dari tempat dimana bibit/anakan itu diambil, karena dari tanah
tersebut terdapat sumber hara yang tersedia dan cocok.
4. Ukuran persemaian
Luas persemaian ditentukan oleh jumlah bibit yang harus diproduksi dan
mempertimbangkan akses perawatan, pemeliharaan bibit serta bangunan
lainnya.
Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan persemaian
adalah membuat jalan di samping bedengan untuk melakukan inpeksi atau
pemeriksaan dengan ukuran lebar minimal 0,5 m.
5. Bangunan persemaian
Pada dasarnya bangunan persemaian itu terdiri dari dua macam, yaitu:
yyBangunan produksi bibit (bedeng tabur, bedeng sapih, bak stek/ sungkup,
dll).
yyBangunan penunjang seperti jalan angkutan/pemeriksaan, parit, bak/
kolam penampungan air, gudang, kantor, dll.
Spesifikasi pembangunan persemaian, baik yang menyangkut ukuran dan jenis
bahan yang digunakan perlu disesuaikan dengan keadaan setempat untuk
menghindari mahalnya biaya pembangunan dan pemeliharaan persemaian
a. Pembuatan bedeng tabur
♦♦ Buat bedeng tabur persegi panjang dari kayu dengan ukuran 5x1 m (sesuai
keperluan), dan dibuat sekat atau kotak-kotak supaya mempermudah
perkecambahan biji dan perawatan menurut jumlah, jenis dan umur
semai .
♦♦ Bedeng tabur diberi naungan/atap dari sarlonet, sungkup plastik dengan
tinggi 70 cm – 1,5 m dari permukaan tanah.
♦♦ Untuk menghindari serangan serangga (semut, ulat, rayap, ngengat dan
lain-lain ) yang dapat mengganggu proses perkecambahan biji, maka
bisa dilakukan pencegahan dengan mengoleskan oli bekas atau solar
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pada semua tongkat bedeng tabur.
♦♦ Jika bedeng tabur tidak menggunakan tongkat maka dapat dioleskan oli
bekas atau solar pada dinding bedeng tabur.

Gambar 4. Bangunan Bedeng Tabur – yang belum dipasang sarlonet/sungkup.

Gambar 5. Bangunan Bedeng Tabur yang pakai sungkup dan yang pakai sarlonet.

♦♦ Untuk mencegah serangan hama besar seperti ayam, babi dan lain-lain
maka dinding bedeng tabur harus dilengkapi dengan anyaman jaring
nilon.
b. Pembuatan bedeng sapih
♦♦ Siapkan bendeng sapih dengan ukuran 5x1m atau sesuai keperluan.
♦♦ Bersihkan lahan dimana bedeng sapih akan ditempatkan. Bedeng sapih
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dapat dibuat dari rumput dan gulma lainnya.
♦♦ Bagian pinggir bedeng sapih diberi batas dari tanah, bata, kayu atau
papan.
♦♦ Bedeng sapih sebaiknya diberi naungan/atap dari sarlonet.
♦♦ Bedeng sapih dibuat dengan ketinggian sebelah timur 100 cm dan
sebelah barat 70 cm. Dengan kemiringan tersebut diharapkanncahaya
matahari pagi dapat masuk, mengingatncahaya matahari paginsangat
diperlukan oleh bibit untuk tumbuh dengan baik.
♦♦ Apabila naungan menggunakan bahan sarlon atau jaring warna hitam
dengan intensitas cahaya 50 %, maka tinggi sarlon dapat dibuat sampai
2.5 m dan tidak perlu miring.
♦♦ Sebaiknya bedeng sapih menggunakan tongkat untuk menghindari akar
masuk ke tanah, air mengalir dengan bebas, sehingga bibit tidak busuk,
penyakit tidak mudah menyerang, terhindar dari banjir dan lebih mudah
diatur. Perlu dioleskan minyak solar/oli di lingkaran tongkat supaya
semut tidak bisa naik.
♦♦ Lantai bedeng sapih bisa menggunakan papan, bambu atau jenis lain
yang kuat untuk menampung bibit. Lantai diberi spasi/jarak antar papan/
bambu agar air mengalir ke bawah dengan cepat .
♦♦ Jangan membangun bedeng sapih dengan dua tingkat – tingkat yang di
bawah tidak akan mendapat cukup banyak cahaya.
♦♦ Dinding bedeng sapih tidak usah pakai naungan.

Gambar 6. Bedeng Sapih dengan Naungan Sarlon
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c. Pembuatan Sungkup
Fungsi sungkup adalah menjaga kelembaban udara agar tetap tinggi
sehingga membantu biji berkecambah, cabutan dan bibit baru tumbuh
dengan baik. Agar kesegaran dapat terjaga dan persentasi hidup cukup
tinggi, cabutan atau bibit yang baru dipindah ke polybag dari bedeng tabur
memerlukan waktu dua bulan dalam sungkup.
Agar sungkup dapat berfungsi optimal, sungkup dapat dibuat dari kerangka
kayu dan ditutup plastik transparan (warna putih atau biru) yang gunanya
untuk menutup bibit stek, cabutan/bibit yang baru disapih dan biji dalam
proses perkecambahan, serta kecambah yang baru disapih ke polibag.
Dengan demikian maka kelembaban udaranya akan terjaga dan tetap tinggi
sehingga membantu perkecambahan biji dan bibit tumbuh dengan cepat
tanpa stress. Ukuran sungkup disesuaikan dengan ukuran bedeng tabur
atau bedeng sapih dan tingginya 60-80 cm. Bentuk sungkup bisa berupa
kotak, limas trapesium atau silinder terbelah.
Pada lantai sungkup harus dihindari adanya lubang dan diupayakan agar
plastik sungkup dipasang dengan benar (tidak ada lubang atau celah),
sehingga tidak ada udara yang dapat masuk dan kelembaban tetap terjaga.

Hindari banyak naungan
jika bibit menggunakan
sungkup

Plastik warna putih lebih
baik daripada plastik warna
biru, tetapi lebih baik pakai
sungkup daripada tidak
pakai sungkup

Gambar 7. Penempatan bibit di rak persemaian yang ditutupi dengan Sungkup
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d. Jaringan jalan persemaian
Sesuai dengan fungsinya, jalan di persemaian terdiri dari tiga macam yaitu:
♦♦ Jalan utama
Dibuat memanjang pada lahan persemaian dengan lebar minimal 2 m
Bagian tengah badan jalan agak ditinggikan dan di samping kiri-kanannya
dibuat saluran pembuangan air selebar 30-50 cm dengan kedalaman 30
cm.
♦♦ Jalan cabang
Dibuat dengan lebar minimal 1 m dan jalan ini menghubungkan blok dan
bangunan yang ada.
♦♦ Jalan inspeksi
Dibuat setiap 5-10 bedeng, dan lebarnya sekitar 2 m
Jalan-jalan tersebut merupakan jaringan yang saling berhubungan dan
di samping kiri-kanannya dibuatkan saluran pembuangan air. Panjang
dan lebar jalan dapat disesuaikan dengan luas persemaian serta dana
yang tersedia.

Gambar 8. Layout persemaian yang dilengkapi dengan jaringan jalan
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6. Ruangan p an media
Apabila areal persemaian masih tersedia cukup ruangan, maka sebaiknya
dibuat tempat untuk penyimpanan media agar pengisian polibag dapat
dilakukan dengan cepat dan siap untuk digunakan sebagai media penyemaian
bibit tanaman.
Media terjaga dari hujan dan
pekerja terlindungi dari terik
sinar matahari saat bekerja

Media dan polibag disiapkan terlebih dahulu
sebelum kegiatan penyapihan bibit bisa dimulai
untuk efisiensi waktu

Gambar 9. Ruang Penyimpanan dan Pemrosesan media

7. Ruangan Alat Kerja
Pada dasarnya ruangan tempat penyimpanan peralatan kerja ini sangat
diperlukan dalam rangka untuk menjaga kebersihatan dan keamanan alat
yang akan digunakan.
8. Bentuk meja bibit
yyMeja bibit diperlukan apabila kondisi lokasi rawan terhadap genangan air/
banjir dan topografi yang tidak rata.
yyMaterial untuk membuat meja/rak bibit dapat menggunakan kayu, bambu,
dan lain-lain. Sedangkan ukurannya bisa menyesuaikan atau sama dengan
luas bedeng sapih.
yyMenempatkan bibit di atas meja rak lebih baik dari pada menempatkan
bibit di atas tanah karena dengan demikian permukaan air, perakaran dan
serangan hama dan penyakit dapat diketahui dan dikontrol dengan lebih
mudah.
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9. Kriteria Kualitas
Standar kualitas untuk pembangunan persemiaan dapat terpenuhi apabila;
yyLuas lahan memadai
yySumber air terjamin, baik kualitas maupun kuantitas
yyTerhindar dari banjir
yyTerhindar dari cuaca ekstrim
yyAdanya bahan dan sarana yang memadai (ketersediaan meja bibit, kualitas
dan jumlah sungkup, polibag, sarlonet dan lain-lain
yyAlat kerja yang cukup sesuai dengan kebutuhan
yyKetersediaan prasarana berupa jalan pemeliharaan, jalan inspeksi dan lainlain.

2. Pengambilan bibit dari cabutan atau anakan dari
alam (wildling)
A. Uraian Kegiatan
Kegiatan pengambilan bibit dari cabutan menyangkut pemilihan anakan yang sesuai
dengan jenis, kriteria tinggi, dan kualitas. Kegiatan penting yang perlu diperhatikan
antara lain: pencabutan anakan, pengepakan atau pengemasan, pengangkutan bibit
ke lokasi persemaian desa, serta perlakuan pendahuluan terhadap anakan cabutan
di persemaian. Menurut pengalaman, kualitas bibit cabutan lebih rendah dari
pada kualitas bibit dari biji. Oleh karena itu KFCP merekomendasikan bahwa untuk
pembuatan bibit tanaman sebaiknya berasal dari biji.

B. Lingkup Kegiatan
Kegiatan pengambilan bibit dari cabutan meliputi kegiatan sebagai berikut:
1. Pemilihan anakan yang sesuai jenis dan kriteria tinggi
2. Pencabutan anakan
3. Pengepakan atau pengemasan anakan
4. Pengangkutan bibit ke lokasi persemaian desa
5. Perlakuan atau penanganan cabutan anakan
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C. Definisi
• Anakan alam: Anakan alam (cabutan anakan alam) adalah alternatif untuk
produksi bibit apabila ketersediaan biji di lapangan sangat terbatas. Cabutan
anakan alam ini adalah pada kondisi bibit yang melimpah di lapangan. Kualitas
bibit cabutan lebih rendah daripada kualitas bibit dari biji.
• Pengepakan atau pengemasan: Menyusun bibit/anakan ke dalam wadah yang
sesuai ketentuan teknis, tertata rapi, terlindungi dari sinar matahari langsung
untuk menjaga kelembaban.

D. Penanggung jawab dan Pengendalian
• Ketua kelompok kerja atau kepala persemaian bertanggung jawab terhadap
operasional persemaian dibawah koordinasi TPK/TP dengan bantuan teknis dari
Tim reforestasi KFCP

E. Alat-alat yang Digunakan
• Alat transport (cess)
• Parang dan tugal untuk mencongkel bibit agar akar tidak putus atau rusak
• Kantongan plastic atau ember, baskom yang dapat diisi dengan air
• ZPT akar (Rootone F seperlunya sesuai dosis)
• Kardus, kertas koran, plastik untuk pengepakan bibit yang akan diangkut jarak
jauh

Gambar 10. Beberapa contoh alat dan bahan untuk mengambil bibit dari cabutan atau
anakan dari alam
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F. Langkah-langkah Kegiatan
1. Pemilihan Lokasi
yyPilihlah lokasi dimana anakan tumbuh dengan baik di sekeliling pohon
induknya. Pada umumnya bibit cabutan bisa didapat di bawah tajuk sampai
dengan 10 m dari proyeksi tajuk pohon induk. Untuk jarak lebih dari 10 m
dari lokasi pohon induk kepadatan anakan umumnya terlalu rendah dan
apabila bibitnya banyak dicabut akan mengganggu regenerasi hutan.
yyLokasi yang sudah ditinjau dan mempunyai kelayakan baik, sebaiknya
dinyatakan menjadi lokasi sumber bibit untuk kegiatan persemaian desa
yyJangan mengumpulkan semua benih/bibit dari satu atau dua pohon saja,
karena hal ini akan menyebabkan variasi genetik rendah dan masalah
keanekaragaman genetik di masa depan terhadap hutan yang akan ditanam.
Untuk setiap satu spesies agar diusahakan untuk mendapatkannya dari
pohon induk minimal 4 pohon.

Gambar 11. Anakan yang tumbuh di bawah pohon induk
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2. Penentuan Waktu pencabutan
yyDiusahakan agar waktu pengumpulan bibit cabutan dilakukan pada musim
hujan. Demikian pula pada saat pencabutan yang baik harus dilakukan
setelah hari hujan atau tanah dalam keadaan basah, agar pencabutan dapat
dengan mudah dilakukan sehingga kerusakan akar bisa diminimalkan.
yyKalau pengambilan bibit cabutan anakan tidak pada musim hujan,
diusahakan pada pagi atau sore hari, untuk menghindari sinar matahari
langsung. Sebelum melakukan pencabutan tanah disiram agar anakan
mudah dicabut.
yyHarus ada pencatatan pengambilan bibit (tanggal, jumlah dan lokasi sumber
bibit) seperti pada contoh dalam Lembaran Kelopok Bibit (Appendix 1).
3. Pemilihan Jenis bibit
yyJenis bibit yang dipilih adalah jenis yang tumbuh di hutan rawa gambut,
jenis pohon kayu, bukan jenis perdu atau herba dan harus sesuai dengan
daftar yang direkomendasikan oleh KFCP.
4. Pemilihan bibit sesuai kriteria Tinggi
Bibit yang diambil adalah anakan dengan tinggi kurang dari 15 cm, namun
kalau bibit anakan berlimpah, dianjurkan untuk memilih anakan dengan
tinggi 5 – 10 cm. Bibit yang kecil akan lebih siap ditanam dalam polibag
dari pada bibit yang berukuran lebih tinggi, seperti yang ditunjukkan pada
gambar 12 berikut. Demikian pula untuk bibit cabutan, jika bibit cabutan yang
dikumpulkan tersebut terlalu tinggi (lebih dari 20 cm), biasanya tidak akan
bisa hidup dengan baik di persemaian karena mengalami stres.
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Pencabutan anakan
Untuk bisa mendapatkan bibit cabutan yang berkualitas baik, langkahlangkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Peganglah pangkal batang bibit sedekat mungkin dengan permukaan
tanah.
b. Secara vertikal kemudian tarik perlahan, sampai bibit tercabut. Hati-hati
agar akar tidak rusak atau mengalami stress.
c. Bibit yang telah dicabut diatur dulu pada genggaman tangan sebelah,
sampai terkumpul beberapa bibit.
d. Bibit yang telah terkumpul tersebut kemudian dimasukkan kedalam ember
atau keranjang atau kantong plastik dengan posisi semua akar di bawah.
e. Usahakan kondisi bibit yang terkumpul tetap lembab. Hal ini bisa dilakukan
dengan menutup ember atau kantong plastik jika cuaca agak kering.
f. Jika tanahnya agak keras, bisa disiram dengan air (kalau tersedia) dan
gemburkan dahulu dengan cara mencongkel-congkel tanah di sekitar
anakan yang akan dicabut dengan parang atau tugal kayu.
g. Pada saat mencabut anakan usahakan membelakangi sinar matahari, jika
pada saat pengambilan anakan cabutan matahari terik.
h. Menyisakan anakan yang ada minimal 1 batang per luas 1 m persegi atau
menyisakan anakan dengan interval minimal 1 m (untuk setiap jenis yang
diambil) sehingga kelestarian anakan tetap terjaga minimal 10.000 anakan
per Ha (hanya mengambil pada lokasi yang padat).
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Beberapa langkah penting dalam pencabutan bibit dari alam dapat dilihat
pada gambar 12 sebagai berikut.

Gambar 12.Langkah-langkah dalam pencabutan bibit dan penyimpanan sementara

5. Pengepakan dan pengemasan anakan bibit cabutan
Pengepakan bibit untuk diangkut ke persemaian yang jaraknya relatif dekat
cukup dengan ember atau kantong plastik tertutup yang disusun pada
kendaraan pengangkut. Untuk menjaga kelembaban bibit agar dihindari
sinar matahari langsung. Sedangkan untuk pengangkutan jarak jauh, bibitbibit tersebut harus dikemas terlebih dahulu supaya tetap terjaga kualitasnya.
Pengemasan dapat dilakukan sebagai berikut:
yyBagian dalam kardus dilapisi plastik, kemudian lapisi lagi dengan beberapa
lapis kertas koran yang dibasahi.
yyTempatkan bibit dalam kardus serta disusun berlapis dengan posisi bagian
daun pada lapis yang satu menutup bagian akar pada lapis yang lain.
yySetelah kardus ditutup, buatlah beberapa buah lubang pada semua
permukaan kardus agar bibit tetap mendapatkan udara dari luar.
yyKardus ukuran 30 x 40 x 50 cm dapat memuat 5000 bibit, untuk jenis bibit
yang sudah berdaun tiga helai.
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6. Pengangkutan bibit cabutan anakan ke lokasi persemaian desa
Beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam pengangkutan bibit adalah
sebagai berikut:
a. Kardus atau kantong plastik yang berisi bibit diletakkan di atas kendaraan
klotok atau cess ditempat yang teduh untuk menghindari dari sinar
matahari langsung
b. Diperhatikan agar bibit terangkut dengan aman, tanpa gangguan terinjak
atau dirusak oleh binatang.
c. Diperhatikan agar tidak terjadi penumpukan yang berlebihan atau bibit
tidak tertimpa benda lain yang berat.
d. Apabila bibit diangkut dengan kendaraan, maka agar berhati-hati dalam
berkendaraan, untuk keselamatan kerja dan menghindari kerusakan bibit
dari goncangan berlebihan.
e. Pengangkutan sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari untuk
menghindari panas berlebih dari sinar matahari.

Gambar 13. Pengangkatan bibit dengan cess

7. Perlakuan atau penanganan cabutan anakan di persemaian
Perlakuan di persemaian terhadap bibit tanaman cabutan yang baru tiba
dari lapangan sangat penting untuk diperhatikan agar presentasi hidup bibit
menjadi tinggi. Beberapa hal penting tersebut adalah sebagai berikut.
a. Setelah bibit tiba di persemaian sebaiknya segera disapih, yaitu ditanam
kembali pada media dalam kantong plastik yang disusun dalam bedeng
penyapihan.
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b. Lakukan pemotongan sebagian daun pada bibit yang berdaun lebih dari
tiga helai.
c. Akar yang terlalu panjang atau bengkok, dipotong agar mudah ditanam
pada media.
d. Jika perlu diberikan hormon pertumbuhan akar.
e. Untuk bibit yang sudah berdaun banyak, dapat dilakukan pemotongan
daun 1/2-1/3 bagian untuk mengurangi penguapan.
f. Gunakan “kayu penugal” untuk membuat lubang dengan menusuk media,
tepat di tengah-tengah kantong plastik sesuai panjang akar dan goyangkan
ke kiri dan ke kanan, agar lubangnya menjadi lebih besar.
g. Masukanlah akar bibit yang sudah siap ditanam, kemudian tekan pelanpelan di sekitar batang bibit.
h. Selesai penyapihan, segera siram supaya media dan akar menyatu dengan
baik.
i. Tutup dengan sungkup selama 2-4 minggu.
j. Isi formulir ‘Lembaran Kelompok Bibit’ seperti yang tertera pada lampiran.

Gambar 14. Bibit cabutan yang sudah disapih ke polibag tetap terjaga kesegarannya karena
terlindungi Sungkup
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Gambar 15. Ukuran akar bibit cabutan
siap tanam

G. Kriteria Kualitas
Untuk mendapatkan bibit yang baik dan berkualitas perlu memperhatikan beberapa
hal sebagai berikut:
1. Pengambilan bibit harus sesuai dengan prosedur: usahakan mendapatkan bibit
dengan ukuran di bawah 15 cm. Bibit harus hidup, segar dan sehat sampai lokasi
persemaian.
2. Menjaga kelestarian jenis bibit di lokasi sumber bibit.
3. Isi dengan baik dan lengkap formulir ‘Lembaran Kelompok Bibit’.

3. Pengambilan biji atau benih untuk bibit.
A. Deskripsi Kegiatan
Pemilihan biji merupakan kegiatan pengunduhan biji atau benih sesuai dengan
jenis dan kriteria serta kualitas yang diinginkan. Kegiatan pengambilan dimulai
dari pemanenan biji, pengepakan atau pengemasan, pengangkutan biji ke lokasi
persemaian desa, serta pemrosesan lanjutan buah/biji.
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B. Lingkup Kegiatan
Kegiatan penting dalam pengambilan benih atau biji meliputi:
1. Pemilihan biji/buah yang sesuai jenis dan kriteria buah masak
2. Pemanenan buah/biji
3. Pengepakan atau pengemasan buah/biji
4. Pengangkutan buah/biji ke lokasi persemaian desa
5. Proses lanjutan buah/biji (ekstraksi biji, seleksi biji, penyimpanan biji/benih

C. Definisi
• Biji: Bagian dari tanaman yang biasanya berada di dalam daging buah sebagai
penghasil perkembangbiakan
• Pengepakan atau pengemasan: Menyusun buah/biji ke dalam wadah yang sesuai
ketentuan teknis, tertata rapi, terlindungi dari sinar matahari langsung untuk
menjaga kelembaban

D. Penanggung Jawab
• Kepala Persemaian

E. Alat-alat yang Digunakan
• Alat transportasi (cess)
• Parang untuk memangkas ranting/dahan
yang berbuah
• Tas dari bahan kain atau baskom sebagai
wadah atau tempat pengumpulan buah/
biji
• Tali tambang untuk memanjat pohon induk
atau untuk mengunduh buah/biji
• Tongkat pengunduh atau tangga untuk
memanen buah/biji
• Kardus, kertas Koran, plastik
pengepakan biji jarak jauh

untuk

Gambar 16. Beberapa peralatan penting
untuk pengambilan biji
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F. Langkah-langkah Kegiatan
1. Pemilihan Lokasi
a. Identifikasi lokasi untuk melihat keberadaan pohon induk yang berbuah
dan buahnya sudah masak secara fisiologis. Buah atau biji bisa juga
didapat di lantai hutan yang sudah jatuh dari pohon induknya.
b. Lokasi yang sudah disurvey dan sudah dinyatakan kelayakannya menjadi
lokasi sumber bibit dari biji untuk kegiatan persemaian desa.
2. Penentuan Waktu pengambilan biji
a. Pemanenan buah atau biji sebaiknya dilakukan tepat waktu, bisa pada
pagi hari atau sore hari.
b. Pilih buah yang telah masak dan bagus. Hindari untuk mengambil buah
yang terkena serangan jamur atau cacat karena bekas gigitan serangga
atau hewan lainnya.
3. Pemilihan Jenis bibit dari biji
Jenis bibit yang dipilih adalah jenis tanaman yang tumbuh di hutan rawa
gambut, yaitu jenis pohon kayu, bukan jenis perdu atau herba (lihat
daftar jenis pohon). Pemiihan jenis harus sesuai dengan daftar jenis yang
direkomendasikan oleh KFCP.
Tidak mengambil satu jenis bibit hanya dari satu pohon induk saja. Ambil
dari banyak (lebih dari lima) pohon induk untuk menjaga dari kerentanan
serangan hama/penyakit akibat homogenitas.
4. Pemilihan biji sesuai kriteria buah/biji yang baik, dengan kriteria:
a. Pilihlah buah yang berukuran besar karena semakin besar buah, akan
semakin besar pula daya kecambahnya.
b. Contoh buah yang masak (untuk jenis dipterokarpa), yaitu sayapnya
melengkung keluar dan berwarna kecoklatan, sedangkan untuk jenis yang
lain yang buah nya tidak bersayap, biasanya ujung buahnya keras.
c. Pilih buah yang tidak ada tanda-tanda serangan hama dan penyakit
5. Pemanenan buah/biji
a. Pemanenan buah sebaiknya dilakukan dengan pemanjatan atau
pengunduhan, tidak dianjurkan dilakukan dengan menebang pohon induk.
b. Agar diperhatikan higienitas atau kebersihan buah/biji dengan cara
mencuci biji sampai bersih dan disimpan ditempat yang teduh dan kering.
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Gambar 17. Pengambilan biji dengan menggunakan tangga

6. Pengangkutan buah/biji ke lokasi persemaian desa
Pengangkutan buah atau biji dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun
yang penting adalah pengemasannya. Pengemasan buah dapat dilakukan
dengan cara sebagai berikut:
a. Buah-buah yang telah terkumpul diseleksi: yang jelek dibuang dan yang
baik diambil. Untuk buah jenis dipterokarpa sayap buah dipotong agar
menjadi ringkas bila disatukan dengan buah yang lain.
b. Campurkan serasah atau serbuk gergaji secukupnya dengan buah, untuk
melindungi kelembaban.
c. Buah dan campurannya dimasukkan ke dalam karung goni dan ikat
ujungnya.
d. Selama pengangkutan dan penyimpanan hindari dari sinar matahari
langsung.
7. Proses perlakukan buah selanjutnya
Buah yang sudah tiba dari hutan, sebaiknya segera ditangani dengan baik,
untuk menghindari kerusakan akibat kondisi udara dalam kotak pengepakan.
Beberapa perlakuan yang diperlukan terhadap buah antara lain:
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a. Ekstraksi Biji, yaitu mengeluarkan atau memisahkan biji dari bagian buah
lainnya, seperti kulit dan daging buah. Agar hati-hati dalam melepas biji
dari daging buah supaya biji tidak rusak
b. Seleksi Biji, yaitu memilih dan memilah biji untuk mendapatkan biji/benih
yang berkualitas, mempunyai tingkat keberhasilan hidup yang lebih baik.
Biji yang baik adalah biji yang terlihat sehat, segar, berisi tidak hampa,
tidak busuk, dan telah masak secara fisiologis.
c. Penyimpanan Biji, yaitu perlakuan lebih lanjut untuk menyimpan biji
yang sudah diseleksi di tempat berupa wadah khusus yang aman dari
gangguan, dengan temperature yang terjaga dengan suhu 20⁰ - 40⁰
C dengan kelembaban nisbi 60%. Kondisi penyimpanan semacam ini
diperlukan untuk menjaga agar kualitas benih bisa lebih lama disimpan.
Ada benih yang sangat mudah turun daya kecambahnya sehingga tidak
dapat disimpan lama atau paling lama disimpan 2-3 minggu pada tempat
yang teduh dan kering. Tapi juga ada benih-benih yang harus segera
disemaikan begitu tiba di persemaian. Benih semacam ini dinamakan
“benih rekalsitran”, sedangkan benih yang tahan lama disimpan dinamakan
“benih ortodok”. Benih-benih yang tergolong ortodok memerlukan
perlakuan khusus untuk mempercepat perkecambahannya.
Sebelum pemakaian atau penyimpanan benih sebaiknya dicatat di i
masing-masing seedlot/kelompok benih yaitu: jenis, tempat asal, berat,
tanggal penerimaan, tanggal pegumpulan, jumlah benih/kg, kandungan
air benih seperti yang tertera dalam dalam formulir Lembaran Kelompok
Bibit, Appendix 1.
d. Perlakuan benih dari biji, yaitu kegiatan mempercepat masa
perkecambahan benih yang dilakukan dengan cara tertentu sesuai dengan
jenis yang akan dikembangkan, misalnya perendaman dalam air panas dan
air dingin secara berurutan. Benih adalah bakal calon tanaman berupa
biji-bijian yang sedang dalam masa dorman dan sewaktu-waktu dapat
berkecambah tergantung pada kondisi lingkungan dan atau perlakuan
terhadap kondisi lingkungan di sekitar biji.
Langkah-langkah dalam perlakuan pendahulan terhadap benih biasanya
berbeda tergantung jenis benih yang dikembangkan. Khusus untuk jenis
benih/biji yang kulitnya mempunyai ketebalan tertentu sebelum benih
ditabur, perlu terlebih dahulu dilakukan skarifikasi dengan sistem mekanis
dengan cara :
1. Menyiapkan air panas, yaitu dengan memanaskan air bersih sampai
mendidih yang ditandai dengan keluarnya gelembung-gelembung
udara, kemudian tuangkan dalam wadah secukupnya.
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2. Memasukkan benih dalam wadah yang telah berisi air panas tersebut
sampai semua benih dapat terendam, tunggu 10-15 menit lamanya.
3. Angkat benih dari dalam air dan pisahkan antara benih yang
tenggelam dan terapung. Benih yang tenggelam adalah benih yang
baik, sedangkan benih yang terapung tidak direkomendasikan untuk
ditabur.
4. Setelah itu masukkan benih terpilih kedalam air dingin pada suhu
kamar selama 24 jam, kemudian angkat dan tiriskan.
5. Pada saat perlakuan benih, wadah benih harus steril dari jamur dan
kotoran, jaga benih dari serangan hama serangga dan jamur dengan
memberi kapur barus atau oli bekas di sekitar wadah penampungan
benih.
e. Penaburan benih dan Perkecambahan Biji
Penaburan benih adalah kegiatan menyebarkan benih ke tempat media
tumbuh yang dilakukan di dalam rumah perkecambahan atau bedengan
tertentu (bedeng tabur). Lingkup kegiatan penaburan benih meliputi:
kegiatan pengisian kotak tabur, pemindahan dan pengaturannya di rumah
kecambah, penaburan, kontrol kelembaban dan suhu udara ruangan.
Langkah-langkah Penaburan benih bisa dilakukan dengan cara :
Benih ditabur dalam kotak penaburan dengan cara :
1. Siapkan media pasir, tanah gambut dan serbuk gergaji yang sudah
diayak. Untuk mendapatkan media yang lembut tersebut dapat
menggunakan ayakan dengan ukuran lubang ayakan 5 mm.
2. Siapkan bak tabur berupa nampan atau bak kayu persegi yang sudah
ada media tabur dengan ketebalan 5-8 cm. Bersamaan dengan
penyiapan bak tabur dan pengisian media tersebut , siapkan sungkup.
3. Buat lubang pada dasar kotak penaburan. Disarankan dibuat banyak
lobang air agar air yang berlebihan dapat keluar.
4. Siramlah media yang sudah disiapkan tersebut dengan air sampai
jenuh.
5. Taburkan benih secara merata pada permukaan media pasir /tanah
gambut dan tutup kembali dengan pasir yang tebal. Diusahakan agar
penutupan dengan media sama dengan ketebalan benih.
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6. Usahakan penaburan benih secara merata pada setiap bak tabur
(semakin jarang maka semakin baik untuk kesehatan benih).
7. Biasanya benih akan berkecambah pada umur 8-14 hari. Tetapi
bisa juga sampai 1 bulan baru berkecambah. Untuk benih jenis
tanaman tertentu bahkan perlu 6 bulan untuk berkecambah. Lakukan
pemeliharaan kelembaban secara kontinu di dalam bedeng tabur/
perkecambahan dengan cara mempertahankan suhu tidak melebihi
34oC, dan kelembaban antara 65-80%.
8. Selalu dicek agar media tetap lembab. Jika terjadi kekeringan agar
segera disemprot dengan air hingga basah dan merata.
9. Gunakan oli bekas dengan mengoleskannya pada tiang dan sekitar
dinding bak untuk menghindari serangan hama serangga.
10. Lakukan pengisian form “kelompok biji” pada setiap kali kegiatan
penaburan dilakukan. Isi lembaran form dengan data mengenai
penaburan bibit, yaitu: waktu benih di tabur, kapan pertama kali
berkecambah dan kapan bibit terakhir berkecambah. Pencatatan
dilakukan sampai tidak ada lagi bibit yang berkecambah untuk
mengetahui tingkat prosentase perkecambahan.

Gambar 18. Penaburan benih dalam bak kecambah
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Contoh menyemai benih pada media semai dapat dilihat pada gambar

Terlalu jarang, banyak
membuang tempat
dan bahan
di kebun pembibitan

Cukup , memungkinkan
sirkulasi
udara antara anakan
pohon dan mengurangi
kompetisi
diantara mereka.

Terlalu rapat, menciptakan
kondisi yang ideal bagi
penyebaran penyakit.
Anakan pohon akan saling
menaungi dan berkompetisi
memperebutkan nutrisi.

Gambar 19. Contoh menyemai benih yang baik dengan mengusahakan tidak terlalu jarang
dan tidak terlalu rapat
(Gambar dan text diadopsi dari Forest Restoration Research Unit, 2005. How to plant a forest: The
principles and practice of restoring tropical forests. Biology Department, Science Faculty, Chiang Mai
University, Thailand)

Benih dari jenis pohon yang tumbuh di rawa gambut umumnya mempunyai
perkecambahan cepat (1-3 minggu) dan tidak perlu cara yang lain selain
yang sudah dijelaskan dalam buku panduan . Beberapa benih ada yang sulit
untuk dikecambahkan, misalnya i tumih dan punak. Untuk benih–benih
yang mempunyai kondisi seperti ini bisa menghubungi Tim Monitoring
Vegetasi, KFCP untuk mendapatkan saran untuk mengecambahkannya.
Untuk dapat menghasilkan semai dalam jumlah yang cukup dan
berkualitas, maka prosedur perkecambahan yang benar harus diketahui
dan difahami dengan baik. Tidak setiap jenis pohon dapat menghasilkan
buah setiap tahun. Untuk jenis pohon tertentu (misalnya: meranti), panen
raya buah jenis pohon meranti tersebut bisa berlangsung 2 atau 3 tahun,
bahkan 5 tahun sekali. Oleh karena itu jika kita menginginkan untuk
membibitkan jenis pohon tertentu, harus menunggu musim berbuah dari
spesies yang kita inginkan tersebut dan perlu merencanakan setidaknya
satu tahun ke depan. Perlu diketahui juga bahwa ada benih dari pohon
tertentu yang memiliki karakter perkecambahan yang sangat pendek dan
siap semai. Untuk menghadapi ini maka perlu mempersiapkan tempat
persemaian dengan baik sehingga resiko kegagalan bisa dikurangi.
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f. Kriteria Kualitas
Untuk mendapatkan biji yang baik dan berkualitas, hendaknya diperhatikan
beberapa hal sebagai berikut:
1. Pemanenan dilaksanakan sesuai prosedur, misalnya: buah/biji yang
diambil dari hutan dalam keadaan sehat, masak, atau tidak cacat
sampai lokasi persemaian.
2. Diusahakan agar pemanenan buah/biji berasal lebih dari satu pohon
induk per jenis.
3. Mempercepat perlakuan terhadap biji yang telah diunduh dari pohon
induk, termasuk mengaturnya masuk ke kotak kecambahan dengan
rapi.
4. Isi dengan data yang lengkap dan benar form isian ‘Lembaran
Kelompok Bibit’ dan simpan dengan baik untuk dijadikan referensi
diwaktu mendatang.

4. Penyiapan media
A. Deskripsi Kegiatan
Persiapan media adalah kegiatan menyediakan bahan-bahan yang digunakan untuk
prosesproduksi bibit.

B. Lingkup Kegiatan
Kegiatan penyiapan media meliputi:
• Penyediaan pasir dan serbuk gergaji yang sudah tua (sudah mengalami pelapukan)
• Pengadaan media
• Pengolahan media
• Pencampuran media
• Pengisian polibag
• Pemindahan dan pengaturan di areal naungan

28

C. Definisi
• Media: Bahan untuk tempat tumbuh bibit, berupa tanah gambut yang dicampur
dengan pasir keras dan serbuk gergaji untuk meningkatkan porositas tanah
sebagai media tanam. Tanah gambut berfungsi untuk memberi nutrisi pada bibit,
pasir bisa berfungsi untuk membantu air bisa mengalir lancar, serbuk gergaji
membantu media menjadi lebih ringan dan menjadikan media lebih banyak
rongga-rongga /pori-pori sehingga oksigen bisa masuk dalam media.
• Material: Bahan kerja yang harus disiapkan untuk produksi bibit

D. Penanggung Jawab
• Sebagai penanggung jawab persemaian adalah Kepala Persemaian dan anggota
kelompok persemaian.

E. Peralatan yang Digunakan
• Meteran/kubikasi
• Cangkul/sekop
• Alat angkut (tandu, truck, gerobak,dll)
• Ayakan
• Sikat
• Tali
• Polibag
Gambar 20. Beberapa peralatan penting untuk
pembuatan media semai

F. Langkah-langkah kegiatan
1. Penyediaan pasir atau serbuk gergaji
Pasir dan serbuk gergaji selain digunakan di persemaian sebagai media
perkecambahan benih, juga sebagai bahan campuran media tanam tanah
gambut. Biasanya pasir atau serbuk gergaji terdapat di sekitar lokasi
persemaian. Pengadaannya dapat mengikuti prosedur sebagai berikut :
a. Berdasarkan Dokumen Rencana Produksi Bibit Tahunan tentukan stok
pasir yang sebaiknya tersedia di persemaian
b. Buatlah surat permintaan pasir melalui mekanisme pengadaan barang
yang sudah ditetapkan.
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2. Pengolahan Media
a. Pengolahan media dapat dilakukan di lokasi sumber media atau di
persemaian tergantung pada kesiapan pengangkutan dan tenaga kerja.
Diusahakan untuk mengolah bahan media menjadi butiran yang halus
melalui pengolahan manual dengan cangkul dan sekop. Media yang akan
diolah sebaiknya dikumpulkan di tempat yang teduh. Dan pengolahan
media sebaiknya pada pagi atau sore hari untuk memudahkan pekerjaan
dalam menggemburkan media. Media yang sudah diolah sebaiknya
dilakukan penyaringan untuk memisahkan butiran kasar dan bahan-bahan
ikutan lainnya yang tidak diperlukan. Penyaringan dapat dilakukan secara
manual dengan ayakan berukuran 5-18 mm
3. Pencampuran Media
Pencampuran media dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Untuk
pengisian polibag, media dapat dicampur dengan bahan lainnya seperti:
pasir, serbuk gergaji, pupuk dasar maupun bahan pencampur lainnya.
Direkomendasikan pencampuran media tanam dengan perbandingan tanah
gambut 3 bagian, pasir 1 bagian dan serbuk gergaji 1 bagian atau (3:1:1) .

Gambar 21. Penyaringan dan pencampuran

Pengolahan media tanam dapat dilakukan secara bersama-sama, seperti yang
dapat dilihat pada gambar 22 sebagai berikut.
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Gambar 22. Pengolahan media tanam yang dilakukan secara bersamasama agar bisa cepat selesai

4. Pengisian Polibag
Prinsip pengisian polibag dengan media adalah tidak terlalu longgar atau
padat. Jika terlalu longgar maka bola/gulungan akar tidak akan padat dan juga
berisiko akar akan busuk dan patah saat diangkut. Jika terlalu padat maka akan
terjadi masalah aerasi (sirkulasi udara) dan drainase. Untuk mendapatkan
hasil yang baik dalam pengisian polibag, beberapa hal yang perlu dilakukan
adalah sebagai berikut:
a. Letakkan polibag (ukuran 10 cm diameter x 15 panjang cm) diatas
permukaan yang rata
b. Masukkan media ke dalam polibag dan ratakan dengan sikat atau alat
perata lainnnya (misalnya kepingan papan).
c. Hentakkan polibag dengan hati-hati agar polibag terisi dengan sempurna
d. Polibag tersebut harus diisi dengan sempurna, tinggi batas media harus
sejajar dengan tepi polibag. Perhatikan juga penyusutan media karena
pemindahan atau penyiraman. Kalau tidak diisi sempurna kemungkinan
terjadi penyusutan sehingga telinga/tepi polibag menjadi turun menutupi
permukaan media, dan hal ini mengakibatkan air tidak masuk saat
penyiraman.
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e. Kalau polibag diisi dengan benar, sisi polibag akan halus dan fisiknya bisa
dirasakan terlalu lembek atau terlalu padat.
f. Lakukan pemeriksaan media dan tambahkan media jika terjadi penyusutan
media dalam polibag.
g. Susun polibag sistem silang agar tumpukan bawah tidak menjadi padat
pada saat pengangkutan polibag ke bedeng sapih
h. Lakukan penyiraman pada media dalam polibag sampai basah sebelum
bibit disapih atau ditanam dalam polibag

Gambar 23. Pengisian polibag dengan media tidak boleh terlalu padat dan terlalu longgar
Gambar dan text dari Forest Restoration Research Unit, 2005. How to plant a forest: The principles and practice of
restoring tropical forests. Biology Department, Science Faculty, Chiang Mai University, Thailand

Masalah yang dihadapi ketika melalukan pengepotan:
1. Medium telah padat; mulut kantong terlipat mencegah masuknya air.
2. Akar yang melingkar akan membuat anakan pohon rentan terhadap hempasan angin
kecang setelah dewasa.
3. Anakan pohon tidak ditanam pada bagian tengah dari kantong.
4. Medium terlalu lunak.
5. Medium terlalu padat.
6. Konsistensi media tanam yang pas.
7. Pengepotan anakan pohon yang sempurna.
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Pengisian polibag dilakukan sampai sejajar tepi atas polibag, sehingga saat
penyiraman tidak tumpah kesamping seperti yang ditunjukkan pada gambar
sebagai berikut:
Jika pengisian polibag tidak sempurna sampai sejajar tepi atas polibag,
maka tepi polibag akan rebah terlipat sehingga air susah masuk pada saat
penyiraman dan jumlah air penyiraman menjadi berkurang seperti yang
ditunjukkan pada gambar sebagai berikut.

Gambar 24. Pengisian polibag yang dilakukan sejajar tepi atas polibag

5. Pemindahan dan Pengaturan di Areal Naungan (bedeng sapih)
Prinsip pemindahan dan pengaturan di areal naungan adalah pembagian
ruang untuk mempermudah pemeliharaan tanaman. Untuk itu, lakukan
beberapa hal sebagai berikut:
a. Buatlah tandu sederhana dari bahan karung plastik (dapat juga
menggunakan karung bekas pupuk) dengan cara memasukkan dua batang
tongkat pada kedua sisi karung.
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b. Gunakanlah tandu tersebut untuk mengangkut polibag yang sudah terisi
media ke areal naungan. Sebuah tandu diangkat oleh 2 orang tenaga kerja.
Hindarkan pengangkutan dengan cara menjinjing tumpukan polibag
karena dapat merusak telinga polibag!
c. Pengangkutan polibag dapat pula menggunakan alat lain seperti gerobak
dorong dan atau sepeda motor.
d. Pada areal pertumbuhan (shading net), polibag disusun dalam satu blok.
Biasanya penyusunan terdiri dari 500-1000 polibag. Antar blok dibuat
jalur selebar 50-100 cm.
e. Gunakanlah tali untuk membujurkan dan mempermudah penataan
polibag
f. Biasanya satu orang bisa isi 150-200 polibag per hari
g. Pada saat menyimpan polibag di persemaian, agar disisakan sedikit ruang di
antara setiap 1000 polybag supaya ada tempat untuk memindah-mindah polibag
pada saat pemotongan akar karena akar bibit menembus tanah.

Gambar 25. Cara mengangkut bibit dengan menggunakan tandu
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G. Kriteria Kualitas
Untuk mendapatkan media tanam yang baik, beberapa langkah penting yang perlu
diperhatikan adalah sebagai berikut:
1. Membuat media yang terdiri dari campuran tanah gambut dengan pasir
keras,tanah gambut dengan serbuk gergaji atau tanah gambut dengan kulit
beras. Dengan perbandingan campuran 60% gambut dan 40% bahan lainnya akan
membuat porositas menjadi baik. Kecuali itu juga akan membuat :

yy
Aerasi (aliran udara) baik
yy
Dapat dilewati air dengan bebas
yy
Dapat menahan kelembaban
2. Media sebaiknya dibuat padat dan cukup kuat untuk menahan bibit, kecambah
atau cabutan selama proses perkecambahan atau pengakaran.
3. Media harus bebas dari benih tanaman pengganggu, bahan yang berbahaya, akar
dan kayu.
4. Polibag diisi dengan penuh, padat dan rata sesuai prosedur.
5. Gunakan polibag dengan ukuran diameter 10 cm dan tinggi 15 cm
		

5. Penyapihan Bibit
A. Deskripsi Kegiatan
Penyapihan adalah kegiatan memindahkan kecambah dari kotak-kotak penaburan
atau bak semai ke dalam polibag pemeliharaan atau memasukan bibit cabutan
anakan alam ke dalam polibag.

B. Lingkup Kegiatan
Lingkup kegiatan penyapihan meliputi pemindahan semai dari tempat penaburan
menuju tempat penyapihan atau dari tempat pengumpulan bibit anakan cabutan ke
tempat penyapihan bibit.
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C. Definisi
• Kecambah: benih/biji yang sudah berkecambah (mengeluarkan calon akar dari
kotiledon)
• Bak/kotak/bedeng tabur: tempat benih/biji dikecambahkan dengan media pasir
atau tanah gambut halus.

D. Penanggung Jawab
Kepala Persemaian and anggota kelompok persemaian

E. Alat-alat yang Digunakan
• Stik (tugal kecil) sapih
• Mangkok sapih
• Kain penutup mangkok
• Embrat /gembor siram

F. Langkah-langkah Kegiatan

Gambar 26. Beberapa peralatan yang digunakan dalam
penyapihan bibit

Beberapa langkah penting yang perlu dilakukan dalam penyapihan bibit, baik yang
berasal dari biji maupun cabutan adalah sebagai berikut:
1. Penyapihan dari Bak Tabur
a. Siapkan baskom (mangkok sapih) berisi air secukupnya untuk menyimpan
bibit dari tempat penunggalan/ pencabutan menuju areal pemeliharaan.
b. Pilihlah terlebih dahulu kecambah yang sudah siap disapih dengan kriteria:
• Pucuk tunas baru sudah mulai tampak tumbuh
• Batang kecambah lurus tidak terlalu bengkok dan tidak cacat
• Kecambah tidak terserang hama danpenyakit yang membahayakan
c. Kecambah tersebut diangkat dengan hati-hati dari kotak-kotak penaburan
dan diletakkan dalam wadah mangkok sapih berisi air
d. Apabila cuaca terlalu panas maka tutuplah baskom dengan kain agar
terlindung dari sinar matahari langsung dan udara kering.
e. Kecambah (bibit) yang tidak memenuhi kriteria karena cacat, terserang
hama dan penyakit dan melewati waktu berkecambah yang sudah
ditentukan, dianggap bibit afkir dan dibuang dari dalam bak kecambah.

36

Gambar 27. Penyapihan bibit dari bak kecambah

2. Teknik Penyapihan bibit baik untuk kecambah dari biji maupun cabutan
anakan alam, meliputi:
a. Penyediaan Polibag dengan ukuran 10 x 15 cm yang telah diisi dengan
media dan disiram .
b. Dibuat lubang di tengah-tengah untuk setiap polibag dengan bantuan
penusuk yang tajam. Lubang tersebut sebaiknya sedikit lebih dalam dari
panjang akar.
c. Angkat bibit dengan daun, dengan kayu di bawah akar dan tanah – jangan
mencubit batang.
d. Kecambah atau bibit cabutan anakan alam dimasukkan dalam lubang
dengan hati-hati. Jika akar terlalu panjang untuk bibit cabutan maka bisa
dipotong untuk memudahkan penyapihan ke dalam polibag.
e. Kedalaman penanaman yang benar yaitu leher akar diletakkan di dasar
tanah.
f. Lubang tersebut lalu ditutup dengan cara membuat sebuah lubang lain
didekat lubang pertama dan menekan tanah ke arah akar.
g. Media di sekitar lubang dipadatkan dengan jari.
h. Setelah disapih, kecambah/bibit cabutan anakan alam segera disiram.
i. Penyapihan bibit dari cabutan atau benih kecambah harus dilakukan pada
pagi atau sore hari untuk mengurangi stress pada benih/bibit tersebut.
j. Periksalah secara rutin, jika ada bibit yang mati segera lakukan penyulaman
untuk menggantikan bibit yang mati tersebut.
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Pemindahan ke pot (pricking-out)
1. Buatlah ruangan untuk tempat akar bibit (anakan).
2. Pindahkan anakan secara perlahan dengan memegang daunnya.
3. Tempatkan anakan di dalam kantong dan isi dengan medium tanam.
4. Padatkan medium tanam.
5. Tambahkan medium tanam lagi dan biarkan ruang selebar 1-2cm dari mulut kantong.

Gambar 28. Langkah-langkah pemindahan bibit dari bak kecambah ke polibag
Gambar dan text dari Forest Restoration Research Unit, 2005. How to plant a forest: The principles and practice of
restoring tropical forests. Biology Department, Science Faculty, Chiang Mai University, Thailand

3. Pengisian Form (lembar pencatatan)
a. Setiap kali melakukan kegiatan penyapihan isilah form ‘Lembaran
Kelompok Bibit’.
b. Catatan tersebut akan dicek oleh TPK/TP secara berkala
c. Gunakanlah catatan tersebut sebagai dasar pelaporan periodik
persemaian, karena di dalam form tersebut sewaktu-waktu dapat pula
diketahui informasi mengenai data persediaan bibit menurut umur
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G. Kriteria Kualitas
1. Indikator kualitas kecambah (bibit) ditunjukkan oleh kondisi sebagai berikut :
a. Batang kecambah/bibit cabutan anakan alam lurus tidak terlalu bengkok dan
tidak cacat
b. Kecambah tumbuh dengan baik dan segar
c. Kecambah/bibit cabutan anakan alam tidak terserang hama-penyakit
d. Waktu berkecambah benih normal untuk memproduksi 2-4 helai daun

6. Pemeliharaan bibit di persemaian desa
A. Deskripsi Kegiatan.
Pemeliharaan bibit merupakan kegiatan yang dilakukan setelah bibit ditempatkan
pada bedeng sapih sampai pada saat bibit siap tanam.

B. Lingkup Kegiatan
Pemeliharaan bibit adalah kegiatan yang dilakukan untuk memelihara dan menjaga
bibit meliputi penataan (pengaturan polibag), penyiraman, pengendalian hama dan
penyakit, pengendalian gulma, pemberian naungan, pemupukan, penyeleksian bibit,
perawatan akar, aklimatisasi, penetapan bibit siap tanam.
Lingkup kegiatan menjelaskan :
• Cara dan Jadwal Penyiraman Bibit
• Pemupukan
• Pengendalian Gulma (tumbuhan pengganggu) atau Pembersihan
• Pengendalian Hama dan Penyakit
• Pemberian naungan
• Pengontrolan dan Pemotongan Akar
• Penilaian/Penyeleksian
• Aklimatasasi
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C. Definisi
• Gembor: salah satu alat penyiraman terbuat dari seng yang dapat mengeluarkan
percikan secara halus.
• Gulma: jenis tumbuhan penggangu
• Hama: binatang atau ternak pengganggu
• Hansprayer: alat penyemprot bisa diisi dengan air atau abat pemberantas hama
dan penyakit
• Fungisida: bahan kimia pembasmi jamur
• Insektisida: bahan kimia pembasmi serangga
• Mikoriza: jamur atau bakteri yang bersimbiosis dengan tanaman
• Simbiosis: interaksi dan saling menguntungkan
• Aklimatisasi: perlakuan terhadap bibit agar dapat beradaptasi dengan kondisi di
lokasi penanaman)

D. Penanggung Jawab Kegiatan
Kegiatan pemeliharaan di persemaian menjadi tanggung jawab Kepala Persemaian.

E. Alat dan Bahan
Di dalam kegiatan pemeliharaan bibit ada bebrapa alat dan bahan yang diperlukan :
• Alat siram (gembor)
• Parang
• Pompa air
• Selang air
• Gunting
• Hansprayer (Untuk pemupukan)
• Pupuk
• Dan lain-lain .

Gambar 29. Alat-alat untuk memilihara bibit di
persemaian

F. Prosedur / Langkah – Langkah Kegiatan
Kegiatan-kegiatan pemeliharaan bibit di persemaian, terdiri dari:
1. Pengaturan bibit di persemaian
Susun polibag berdasarkan jenis, kelas umur, dan kelas tinggi bibit, untuk
memudahkan monitoring dan kesuksesan dalam pembibitan seperti yang
dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:
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Gambar 30. Polibag berisi bibit tanaman yang seragam

2. Penyiraman Bibit
Cara melakukan penyiraman bibit yaitu:
a. Siram secara rata dengan percikan air yang halus pada semua bibit di
bedengan persemaian di pagi dan sore hari khususnya untuk bibit yang
berumur 1-2 bulan.
b. Siram bibit dengan air yang lebih besar seiring dengan meningkatnya
kebutuhan tanaman akan air, terutama untuk bibit yang berumur 3
bulan sampai dengan masa aklimatisasi).
c. Sistim penyiraman perlu mempertimbangkan kondisi bibit dan media
tanah dalam polybag. Jika kondisi bibit dan polibag basahnya merata
sampai dengan dasarnya, maka tidak memerlukan penyiraman. Apabila
bibit terlalu basah maka besar kemungkinan bibit akan mudah sakit.
Demikian pula jika ada lumut tumbuh di sekitar dinding bedengan,
maka hal tersebut merupakan tanda bahwa bibit terlalu banyak disiram
sehingga terlalu basah.
d. Kurangi penyiraman secara bertahap dalam proses aklimatisasi, agar bibit
dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lokasi tempat penanaman.
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Gambar 31. Penyiraman dengan menggunakan gembor untuk menghasilkan percikan
air yang halus

3. Pemupukan
Pemupukan dilakukan agar bibit dapat hidup dan tumbuh dengan subur.
Berilah pupuk NPK berupa butiran apabila diketahui bahwa bibit yang ada di
persemaian kekurangan unsur hara atau pertumbuhannya terhambat. Untuk
itu perlu diperhatikan beberapa hal yaitu sebagai berikut:
a. Pupuk hanya digunakan selama bibit di dalam persemaian dan bukan
setelah selesai menanam di lapangan.
b. Pemberian pupuk pada bibit disesuaikan dengan dosis yang di anjurkan,
yaitu berdasarkan umur, jarak pemupukan, cara pemupukan dan lain-lain.
c. Untuk jenis pupuk yang bentuknya butiran, pemupukan dilakukan
dengan cara menaburkan pupuk di sekililing polibag bibit tanaman yang
memerlukannya, yaitu sesuai dengan jenis pupuk yang akan digunakan.
d. Untuk pupuk cair dilakukan dengan cara menyemprotkan pupuk pada
batang atau daun secara merata, pupuk dicairkan terlebih dahulu dengan
air (sesuai dengan dosis yang dianjurkan dan umur bibit).
4. Pengendalian Gulma (tumbuhan pengganggu) atau Pembersihan
Pengendalian gulma adalah salah satu proses kegiatan pemeliharaan bibit di
persemaian, dengan beberapa cara, yaitu :
a. Penyiangan rumput yang sebaiknya dilakukan secara terus menerus.
b. Lakukanlah penyiangan secara manual selama masa pertumbuhan.
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c. Segera lakukan penyiangan setelah rumput muncul di dalam dan sekitar
polibag, jangan sampai menunggu gulma tumbuh terlalu tinggi baru
dibersihkan, karena jika gulma dibiarkan tumbuh terlalu besar mereka
akan menutupi cahaya dan unsur hara yang diperlukan bagi bibit.
Demikian pula jika gulma sudah tinggi dan baru dibersihkan atau disiang
bisa mengganggu akar bibit dan tanah dalam polibag.
d. Setelah penyiangan gulma, maka bibit harus segera disiram untuk
memperbaiki sistem perakaran dan memperbaiki tanah yang mungkin
terganggu oleh kegiatan penyiangan gulma tersebut.
e. Bersihkan pula gulma yang ada di sekitar persemaian supaya tidak
memberi kesempatan biji gulma masuk dan berkembang di persemaian.

Gambar 32. Pengendalian gulma dengan cara menggeser polibag sehingga gulma bisa
dicabut dan dimatikan

5. Pengendalian Hama dan Penyakit
Pengendalian hama dan penyakit, misalnya serangga, jamur, dan lain-lain
agar segera dilakukan jika melihat gejala yang timbul sebagai berikut:
a. Jika jumlah penyebab hama sedikit cukup dilakukan dengan menangkap
dan membunuh hama tersebut secara manual .
b. Jika penyakit yang menyerang tanaman jumlahnya sedikit cukup dilakukan
dengan memisahkan bibit tanaman yang kena penyakit dari tanaman
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lain yang masih sehat (tanaman yang kena penyakit diambil/dicabut dari
bedengan dan dibakar).
c. Jika penyakit yang menyerang cukup parah, tanaman tersebut harus
dilokalisir agak jauh dari persemaian secara masal dan dimusnahkan
dengan cara bakar. Pemberantasan penyakit dapat dilakukan secara
biologis maupun kimia. Pemberantasan secara kimia hendaknya menjadi
pilihan terakhir apabila secara boilogis tidak berhasil. Agar pemberantasan
penyakit bisa efektif, sebaiknya perlu dikenali dulu jenis penyakitnya,
apakah jamur, bakteri atau virus, baru mengusahakan obatnya, misalnya
penyakit karena jamur bisa disemprot dengan fungisida.
d. Hama besar seperti ayam, babi, kucing dan lain-lain bisa dicegah masuk
ke persemaian dengan cara menutup seluruh tepi persemaian dengan
jaring nilon atau jaring plastik Sebagaimana yang dapat dilihat pada
gambar sebagai berikut:

Gambar 33. Pemagaran seluruh persemaian untuk mecegah rusaknya tanaman

e. Resiko serangan jamur bisa terjadi pada bibit selama pemeliharaan di
persemaian. Untuk itu tindakan yang perlu dilakukan untuk mencegah
serangan jamur adalah sebagai berikut:
1. Mengontrol kelembaban udara dan sirkulasi udara dipersemaian
2. Menghindari penyiraman yang berlebihan
3. Membersihkan tempat persemaian, perlengkapan dan alat-alat
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4. Tidak direkomendasikan menggunakan pestisida karena kandungan
kimianya dapat mengganggu lingkungan. Penggunaan pestisida dan
insektisida merupakan tindakan terakhir, apabila pemberantasan
secara biologis tidak bisa dilakukan.
5. Cek bibit setiap 2 atau 3 hari sekali atau paling lama seminggu untuk
mengetahui gejala awal serangan, misalnya ; layu, kering, jamur putih
di daun dan lain-lain.
6. Shading (Naungan)
Pemberian naungan yang tepat akan membuat pertumbuhan bibit optimal.
Untuk itu berilah naungan yang sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan bibit.
Jika bibit sudah diberi sungkup, maka tidak perlu lagi naungan banyak. Untuk
bibit yang baru disapih di polibag, bisa menggunakan naungan (shading net)
75%, dan setelah 2 bulan bisa menggunakan naungan 50%.
Perlu diingat bahwa setiap fase pertumbuhan bibit memerlukan tingkat
pencahayaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu bibit yang tidak diberikan
cahaya yang cukup maka pertumbuhan bibit tersebut akan lambat dan batang
tidak kuat.
Pemberian nauangan pada bibit dalam berbagai kondisi dapat dilihat pada
gambar berikut.

Gambar 34. Terlalu banyak naungan, seperti di gambar ini, akan membuat
pertumbuhan bibit lambat
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Apabila terlalu banyak naungan yang diberikan, maka akan membuat
pertumbuhan bibit menjadi lambat seperti yang ditunjukkan pada gambar
berikut.

Gambar 35. Contoh pemberian naungan yang terlalu berat menyebabkan bibit tidak
tumbuh dengan baik

7. Pengontrolan dan Pemotongan Akar
Pengontrolan akar perlu dilakukan apabila :
a. Bibit sudah berumur 1-2 bulan di bedeng sapih persemaian.
b. Jadwal pengontrolan akar dilakukan setiap bulan.
c. Pengontrolan akar dilakukan dengan mengangkat polibag dan melihat
apakah akar sudah keluar atau tidak dari polybag.
Pemangkasan akar biasanya dilakukan tiga kali selama masa pertumbuhan.
Pemotongan pertama dilakukan 4-6 minggu setelah penyapihan,
pemotongan yang kedua kira-kira 8-10 setelah penyapihan dan yang
ketiga, 10 hari sebelum anakan diangkut/dikirim.
Untuk melakukan pemotongan akar, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan
adalah:
a. Pilihlah cuaca yang cocok untuk kegiatan pemangkasan akar, yaitu pada saat
mendung. Pada kondisi ini pemangkasan akar dapat dilakukan sepanjang
hari. Namun apabila cuaca panas terik, lakukanlah pemangkasan hanya
pada pagi atau sore hari.
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b. Perhatikan akar yang keluar dari polibag dengan cara memiringkan
polibag.
c. Potonglah akar tersebut dengan parang atau gunting akar yang tajam.
d. Anakan harus disiram segera setelah akarnya dipotong.
e. Untuk bibit yang ditempatkan di atas rak atau meja, pemeriksaan akar
dan pemotongan akar lebih mudah dilakukan sehingga dapat mengurangi
stress pada bibit.

Gambar 36. Pemotongan akar dengan menggunakan gunting

8. Penilaian dan Penyeleksian Bibit
Kegiatan penilaian dan penyeleksian bibit meliputi:
a. Pengelompokan bibit berdasarkan umur, jenis, tinggi pada bedeng sapih
persemaian.
b. Pemotongan bibit yang mempunyai ketinggian melebihi 50 cm, dan
dilakukan 1 bulan sebelum penanaman.
c. Pengelompokan bibit yang pertumbuhannya bagus (batang lurus dan
keras, tidak bercabang, tidak diserang hama/penyakit, mempunyai
ketinggian normal)
d. Pengelompokan bibit yang pertumbuhanya kurang bagus (batang
bercabang, agak kerdil, diserang hama/penyakit, batang tidak lurus, pucuk
tanaman patah, daunya kurang).
e. Perlakuan khusus untuk bibit yang pertumbuhanya tidak bagus (tinggi
kurang, diameter batang kecil, kerdil dan lain-lain) dengan memberikan
obat-obatan/pupuk (sesuai kebutuhan tanaman).
f. Usahakan untuk selalu melakukan penilaian pada bibit dalam setiap
kelompok. Buat atau susun kelompok baru yang terdiri dari bibit-bibit
hasil penilaian terhadap bibit tersebut.
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Pada saat penilaian bibit, dapat dilakukan pula pembersihan gulma,
pemeriksaan untuk penyakit, pemotongan akar dan penambahan gambut
kalau media tanam sudah menurun.
Penilaian, penyeleksian dan grading dilakukan dengan: (1) mengatur
pertumbuhan bibit sesuai dengan ukurannya, (2) menyingkirkan bibit
tanaman yang bermasalah dan (3) memilih bibit tanaman yang terbaik untuk
ditanam, seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 37. Proses seleksi untuk mendapatkan bibit yang siap tanam
Gambar dan text dari Forest Restoration Research Unit, 2005. How to plant a forest: The principles and practice of
restoring tropical forests. Biology Department, Science Faculty, Chiang Mai University, Thailand.

9. Aklimatisasi Bibit Di Persemaian
Sebelum ditanam di lapangan, bibit perlu melalui proses pengerasan atau
aklimatisasi untuk mengurangi stress pada saat dipindah ke lapangan,
mengingat kondisi lingkungan yang mungkin ekstrim.
Kegiatan aklimatisasi meliputi:
a. Pengecekan terhadap bibit yang sudah berumur 8-12 minggu atau bibit
yang sudah berdaun 6-8 helai.
b. Pengurangan nauangan secara bertahap sebesar 10% setiap 1-2 bulan
sampai akhirnya bibit dilepas di tempat terbuka atau tanpa naungan agar
bibit menjadi tahan untuk beradaptasi menjelang penanaman.
c. Pengurangan penyiraman secara bertahap (2x/hari – 1x/hari – 1x/2hari
dan seterusnya) sampai bibit siap untuk ditanam di lokasi penanaman.
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G. Kriteria Kualitas
Kualitas bibit yang baik akan sangat menentukan kualitas pertumbuhan pohon
selanjutnya. Untuk itu, dalam memilih bibit yang berkualitas perlu mempertimbangkan
beberapa hal sebagai berikut:
1. Pertumbuhan tunas dan akar seimbang
2. Bibit tidak diserang hama dan penyakit
3. Daun bibit sehat berwarna hijau gelap
4. Batang kokoh, keras dan lurus bebas dari percabangan
5. System pengakaran padat dan banyak, rambut/serabut akar ujungnya berwarna
putih, dan akar tidak keluar dari polybag
6. Sudah mengalami aklimitisasi
7. Sudah selesai isi form ‘Lembaran Kelompok Bibit’
8. Persemaian bersih, rapi, dan tidak terdapat gulma

7. Keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan
Dalam pelaksanaan kegiatan pembibitan di persemaian desa maka semua orang
yang terlibat hendaknya memperhatikan keselamatan kerja, yang meliputi:
• Berhati-hati terhadap binatang yang dapat membahayakan, misalnya binatang
berbisa atau pemangsa.
• Berhati-hati terhadap tumbuhan atau bagian tumbuhan yang bisa membahayakan
atau menyebabkan penderitaan pada tubuh pekerja, misalnya tanaman yang
getahnya menyebabkan gatal-gatal dan perih pada kulit.
• Berhati-hati pada benda yang membahayakan tubuh pekerja seperti benda tajam
dan benda keras.
• Membekali diri dengan obat-obatan yang diperlukan.
• Memeriksa atau mengontrol mesin alat transpor untuk memastikan kesiapan

dan kelayakan alat transport tersebut.

• Mempersiapkan logistik sesuai dengan keperluan.
• Mempersiapkan dan membawa peralatan kenyamanan dan keselamatan kerja,
seperti topi pelindung, sepatu, baju lengan panjang, jas hujan.
• Berhati-hati dalam berkendaraan, dan selalu mematuhi peraturan lalu lintas.
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• Berhati-hati dalam pemanenan buah/biji terutama ketika dilakukan dengan
pemanjatan.
• Menjaga kebersihan badan dari kotoran tanah dan lainya dengan selalu
membersihkan badan setelah bekerja.
• Menempatkan peralatan kerja dan bahan kimia yang berbahaya ditempat yang
aman.
• Membersihkan peralatan kerja setelah digunakan.
• Membersihkan perlengkapan pekerja.
• Keharusan menggunakan masker dan sarung tangan pada saat menggunakan
bahan kimia (obat-obatan).
• Keharusan segera membersihkan diri setelah menggunakan bahan kimia.

Gambar 40. Dalam bekerja selalu memperhatikan keselamatan dan kesehatan
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Masalah lingkungan yang harus diperhatikan dan dijaga adalah sebagai berikut :
• tidak menebang kayu sembarangan.
• tidak membuang api (puntung rokok) sembarangan, tidak menyalakan api tanpa
dipadamkan sebelum meninggalkan lokasi.
• tidak mengganggu dan memburu satwa liar yang dilindungi, kecuali yang
membahayakan.

Gambar 41. Beberapa contoh larangan yang perlu dihindari dalam pembuatan
persemaian

8. Perencanaan
Untuk dapat melaksanakan penanaman pohon tepat waktu dan sesuai dengan
luasan yang diinginkan, maka perlu disusun suatu perencanaan persemaian yang
baik. Perencanaan dimaksud meliputi:
1. Pengumpulan benih yang dilakukan lebih awal, untuk memastikan bahwa benih
yang dikumpulkan tersebut memiliki cukup waktu untuk tumbuh dan telah
mengalami aklimatisasi sebelum dipindahkan ke lokasi penanaman..
2. Pencatatan semua informasi tentang pembibitan mengenai tanggal dan bulan
pada saat: (1) pengumpulan benih. (2) benih disemaikan sampai menjadi bibit siap
tanam, (3) penanaman di lapangan. Keseluruhan waktu tersebut harus dihitung,
demikian pula aktivitas untuk setiap bulannya harus dicatat dan disiapkan.
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1. Mengumpulkan biji / cabutan
Jika ingin mengumpulkan benih dari jenis pohon tertentu, sebaiknya
mengetahui fenologi jenis pohon tersebut agar dapat memprediksi waktu
yang tepat pohon tersebut berbuah. Pada umumnya untuk spesies yang
berbeda akan berbuah pada waktu yang berbeda pula. Oleh karena itu, untuk
mendapatkan benih atau cabutan dari berbagai spesies perlu direncanakan
dengan baik. Untuk mendapatkan benih dalam jumlah besar dari berbagai
species, perencanaan pengumpulan benih tidak dapat dilakukan dalam
waktu satu atau dua bulan, bahkan bisa 6-12 bulan. Oleh karena itu, penting
untuk mengalokasikan waktu yang cukup untuk mengetahui keberadaan
sumber benih, dan jika sudah diketahui dengan pasti jenis pohon tertentu
sudah berbuah, maka sesegera mungkin dilakukan pengumpulan biji.
2. Perkecambah benih
• Pada umumnya biji dari jenis pohon-pohon yang tumbuh di hutan tropis
rawa gambut memerlukan waktu untuk berkecambah sekitar dua minggu,
tetapi bisa juga memakan waktu hingga sebulan untuk perkecambahan
• Setelah berkecambah, bibit-bibit yang baru bisa dipindah ke polibag dan
akan membutuhkan sekitar 2 bulan di sungkup untuk mencapai ukuran
yang baik.
3. Pertumbuhan bibit dalam polybag
• Waktu yang diperlukan bibit untuk mencapai tinggi 30 cm akan bervariasi
tergantung pada masing-masing spesies, i mungkin antara 5-8 bulan.
Selama waktu tersebut i naungan bibit harus dikurangi 50% setelah dua
bulan dalam sungkup. Bibit-bibit yang ada di persemaian harus disiram
secara memadai, diberi pupuk agar supaya tumbuh dengan cepat, sehat
dan kuat, dan terlindungi dari penyakit dan hama.
• Kegiatan pemeliharaan bibit harus dilakukan setiap dua bulan, seperti
pemberian pupuk, pemangkasan akar dan grading. Keseluruhan kegiatan
pemeliharaan tersebut diusahakan untuk dicatat dan didokumentasi
dengan baik untuk dapat dijadikan referensi dan pertimbangan untuk
perbaikan persemaian sehingga menghasilkan bibit yang berkualitas.
4. Pengerasan bibit
• Proses pengerasan atau aklimatasi bibit dimulai dua bulan sebelum tanggal
penanaman bibit. Pada periode ini, perlu dilakukan penyiraman secara
teratur dan naungan harus dikurangi.
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9. Dukungan KFCP
Agar penyelenggaran pembibitan berjalan dengan baik, maka perlu sinergi
antara KFCP dan semua yeng terlibat di persemaian. Staf teknis persemaian
KFCP memberikan dukungan dan saran di semua tahap produksi bibit. Staf
KFCP mengunjungi pembibitan secara teratur (minimal seminggu sekali) dan
mendiskusikan semua aspek kegiatan dengan kelompok pembibitan. Staf Teknis
Pembibitan akan mencatat Jurnal Teknis Bulanan, yang terpisah dan mencantumkan
tujuan yang berbeda-beda pada lembar waktu mereka. Dalam jurnal ini, mereka
akan mencatat hasil kemajuan kegiatan per desa / RT / KK. Mereka mengunjungi
setiap pembibitan, pelaku pembibitan, membahas dan mendiskusikan isu-isu atau
kasus yang terjadi terkait pembibitan. Mereka juga memberi masukan teknis terkait
pelaksanaan pembibitan, dan memastikan bahwa saran itu diterima kemudian
diterapkan oleh pelaku pembibitan. Jurnal Teknis Bulanan juga akan membantu
untuk menunjukkan tahap-tahap penting dalam pembibitan, masalah yang mungkin
timbul, solusi yang ditemukan. Jika solusi tidak ditemukan, maka permasalahan
harus segera disampaikan kepada advisor teknis KFCP untuk dicarikan solusinya. Bagi
KFCP, proses interaksi semacam ini merupakan bentuk akuntabilitas staf teknis KFCP
dalam memberikan dukungan penuh terhadap kelompok pembibitan masyarakat.
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Contoh lembaran untuk Jurnal Teknikal Bulanan Staf Reforestasi
Jurnal Teknikal Bulanan Staf Reforestasi
Tgl

Desa

RT / Kakakan

Bicara dengan

Topik / isu dibicarakan

Nasihat diberi

Untuk membaca lebih lanjut lihat:
Restorasi Hutan Unit Penelitian (2006) Bagaimana menenam Hutan: Prinsip-Prinsip murah Praktek UNTUK Hutan Tropis
merestorasi. Departemen Biologi, Fakultas Sains, Universitas Chiang Mai, Thailand.
Wibisono, ITC, Siboro, dan Suryadiputra L., INN (2005) PANDUAN Teknik Silvikultur Rehabilitasi murah di Lahan Gambut.
Wetlands International - Program Indonesia
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Appendix 1: Form ‘Lembaran Kelompok Bibit’/tallysheet
Appendix 1: Form ‘Lembaran Kelompok Bibit’/tallysheet

Lembaran Bibit Persemaian

Kode Kelompok:___________________

Nama lokal : ______________________________ Nama Latin : ________________________________________
Jumlah biji: _______________________________ Tanggal pengambilan : ________________________________
Tanggal masuk ke cefer:______________________
Berkecambah

Tanggal

Bibit pertama
Bibit terakhir
Jumlah bibit berkecambah : ___________________% berkecambah : ___________________________________
Tanggal pindah

Jumlah semua

Jumlah bibit

Cara memberi pupuk : _________________________________________________________________________
Catatan penyakit dan hama: ____________________________________________________________________
Proses
Menjaga
Bulan 2

Tanggal

Rata-rata
tinggi bibit

Jumlah bibit yg masih
hidup

Bersih tumbuhan lain, diberi pupuk,
akar dipotong, dan bibit bernilai?

Bulan 4
Bulan 6
Bulan 8

Proses
Aklimatisasi
2 b.s

Tgl

Rata-rata
tinggi bibit

Jumlah bibit
masih hidup

Kurangi air,
kurangi naungan?

Bersih tumbuhan lain, diberi pupuk,
akar dipotong, dan bibit bernilai?

1 b.s
b.s. = bulan sebelumnya
Dikeluarkan
Jumlah bibit
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Tanggal

Ke

Rata-rata tinggi bibit

Contoh isi form ‘Lembaran Kelompok Bibit’

Lembaran Bibit Persemaian

STOK DAN MUTASI BIBIT

Kode Kelompok:_
Kahu-100412_____________
: ………………………

Periode/Minggu : ………………………

Nama Persemaian

Bulan

Tahun

: ………………………

: ………………………

Bibit Siap Tanam (Btg)
Mutasi Bibit Periode Ini (Btg)
Stok Bibit
Nama lokal : _Kahui________________________
Nama Latin : _____ Shorea balangeran___________________
No Jenis Bibit
Siap Tanam Periode
Keterangan
Stok Peiode Penambahan
Tujuan
Diangkut
Mati
Afkir
Ini (Btg)
Lalu
Periode Ini
Mutasi
1 Jumlah biji:
2 ___ 120________________________
3
4
5
6
7
8
9
10
Tanggal pengambilan : ___ 10 April 2012_________________

Tanggal masuk ke cefer:_ 11 April 2012_______

Keterangan :

Berkecambah

Tanggal

Bibit pertama

23 April 2012

Bibit terakhir

3 Mei 2012

1. Kolom (9) adalah selisih bibit siap tanam dikurangi jumlah mutasi (kolom 5,6 dan 7)

Jumlah bibit berkecambah : __92_____________% berkecambah : …………….,
___ 92 /………………….20…
120 x 100 =
Mengetahui :

Dibuat oleh,

77%_____________

------------------------------------TPK Desa ……………………………………..

Tanggal pindah

29 -04

04-05

Jumlah bibit

50
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-----------------------------Pengelola Persemaian

Jumlah semua
92

Cara memberi pupuk : _Satu sendok NPK untuk setiap bibit setiap dua bulan (Mei, Juli, Sept, Nov)_
Catatan penyakit dan hama: _Bulan Juli ada ulat-ulat makan daun; 5 bibit mati___________________
Proses
Menjaga
Bulan 2
Bulan 4
Bulan 6

Tanggal
4 Jul 12

Rata-rata
tinggi bibit
13 cm

Jumlah bibit yg masih
hidup
87 (5 mati dari ulat)

Bersih tumbuhan lain, diberi pupuk,
akar dipotong, dan bibit bernilai?
Ya
Ya
Blm
Ya

3 Sep 12

20 cm

85 (2 mati)

Ya

Ya

Ya

Ya

5 Nov 12

26 cm

85

Ya

Ya

Ya

Ya

Bulan 8
Proses
Aklimatisasi
2 b.s

5 Des 12

Tgl

Rata-rata
tinggi bibit
29 cm

Jumlah bibit
masih hidup
85

Kurangi air,
kurangi naungan?
Ya
Ya

Bersih tumbuhan lain, diberi pupuk,
akar dipotong, dan bibit bernilai?
Ya
Ya
Ya
Ya

1 b.s

4 Jan 13

32 cm

85

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

b.s. = bulan sebelumnya
Dikeluarkan
Jumlah bibit
85

Tanggal
2 Feb 13

Ke
Katungjung

Rata-rata tinggi bibit
34 cm
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STOK DAN MUTASI BIBIT
Periode/Minggu : ………………………

Nama Persemaian

: ………………………

Bulan

Tahun

: ………………………

No

: ………………………

Jenis Bibit

1

2

Keterangan :

Bibit Siap Tanam (Btg)
Stok Peiode Penambahan
Lalu
Periode Ini
4
3

Mutasi Bibit Periode Ini (Btg)
Tujuan
Mati
Afkir
Mutasi
5
6
7
8

Stok Bibit
Siap Tanam Periode
Ini (Btg)
9

Diangkut

Keterangan
10

1. Kolom (9) adalah selisih bibit siap tanam dikurangi jumlah mutasi (kolom 5,6 dan 7)

……………., ………………….20…
Dibuat oleh,

Mengetahui :
------------------------------------TPK Desa ……………………………………..

-----------------------------Pengelola Persemaian

PERSEDIAAN BIBIT MENURUT UMUR
Periode/Minggu

: ……………………………….

Nama Persemaian

: ……………………………….

Bulan

: ……………………………….

Tahun

: ……………………………….

No

Jenis Bibit

1

2

‹ 1 Bulan
3

Persediaan Bibit Menurut Umur (Batang)
1-2
>2 - 3
>3 - 4
>4 - 5
>5 - 6
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan

>6
Bulan

4

9

5

6

7

8

Stok Bibit
di
Persemaian
(Batang)
10

JUMLAH
Keterangan :

1. Kolom (9) adalah jumlah bibit siap tanam / proses aklimatisasi
2. Kolom (10) adalah penjumlahan dari kolom (3) sampai dengan (9)

Mengetahui :
------------------------------------TPK Desa ………………………………..
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……………………., …………………… 201
Dibuat oleh,
---------------------------Pengelola Persemaian

Keterangan
(Afkir)
11

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN
KEGIATAN PERSEMAIAN DAN PENANAMAN KELOMPOK KERJA MASYARAKAT
Pada hari ini ;

Hari

:

Tanggal/bulan/tahun

:

Kami menyatakan bahwa Kedua belah pihak (Pihak Kelompok Kerja dan Pihak KFCP) bersama-sama
melakukan
pemeriksanaan hasil pekerjaan dalam kegiatan persemaian dan penanaman Program
Reforestasi Kalimantan Forest and Climate Partnership, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Nama Kelompok

:

Lokasi (Desa)

:

Jenis Kegiatan (pilih salah satu
jenis kegiatan yang diperiksa
dengan tanda √ )

:

Catatan : Setiap kegiatan satu
form

Volume Pekerjaan hasil pemeriksaan :

Pengisian Polibag
Seleksi dan Penaburan Benih
Pencabutan anakan alam dan Penyapihan Bibit
Pemeliharaan bibit
Pengangkutan/Pengiriman Bibit ke Field Nursery
Pengangkutan/Pengiriman Bibit ke Lapangan
Pembuatan Jalur, lubang tanam dan pemasangan ajir
tanaman/Penataan Lokasi Penanaman
Penanaman / Penyulaman
Pengukuran areal Penanaman
Pemantauan Tanaman
Kualitas
Capaian
Kerja (OK
Kerja (%)
atau NOT OK

............................, .......................... 2011
Kalimantan Forest and Climate
Partnership

Kelompok ...................
............................
Ketua Kelompok

............................
Pendamping Teknis
Saksi – Saksi :

1.

.........................

2.

..............................
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Indonesia-Austr alia
Forest Carbon Partnership
Pembangunan Tanpa Merusak Ling kungan

World Trade Centre I 8th Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 31
Jakarta 12920
p. +62 21 521 177 1
f. +62 21 521 144 0

www.iafcp.or.id

