KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
DAN HUTAN LINDUNG

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG
NOMOR : P.5/PDASHL/SET/KUM.1/4/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN
PERSEMAIAN PERMANEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG,
Menimbang

: a. bahwa Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Nomor
P.05/V-SET/2011

tentang

Pembangunan/Renovasi

Petunjuk

Persemaian

Teknis

Permanen,

dan

Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah
Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Nomor P.06/VSET/2013 tentang Manual Persemaian Permanen, belum
menampung

dinamika

perkembangan

kegiatan

persemaian permanen;
b. bahwa

dengan

adanya

perubahan

organisasi

pada

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta
untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas penyediaan
bibit berkualitas, dipandang perlu dilakukan pengaturan
kembali

pembangunan

dan

pengelolaan

persemaian

permanen;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan
Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan
Hutan

Lindung

tentang

Petunjuk

Pelaksanaan

Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Permanen;
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Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 8478);
2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
19 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik

Indonesia

Nomor

3888)

sebagaimana

telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang

Penetapan

Peraturan

Pemerintah

Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang

Nomor

37

Tahun

2014

tentang

Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5609);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang
Perbenihan

Tanaman

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76
Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4947);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2018

tentang

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
33);
7. Peraturan

Menteri

Kehutanan

Nomor

P.01/Menhut-

II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman
Hutan

sebagaimana

telah

diubah

dengan

Peraturan
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Menteri Kehutanan Nomor P.72/Menhut-II/2009 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
713);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor

P.10/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016

tentang

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai dan Hutan Lindung (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 206);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor

P.11/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016

tentang

Organisasi dan Tata Kerja Balai Perbenihan Tanaman
Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 207);
11. Peraturan

Menteri

Kehutanan

Nomor

P.105/Menlhk/

Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan,
Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, serta Pembinaan
dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH
ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN

DAN

PENGELOLAAN

PERSEMAIAN PERMANEN.
Pasal 1
Petunjuk

Pelaksanaan

Pembangunan

dan

Pengelolaan

Persemaian Permanen sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan
Direktur Jenderal ini.
Pasal 2
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Direktur
Jenderal

Bina

Pengelolaan

Daerah

Aliran

Sungai

dan

Perhutanan Sosial Nomor P.05/V-SET/2011 tentang Petunjuk
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Teknis Pembangunan/Renovasi Persemaian Permanen, dan
Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai

dan

Perhutanan

Sosial

Nomor

P.06/V-SET/2013

tentang Manual Persemaian Permanen dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku lagi.
Pasal 3
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2019
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DIREKTUR JENDERAL,

DAN KERJASAMA TEKNIK,
ttd.
ARIEF SETIYO UTOMO

ttd.
IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA
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LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
DAN HUTAN LINDUNG
NOMOR : P.05/PDASHL/SET/KUM.1/4/2019
TENTANG
PETUNJUK
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN
PERSEMAIAN PERMANEN
I. PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang
Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 luas lahan kritis di
Indonesia mencapai 14,02 juta hektar. Hal ini diakibatkan antara lain
kebakaran hutan dan lahan, penggunaan lahan yang tidak sesuai
peruntukannya dan penebangan pohon yang tidak mengikuti kaidahkaidah konservasi.
Untuk

mengurangi

laju

lahan

kritis

tersebut,

Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan program Rehabilitasi
Hutan dan Lahan. Program tersebut memerlukan bibit berkualitas secara
massal, rutin, dan berkelanjutan. Bibit-bibit tersebut disediakan antara
lain melalui produksi bibit pada Persemaian Permanen.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan
Tahun 2019, telah membangun persemaian permanen sejumlah 57 unit.
Target produksi bibit dari seluruh persemaian permanen tersebut
sejumlah ± 50 juta batang setiap tahunnya yang dibagikan secara gratis
kepada

masyarakat.

Bibit

yang

diproduksi

persemaian

permanen

diharapkan mampu mengurangi laju lahan kritis sekaligus meningkatkan
pendapatan masyarakat. Selain untuk memproduksi bibit, persemaian
permanen memiliki nilai tambah sebagai sarana pendidikan, penelitian,
dan rekreasi.
Untuk

peningkatan

efisiensi

dan

efektifitas

penyediaan

bibit

berkualitas, serta penyeragaman pengelolaan persemaian permanen,
maka

perlu

disusun

petunjuk

pengelolaan persemaian permanen.

pelaksanaan

pembangunan

dan
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B.

Maksud dan Tujuan
Maksud dari pembuatan Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan dan
Pengelolaan Persemaian Permanen adalah untuk memberikan acuan bagi
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PDASHL dalam membangun dan
mengelola persemaian permanen.
Tujuannya agar UPT Ditjen PDASHL dapat melaksanakan kegiatan
pembangunan dan pengelolaan persemaian permanen secara terencana,
efektif dan efisien.

C.

Sasaran
Sasaran

dari

petunjuk

pelaksanaan

ini

adalah

persemaian

permanen yang dikelola oleh UPT lingkup Ditjen PDASHL.
D.

Ruang Lingkup
Ruang lingkup pengaturan meliputi:
1.

Pembangunan Persemaian Permanen
a. Perencanaan Pembangunan Persemaian Permanen
b. Pelaksanaan Pembangunan Persemaian Permanen

2.

Pengelolaan Persemaian Permanen
a. Organisasi Persemaian Permanen
b. Sumberdaya Manusia
c. Perencanaan Produksi dan Distribusi Bibit
d. Produksi Bibit
e. Distribusi Bibit
f. Pemeliharaan Lingkungan Persemaian
g. Pembuatan Papan Nama dan Papan Mutasi

3.

Monitoring dan Evaluasi Penanaman Bibit Persemaian Permanen

4.

Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan
a. Pembinaan dan Pengawasan
b. Monitoring dan Evaluasi
c. Pelaporan

E.

Pengertian
1.

Pengelolaan Persemaian Permanen adalah upaya sistematis dalam
rangka pembentukan organisasi persemaian permanen, perencanaan
produksi dan distribusi bibit, produksi bibit, distribusi bibit,
pemeliharaan lingkungan persemaian, dan pelaporan.
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2.

Perencanaan Persemaian Permanen adalah rangkaian persiapan
dalam kegiatan pembibitan, yang meliputi penentuan jenis dan
jumlah bibit, media bibit, peta alokasi distribusi dan sumber daya
manusia.

3.

Pengorganisasian Persemaian Permanen adalah langkah manajemen
dalam

penetapan,

manusia

penggolongan,

persemaian

permanen

dan

pengaturan

sumberdaya

yang

kegiatannya

disesuaikan

dengan tujuan persemaian permanen.
4.

Pengawasan dan Pengendalian Persemaian Permanen adalah upaya
sistematis yang dilakukan agar persemaian permanen terkelola
dengan baik, efektif, dan efisien.

5.

Pelaporan adalah kegiatan penyampaian data dan fakta serta
permasalahan persemaian permanen secara berjenjang dan berkala.

6.

Persemaian adalah tempat atau areal untuk kegiatan memproses
benih atau bagian tanaman lainnya menjadi bibit yang siap tanam.

7.

Persemaian Permanen adalah persemaian yang mempunyai ciri
berada pada

lokasi

yang tetap, sarana prasarana permanen,

menggunakan teknologi, areal cukup luas, produksi dan distribusi
seimbang serta berkelanjutan.
8.

Benih adalah bahan tanaman yang berupa bahan generatif (biji) atau
bahan

vegetatif

yang

digunakan

untuk

mengembangbiakkan

tanaman hutan.
9.

Bibit adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara
generatif atau secara vegetatif.
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II. PEMBANGUNAN PERSEMAIAN PERMANEN
A.

Perencanaan Pembangunan Persemaian Permanen
1.

Luas dan Persyaratan Lokasi
a.

Luas areal persemaian yang harus disediakan paling sedikit 1
(satu) Hektare dengan status kawasan hutan/lahan negara.
Apabila kawasan/lahan tersebut telah dibebani hak, maka perlu
diproses kepastian pengelolaannya sebagai lokasi persemaian
antara lain melalui hibah, pinjam pakai atau kerja sama yang
pelaksanaannya mengacu pada peraturan perundang-undangan.

b.

Persyaratan lokasi persemaian:
1) Dekat dengan sumber air yang mampu memasok air sesuai
kebutuhan secara kontinyu;
2) Dekat dengan sumber media bibit yang akan digunakan;
3) Relatif datar (kemiringan maksimal 5%) dan tidak ada
ancaman banjir;
4) Mudah dijangkau;
5) Terdapat jaringan dan pasokan listrik;
6) Tersedia tenaga kerja.

2.

Studi Kelayakan (Feasibility Study)
Studi kelayakan dilakukan untuk mengetahui kelayakan calon lokasi
persemaian permanen terhadap:
a. Ketersediaan lahan kritis, lahan tidak produktif, lahan kosong
yang menjadi sasaran penanaman;
b. Jarak lokasi persemaian dan lokasi penanaman;
c. Ketersediaan sumber air;
d. Ketersediaan jaringan jalan angkutan bibit;
e. Adanya jaringan dan pasokan listrik;
f. Ketersediaan tenaga kerja;
g. Tempat/lokasi relatif datar (kemiringan maksimal 5%) dan tidak
ada ancaman banjir;
h. Ketersediaan sumber media;
i. Kebutuhan bibit pertahun di sekitar calon lokasi persemaian;
j. Kapasitas produksi;
k. Jenis tanaman yang akan diproduksi;
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3.

Penyusunan Rancangan Teknis (Engineering Design)
Rancangan teknis disusun didasarkan kepada hasil studi kelayakan
memuat:
a. Hasil pengukuran dan peta areal calon lokasi persemaian
permanen.
b. Tata

letak

(denah)

masing-masing

bangunan

dan

sarana

prasarana yang disesuaikan dengan alur produksi.
c. Fasilitas persemaian permanen yang terdiri dari:
1) Rumah stek (rooting greenhouse);
2) Rumah kecambah (germination greenhouse);
3) Rumah bahan stek (mother plant greenhouse);
4) Areal naungan (shade area);
5) Areal terbuka (open area);
6) Rumah pompa, Jaringan/Instalasi Air dan Panel Kontrol;
7) Rumah produksi (production house);
8) Sumber Air dan Bak air;
9) Gudang;
10) Jaringan Listrik;
11) Jalan Utama, Jalan Inspeksi, Drainase;
12) Kantor/Mess Pengelola;
13) Pos Jaga;
14) Pagar.
Fasilitas sebagaimana tersebut di atas merupakan kondisi
ideal

dan

dapat

disesuaikan

dengan

kebutuhan

dan

kemampuan anggaran, tetapi fasilitas yang dibangun harus
dapat menjamin untuk memproduksi bibit berkualitas.
Studi Kelayakan (Feasibility Study) dan Penyusunan Rancangan
Teknis (Engineering Design) sebagaimana tersebut di atas dapat
dilakukan oleh Penyedia melalui mekanisme pengadaan barang
dan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
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B.

Pelaksanaan Pembangunan Persemaian Permanen
1.

Persiapan Lapangan
Persiapan lapangan yang perlu dilakukan adalah:
a. Pengukuran Areal
Pengukuran areal dilakukan untuk memastikan luas dan batas
calon lokasi.
b. Pembersihan Lahan
Pembersihan lahan lokasi persemaian dari sisa pohon, tunggak
dan semak belukar dilakukan dengan cara mekanik atau manual.
c. Perataan Tanah
Perataan tanah dilakukan hingga kemiringan 1-5% dengan tujuan
agar air tidak menggenang dan tidak terjadi erosi.
d. Penataan Areal
Menata masing-masing fasilitas persemaian permanen sesuai
dengan lay out dalam rancangan teknis.
e. Pengerasan Tanah
Pengerasan tanah dilakukan pada areal persemaian dengan
tujuan untuk meningkatkan drainase lokasi.

2.

Pembangunan Persemaian Permanen
Pekerjaan
dilaksanakan

kegiatan
dengan

pembangunan

persemaian

swakelola

oleh

atau

permanen

Penyedia

melalui

mekanisme pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Pembangunan fasilitas persemaian permanen harus mengikuti
rancangan teknis yang telah disusun. Contoh spesifikasi bangunan
Persemaian Permanen adalah sebagai berikut:
a. Rumah Stek (rooting greenhouse)
Rumah Stek adalah ruang yang dirancang untuk memunculkan
dan menumbuhkan akar stek (cutting).
1)

Operasionalisasi Rumah Stek
Gunakan spesifikasi rumah stek sebagaimana spsifikasi
khusus. Usahakan suhu 25-30⁰C, kelembaban minimal 90%
dan sistem pengabutan (fogging system) membentuk “water
film” pada permukaan stek. Kondisi mikroklimat tersebut
dibuat dengan cara:
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a)

Mengatur
“electronic

waktu
control

sistem

fogging

dengan

valve” untuk menghasilkan “water

film”.
b)

Mengatur ventilasi dengan cara buka-tutup plastik UV
dengan rol penggulung (“winches

roll”)

di

hingga

kanan-kiri

rumah

stek

yang

terletak

suhu

dan

kelembaban tercapai.
c)

Plastik UV yang menutup rumah stek dibersihkan
secara berkala (minimal 1 tahun sekali).

d)

Untuk memeriksa suhu dan kelembaban, rumah stek
dilengkapi termometer max-min dan higrometer.

e)

Stek ditanam di pottrays yang telah diisi media.
2

1

6

4

3

5

7

Gambar 2.1. Rumah stek (1), kondisi pengkabutan/ fogging
(2), sistem pengkabutan yang terdiri kombinasi
nozzle
tipe
coolnet
(3
atau
4), electronic
control valve (5), dan
winches roll (6),
Pottrays (7)
2)

Spesifikasi Umum Rumah Stek
Rumah stek adalah satu set “tropical poly-ethylene green
house” ukuran 10 m x 20 m (200 m²) dengan ruang kosong
60 m² di sisi kanan dan kirinya, memiliki spesifikasi sebagai
berikut :
a)

Seluruh struktur adalah mild steel dengan pelapisan
akhir hot dipped galvanized.

b)

Seluruh bangunan ditutup dengan jaring peneduh 50%
dan plastik UV tebal 200 mikron, tahan cuaca dan
angin.
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c)

Seluruh penutup plastik terikat pada struktur galvanis
dengan sistem penjepit Spring Clip, bahan aluminium
dengan penjepit baja anti karat.

d)

Untuk menghindari suhu yang terlalu panas, pintu
sliding ditutup jaring peneduh 50%.

e)

Tinggi bangunan adalah ± 4,5 m.

f)

Struktur dirancang tahan terhadap pijakan pekerja saat
pemasangan, pembersihan plastik dan terpaan angin.

g)

Penyiraman menggunakan fogging system berupa pipa
tembaga yang terpasang pada rangka plafon (“Ceilling
Frame”). Sistem penyiraman diatur oleh Electric Control
Valve secara otomatis.

h)

Fogging terpasang sebanyak 5 jalur, setiap jalur berisi
10 Nozzle, dengan jarak antara jalur 1,8 m. Total nozzle
dalam

rooting

menggunakan

area
pipa

ada

50

tembaga

set.

yang

Seluruh
tahan

pipa

terhadap

tekanan tinggi. Mesin menggunakan High Pressure
Compressor. Spesifikasi fogging system dapat berbeda
tergantung noozle yang digunakan.
i)

Rak rooting green house ukuran L = 1,2 m, T = 0,8 m
dan P = 8 m (3 lajur) sebanyak 10 unit dengan pelapisan
menggunakan cat zinchromate sebanyak 2 kali pelapisan
dan digunakan sebagai penempatan tray dan tube,
terdapat didalam ruang rumah stek. Jumlah tray
sebanyak, 20 x 3 x 10 = 600 tray. Dimensi rak
disesuaikan dengan ukuran pot trays dan jumlahnya
tergantung pada target produksi bibit.

j)

Seluruh lantai rumah stek diberi lapisan batu split
setebal 5 cm merata berfungsi untuk resapan dan
pengendalian gulma. Lantai rumah stek dapat pula
dicor.

3)

Spesifikasi Khusus Rumah Stek
a)

Tanggulan
(1) Pondasi cor beton bertulang dengan ketinggian 15
cm

berfungsi

sebagai

pembatas

ruangan

penahan hamparan split.
(2) Tanggulan diplester dan dilakukan pengacian

dan
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(3) Dibawah tanggulan dipasang pipa PVC 1 inci sebagai
pipa sulingan agar didalam ruang Rooting Green
House tidak terdapat genangan air sisa penyiraman.
(4) Pondasi titik kolom konstruksi menggunakan beton
K-175 dengan ukuran 30 x 30 x 50 cm, yang
sebelumnya telah diisi urugan pasir dan lantai kerja
dengan ketebalan masing-masing 5 cm.
b)

Kerangka Struktur
(1) Standarisasi JIS, Manufacture Standard, SPHTI-3,
SS400 Steel Structure Standard Material.
(2) Keseluruhan rangka besi rumah stek dilapisi dengan
proses Hot Dip Galvanized Coating Steel sebagai
penahan terjadinya karatan.
(3) Ketebalan pelapisan : 20-40 mikron dengan toleransi
± 10%.
(4) (40 x 40 x 1,8 x 1.000 mm Besi Hollow/RHS) Struktur Tanam Fondasi (Foundation Tube)
(5) (25 x 50 x 1,8 x 3.600 mm Besi kotak) - Kolom
Tarikan Angin Samping (Wind Bracing)
(6) (50 x 50 x 1,8 x 3.000 mm Hollow) - Tiang Utama
(Main Coloum).
(7) (50 x 50 x 1,8 x 4.000 mm Hollow) - Penghubung
kolom (Main Frame).
(8) (32 x 1,8 x 700 mm SGP) - Tarikan Angin Struktur
(Structur Bracing).
(9) (40 x 40 x 1,8 x 4.000 mm Hollow) - Pengikat lantai
(Rail Bracing Down).
(10) Baut dan mur pengikat di Galvanized Electro Plating
(M12 x 120, Hex, ring plat, dan ring per).

c)

Pengikat Plastik
Pengikat

plastik

menggunakan

Spring

Clip

dengan

spesifikasi :
(1) Bahan rail terbuat dari aluminium.
(2) Mampu mengikat dua lapisan plastik
(3) Spring baja dengan coating plastik/electroplating
(4) Mudah untuk bongkar pasang dan kuat
(5) Material rail maupun spring tidak tajam
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d)

Spesifikasi plastik UV
(1) Performance : umur pemakaian 5 tahun
(2) Film Density : 922 kg/m3
(3) Light Haze : 223% (ASTM D 1003)
(4) Light Transmission : 97.4% (ASTM D 1003)
(5)

e)

Ketebalan : 200 micron

Jaring Peneduh
(1) Knitted Shadenet UV A Stabilizer
(2) 50% Shade

f)

Instalasi
Knock Down dengan pengikat baut galvanis electro
plating.

4)

Spesifikasi Umum Rumah Stek
Rumah stek adalah satu set “tropical poly-ethylene green
house” ukuran 10 m x 20 m (200 m²) dengan ruang kosong
60 m² di sisi kanan dan kirinya, memiliki spesifikasi sebagai
berikut:
a)

Seluruh struktur adalah mild steel dengan pelapisan
akhir hot dipped galvanized.

b)

Seluruh bangunan ditutup dengan jaring peneduh 50%
dan plastik UV tebal 200 mikron, tahan cuaca dan
angin.

c)

Seluruh penutup plastik terikat pada struktur galvanis
dengan sistem penjepit Spring Clip, bahan aluminium
dengan penjepit baja anti karat.

d)

Untuk menghindari suhu yang terlalu panas, pintu
sliding ditutup jaring peneduh 50%.

e)

Tinggi bangunan adalah ± 4.5 m.

f)

Struktur dirancang tahan terhadap pijakan pekerja saat
pemasangan, pembersihan plastik dan terpaan angin.

g)

Penyiraman menggunakan fogging system berupa pipa
tembaga yang terpasang pada rangka plafon (“Ceilling
Frame”). Sistem penyiraman diatur oleh Electric Control
Valve secara otomatis.

h)

Fogging terpasang sebanyak 5 jalur, setiap jalur berisi
10 Nozzle, dengan jarak antara jalur 1,8 m. Total nozzle

-15-

dalam

rooting

menggunakan

area
pipa

ada

50

tembaga

set.

yang

Seluruh
tahan

pipa

terhadap

tekanan tinggi. Mesin menggunakan High Pressure
Compressor. Spesifikasi fogging system dapat berbeda
tergantung noozle yang digunakan.
i)

Rak rooting green house ukuran L = 1,2 m, T = 0,8 m dan
P = 8 m (3 lajur) sebanyak 10 unit dengan pelapisan
menggunakan cat zinchromate sebanyak 2 kali pelapisan
dan digunakan sebagai penempatan tray dan tube,
terdapat didalam ruang rumah stek. Jumlah Tray
sebanyak, 20 x 3 x 10 = 600 tray. Dimensi rak
disesuaikan dengan ukuran pot trays dan jumlahnya
tergantung pada target produksi bibit.

j)

Seluruh lantai rumah stek diberi lapisan batu split
setebal 5 cm merata berfungsi untuk resapan dan
pengendalian gulma. Lantai rumah stek dapat pula
dicor.

b. Rumah Kecambah (germination greenhouse)
Rumah kecambah adalah ruang yang dirancang untuk menabur
benih agar berkecambah.
1

7
2

3

8

4

5

6

Gambar 2.2.
Rumah kecambah (1), rak (2), bak
kecambah (3), bedeng tabur. Sistem
penyiraman
(misting)
yang
menyemprotkan butir air lembut terdiri
dari nozzle tipe coolnet (4 dan 5),
electronic control valve (6), dan wiches
roll (7), tipe bedeng tabur tanpa rak
untuk menyemai benih (8).

-16-

1) Operasionalisasi Ruang Kecambah
Gunakan spesifikasi rumah kecambah sebagaimana Gambar
2.2. Usahakan suhu 25-30⁰C, kelembaban minimal 90%.
Berbeda dengan rumah stek yang menggunakan nozzle yang
menyemprotkan

kabut

(“fogging

system”),

rumah

perkecambahan menggunakan nozzle yang menyemprotkan
butir

air

lembut

(“misting

system”).

Selain

untuk

mengendalikan suhu dan kelembaban udara, penyiraman
diperlukan untuk melembabkan media tabur bukan u n t u k
mengairi. Kondisi mikroklimat tersebut dibuat dengan cara:
a) Mengatur waktu sistem penyiraman dengan “electronic
control valve”.
b) Mengatur ventilasi dengan cara buka-tutup plastik UV
dengan rol penggulung “winches roll”, yang terletak di
kanan-kiri

rumah

kecambah

hingga

suhu

dan

kelembaban tersebut tercapai.
c)

Plastik UV yang menutup rumah stek dibersihkan secara
berkala (minimal 1 tahun sekali).

d) Apabila suhu rumah kecambah masih terlalu panas
(lebih

dari

300C)

maka

shading

net

hendaknya

dibentangkan di atas rak kecambah atau bedeng tabur
pada kerangka atapnya.
e)

Untuk memeriksa suhu dan kelembaban, rumah stek
dilengkapi termometer max-min dan hygrometer.

2) Spesifikasi Umum Ruang Kecambah
Rumah kecambah adalah satu set “tropical polyethylene green
house” ukuran 5 m x 10 m (50 m2) dengan ruang kosong 15
m2 di sisi kanan dan kirinya, memiliki spesifikasi sebagai
berikut:
a)

Seluruh struktur adalah mild steel dengan pelapisan
akhir hot dipped galvanized.

b)

Seluruh bangunan ditutup dengan jaring peneduh 50%
dan green house film dengan UV protection dengan
ketebalan 200 mikron yang tahan terhadap cuaca dan
angin.
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c)

Seluruh penutup plastik terikat dengan baik di struktur
galvanis dengan sistem penjepit Spring Clip.

d)

Untuk menghindari suhu yang terlalu panas, pintu
sliding hanya ditutup dengan jaring peneduh 50%.

e)

Sepanjang

sisi

bangunan

tertutup

dengan

jaring

peneduh 50% dan terlapisi di sisi luarnya dengan plastik
film.
f)

Tinggi bangunan adalah ± 4,5 m.

g)

Struktur dirancang tahan terhadap pijakan pekerja saat
pemasangan, pembersihan plastik dan tahan terhadap
terpaan angin.

h)

Penempatan ruang Germination House menyatu dengan
ruang

Rooting

Green

House

yang

dibatasi

dengan

penyekat pelastik UV.
i)

Penyiraman

menggunakan

Misting

System

yang

terpasang pada rangka rak perkecambahan dalam ruang
Green House dan diatur oleh electric control valve secara
otomatis.
(1) Menggunakan pipa High Density Poly Etylen (HDPE)
13 mm.
(2) Nozzle, Mister Agridor dengan jarak antar nozzle 2
meter.
(3) Sistem penyiraman diatur dengan control panel on/off
secara otomatis.
(4) High pressure pump minimal tekanan 4 bar.
(5) On/off dapat diatur dalam detik ataupun menit.
j)

Rak perkecambahan dengan ukuran L = 1,34 m, T = 1,7
m dan P = 8 m (2 susun) dengan 4 lajur sebanyak 2 unit
diletakkan di dalam Germination House sebagai tempat
bak perkecambahan. Jumlah bak kecambah sebanyak, 2
unit x 4 lajur x 2 tingkat x 20 = 320 bak. Tiap bak
kecambah dapat menampung 600 sampai dengan 800
benih

berukuran

sedang,

sehingga

setiap

produksi

menghasilkan minimum 600 x 320 = 192.000 bibit. Tipe
lain menggunakan bedeng tabur, dengan nozzle tegak.

-18-

k)

Lantai Germination House diberi lapisan batu split setebal
5 cm merata berfungsi untuk resapan dan pengendalian
gulma. Lantai rumah kecambah dapat pula dicor.

3) Spesifikasi Khusus Ruang Kecambah
a)

Tanggulan
(1)

Pondasi cor beton bertulang dengan ketinggian 15
cm

berfungsi

sebagai

pembatas

ruangan

dan

penahan hamparan split.
(2)

Tanggulan diplester dan dilakukan pengacian.

(3)

Dibawah tanggulan dipasang pipa PVC 1 inci sebagai
pipa sulingan agar didalam ruang Germination House
tidak terdapat genangan air sisa penyiraman.

(4)

Pondasi titik kolom konstruksi menggunakan beton
K-175 dengan ukuran 30 cm x 30 cm x 50 cm, yang
sebelumnya telah diisi urukan pasir dan lantai kerja
dengan ketebalan masing-masing 5 cm.

b)

Kerangka Struktur :
(1)

Standarisasi JIS, Manufacture Standard, SPHTI-3,
SS400 Steel Structure Standard Material.

(2)

Keseluruhan rangka besi Roting Green House dilapisi
dengan proses Hot Dip Galvanized Coating Steel
sebagai penahan terjadinya karatan.

(3)

Ketebalan pelapisan : 20-40 mikron dengan toleransi
± 10%.

(4)

(40 x 40 x 1,8 x 1.000 mm Besi Hollow/RHS) Struktur Tanam Fondasi (Foundation Tube).

(5)

(25 x 50 x 1,8 x 3.600 mm Besi kotak) - Kolom
Tarikan Angin Samping (Wind Bracing).

(6)

(50 x 50 x 1,8 x 3.000 mm Hollow) - Tiang Utama
(Main Coloum).

(7)

(50 x 50 x 1,8 x 4000 mm Hollow) - Penghubung
kolom (Main Frame).

(8)

(32 x 1,8 x 700 mm SGP) - Tarikan Angin Struktur
(Structur Bracing).

(9)

(40 x 40 x 1,8 x 4000 mm Hollow) - Pengikat lantai
(Rail Bracing Down).
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(10) Baut dan mur pengikat di Galvanized Electro Plating
(M12 x 120, Hex, ring plat, dan ring per).
c)

Pengikat Plastik :

Penjepit plastik menggunakan Spring Clip dengan spesifikasi:
(1) Bahan rail terbuat dari alumunium.
(2) Mampu mengikat dua lapisan plastik.
(3) Spring baja dengan coating plastic/electroplating.
(4) Mudah untuk bongkar pasang dan kuat.
(5) Material rail maupun spring tidak tajam.
d)

Spesifikasi Green House Film :
(1) Performance : umur pemakaian 5 tahun
(2) Film Density : 922 kg/m3
(3) Light Haze : 223% (ASTM D 1003)
(4) Light Transmission : 97.4% (ASTM D 1003)
(5) Ketebalan : 200 micron

e)

Jaring Peneduh
(1) Knitted Shade Net UV A Stabilizerd
(2) 50% Shade

f)

Instalasi :

Knock Down dengan pengikat baut galvanis electro plating.
c. Rumah Bahan Stek (mother plant greenhouse)
Rumah

bahan

stek

dirancang

untuk

perbanyakan

stek

sebagai bahan pembuatan bibit vegetatif. Stek dihasilkan dari
Bibit yang pohon induknya tidak berbuah setiap tahun (seperti
jenis dipterocarpa), Bibit dari pohon plus atau klon unggul.
Operasionalisasi rumah bahan stek :
Suhu dan kelembaban rumah bahan stek tidak dikendalikan
dengan sistem yang khusus. Sinar matahari hendaknya cukup
untuk menstimulir pertumbuhan tunas. Sistem irigasi diperiksa
secara berkala agar air tetap menetes dalam volume yang cukup.
Bahan

stek

diambil

dari

bibit

yang

masih

dalam

fase

pertumbuhan. Bibit sebaiknya ditanam dalam root trainer dengan
rak agar terjadi pemangkasan akar secara alami (“air prunning”).
Perawatan

rumah

bahan

stek

terdiri

perawatan

peneduh,

pemeliharaan hamparan koral, penggantian media

bibit, pembersihan gulma, dan perawatan sistem irigasi.

jaring
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1

2

4

3

6
7

5

Gambar 2.3. Rumah bahan stek (1), “Drift irigation” tipe selang
majemuk (2, 3, 4), tipe selang tunggal (5, 6, 7).
Pengelola persemaian disarankan melakukan uji coba pembuatan
stek pucuk. Tahap awal uji coba adalah
spesies

yang

mudah

berakar.

mengidentifikasi

Jenis-jenis

dipterocarpa,

panggal buaya, sawo kecik, bentawas, majegau, pule, akasia, jati,
eucalyptus, ramin, kayu bawang mempunyai potensi untuk
dikembangkan dengan stek.
d. Areal Naungan (shade area)
Area naungan adalah tempat untuk menyapih kecambah dan
memberikan perlindungan dari

terik matahari selama

masa

pertumbuhan bibit.
1) Operasionalisasi Area Naungan
Komponen area naungan yang harus berfungsi optimal
adalah jaring peneduh (“shading net”), sistem irigasi dan
sistem penyiraman. Gunakan spesifikasi area naungan.
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Jaring peneduh intensitas 50% harus terbentang horizontal
untuk mempertahankan agar suhu tanah dan suhu bibit
tidak panas. Bentangan demikian juga berfungsi melindungi
bibit dari pukulan air hujan. Apabila di persemaian bertiup
angin kencang, buat pemecah angin “wind break” berupa
bentangan jaring peneduh dengan sudut 40⁰ dari rangka
naungan ke tanah untuk mengurangi resiko kekeringan bibit
(Gambar 2.3.1).

a

b

1

2
4

c

3

Gambar 2.4

Area naungan dan sistem penyiraman.
Area
naungan untuk pottrays dengan rak (a), untuk
pottrays tanpa rak (b), untuk polybag dengan
bedeng sapih dari papan atau bata (c). Sistem
penyiraman dengan noozle “fan spray” (1, 2),
“maxibird” dengan penyangga portable (3, 4).

Gambar 2.5
Pemecah angin “wind
break” berupa bentangan
jaring peneduh (warna
hitam) dengan sudut 40⁰
dari rangka naungan ke
tanah untuk mengurangi
risiko kekeringan bibit
Sistem irigasi dan penyiraman harus menjangkau semua
bibit dan melembabkan media. Untuk itu, gunakan nozzle
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tipe “spinet”, misalnya “van spray” atau “maxibird”. Sistem
harus berfungsi optimal pada awal penyapihan bibit, yang
umumnya

dilakukan

pada musim kemarau.

Pada musim

hujan, bibit biasanya tidak perlu disiram. Agar penyiraman
efektif,

lakukan

uji

coba

frekuensi,

lama,

dan

waktu

penyiraman.
Per la kua n aklimatisasi (“hardening off”) bibit pottrays agak
berbeda dengan bibit polybag. Bibit pottrays dipindah ke area
terbuka, sedang bibit polybag biasanya tetap di area naungan
yang dibuka jaring peneduhnya.
Area naungan harus sehat dan bebas hama, penyakit, dan
gulma. Untuk itu, usahakan agar air tidak tergenang di
persemaian dengan menghampar batu koral. Gulma harus
dibersihkan secara periodik secara manual atau dengan
herbisida.

Sisa-sisa

polybag

dan

media

bekas

harus

disingkirkan dari area naungan.
2) Tipe Area Naungan
Fasilitas pokok dalam areal naungan adalah sistem irigasi,
sistem penyiraman, dan jaring peneduh.
a)

Ditinjau dari penggunaan wadah (“container”) bibit, tipe
area naungan terdiri dari:
(1) Area naungan dengan rak + pottrays
(2) Area naungan tanpa rak + pottrays (disangga rak
untuk pottrays)
(3) Area naungan dengan bedeng sapih untuk meletakkan
polybag

b) Ditinjau dari sistem irigasi dan penyiraman, tipe area
naungan terdiri dari:
(1) Area naungan + van spray tegak
(2) Area naungan + van spray gantung
(3) Area naungan + maxi bird disangga pipa portable
(4) Area naungan + maxi bird disangga pipa tetap
c)

Ditinjau dari sistem bentang jaring peneduh, tipe area
naungan terdiri dari:
(1) Area naungan + rangka besi galvanized
(2) Area naungan + tiang besi galvanized + sling
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3) Spesifikasi Umum
a)

1 unit dengan ukuran L = 20 m, P = 30 m, luas = 600 m2
sebanyak 2 unit.

b) Sekeliling bangunan terdapat ruang kosong seluas 150
m2 .
c)

Seluruh struktur adalah mild steel dengan pelapisan akhir
Hot Dipped Galvanized dengan tidak ada pekerjaan
pengelasan di lokasi pemasangan.

d) Pengikat jaring peneduh ke struktur galvanis dengan
clamp penjepit dari bahan PVC sheet sehingga jaring
peneduh akan tertarik dengan sempurna.
e)

Tinggi bangunan Shade house adalah 3 meter.

f)

Seluruh penyangga Shading net menggunakan Sling (wire
rope) 12 mm yang dijepit dengan clamp sling.

g)

Penyiraman dalam bangunan Shade area adalah dengan
menggunakan nozzle 12 Van Spray yang diatur oleh
control panel sebagai pengendali on/off secara otomatis.
(1) Komposisi penyiraman terdiri 5 jalur pipa memanjang
sepanjang 30 m dengan jarak antar nozzle 4 m.
(2) Sistem

penyiraman

digantung

dengan

baik

menggunakan pipa HDPE.
h) Seluruh ruang shade area terhampar merata batu split
3/5 setebal 5 cm.
i)

Kapasitas Bibit 2 unit shade area :
(1) 1 tray x 81 tube/tray = 357.696 tube (357.696 bibit).
(2) Dengan rotasi setiap 3 bulan dan 80% survival rate
akan menampung atau mengeluarkan 1.144.627 bibit
per tahun.

4) Spesifikasi khusus
a)

Tanggulan
(1) Pondasi cor beton bertulang dengan ketinggian 15 cm
berfungsi sebagai pembatas ruangan dan penahan
hamparan split.
(2) Tanggulan diplester dan dilakukan pengacian
(3) Dibawah tanggulan dipasang pipa PVC 1 inci sebagai
pipa sulingan agar didalam ruang Germination House
tidak terdapat genangan air sisa penyiraman.
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(4) Pondasi titik kolom konstruksi menggunakan beton K175 dengan ukuran 30 cm x 30 cm x 50 cm, yang
sebelumnya telah diisi urugan pasir dan lantai kerja
dengan ketebalan masing-masing 5 cm.
b) Kerangka Struktur :
(1) Stardarisasi

JIS,

Manufacture

Standard,

SPHTI-3,

SS400 Steel Structure Standard Material.
(2) Keseluruhan rangka besi area naungan dilapisi dengan
proses Hot Dip Galvanized Coating Steel sebagai
penahan terjadinya karatan.
(3) Ketebalan pelapisan : 20-40 mikron dengan toleransi +
10%.
(4) (40 x 40 x 1,8 x 1.000 mm Besi Hollow/RHS) Struktur Tanam Fondasi (Foundation Tube).
(5) (25 x 50 x 1,8 x 3.600 mm Besi kotak) - Kolom Tarikan
Angin Samping (Wind Bracing).
(6) (50 x 50 x 1,8 x 3.000 mm Hollow) - Tiang Utama (Main
Coloum).
(7) (Wire rope 12 mm) - Penghubung kolom (Main Frame).
(8) (32 x 1,8 x 700 mm SGP) - Tarikan Angin Struktur
(Structur Bracing).
(9) (40 x 40 x 1,8 x 4.000 mm Hollow) - Pengikat lantai
(Rail Bracing Down).
(10) Baut dan mur pengikat di Galvanized Electro Plating
(M12 x 120, Hex, ring plat, dan ring per).
c)

Pengikat / penguat Jaring :
(1) Clamp PVC Sheet penjepit Shading net.
(2) Anti karat.
(3) Mampu menjepit net dengan baik dan net tidak
mudah robek.
(4) Mudah untuk bongkar pasang dan kuat.
(5) Material penjepit dari bahan PVC Sheet 3mm.

d) Knitted Shadenet Roof and Walls
(1) UV Stabilised
(2) Roof 70% dan 50% , wall 30% Black shade
e)

Sistem penyiraman
(1) 12 Van Spray 8 adapter nozzle
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(2) Ball Valve 1¼’’
(3) PVC AW, t min 2 mm
(4) Head + Nozzle + Anti Drain Valve
(5) Check Valve 1¼’’
(6) Disc filter 1¼’’
(7) On/off diatur oleh control panel secara otomatis.
e. Areal Terbuka (open area)
Area terbuka adalah tempat aklimatisasi (hardening off), untuk
melatih bibit agar tahan dalam menghadapi kondisi lapangan
penanaman.
1) Operasionalisasi area terbuka
Gunakan spesifikasi area terbuka sebagaimana Lampiran 2.6.
Komponen utama area terbuka yang harus berfungsi optimal
adalah sistem irigasi dan sistem penyiraman. Bibit dipindah
dari area naungan ke areal terbuka agar :
a) Membuat bibit secara bertahap tahan menghadapi kondisi
lingkungan selama pengangkutan dan penanaman.
b) Mempercepat proses lignifikasi batang.
Pemindahan bibit dari area naungan menuju area terbuka
harus memperhitungkan beberapa hal, antara lain:
a) Bibit pottray dapat dipindah dengan mudah dari area
naungan ke area terbuka dengan risiko kematian minimal.
b) Bibit polybag umumnya akan mudah layu apabila dipindah
karena akar mungkin sudah menembus polybag, sehingga
perlu pemotongan akar.
c) Pemindahan bibit polybag memerlukan tenaga kerja yang
lebih besar dibanding bibit pottrays.
d) Untuk kondisi yang sangat terik, bibit masih memerlukan
jaring peneduh.
Area terbuka harus sehat dan bebas hama, penyakit, dan
gulma. Untuk itu, usahakan agar air tidak tergenang di
persemaian dengan menghampar batu koral. Gulma harus
dibersihkan secara periodik secara manual atau dengan
herbisida.

Sisa-sisa

polybag

disingkirkan dari area terbuka.

dan

media

bekas

harus
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1

2

a

3

b

Gambar 2.6

Area terbuka dan sistem penyiraman. Area
terbuka dengan hamparan koral tanpa rak (1),
dilengkapi dengan rak (2), dan dilengkapi bedeng
sapih (3). Sistem penyiraman dengan nozzle tipe
“spinnet”, yaitu “van spray” (a), dan maxibird (b)
2) Spesifikasi Umum
a) Open area dengan ukuran 30 m x 30 m dengan luas 900
m2 sebanyak 4 unit.
b) Hamparan koral dengan ketebalan 5 cm.
c)

Bedengan menggunakan C Channel bahan zincalume anti
karat (polybag diameter 7 cm )

d) Kapasitas jika menggunakan polybag, 1 bedengan (9 m x
0,98 m) dengan jarak antar bedengan 60 cm :
(1) 128 baris x 14 kolom = 1.792 polybag x 60 bedengan =
107.520 bibit/1 unit open area.
(2) untuk 4 unit open area = 430.080 bibit/periode
e)

Kapasitas open area jika menggunakan tray dan tube.
(1) Ukuran 30 m x 30 m dan tray ukuran 40 cm x 40 cm.
(2) 22 x 3 = 66 tray x 20 baris x 3 kolom x 81 tube =
320.760 tube/1 unit open area.
(3) Untuk 4 unit open area = 1.283.040 tube.

3) Spesifikasi Khusus
a) Penyiraman dengan Overhead Sprinkler
(1) Tiap Blok terdiri 2 jalur pipa x 3 sprinkler tiap jalur (10
m jarak antar sprinkler, dan 10 m jarak antar pipa), sisi
kiri kanan berjarak 5 m dari tanggulan ke pipa PVC AW
t min. 2 mm. Total 24 unit Sprinklers.
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(2) Tiap Blok dengan 1 set Control Valve.
b) Spesifikasi Material Watering System:
(1) Maxibird Sprinkler
(a) Ball Valve 1½’’
(b) Check Valve 1½’’
(c) Disc filter 1½’’
(d) Water mur 1½’’
(2) Distribution Pipe
(a) PVC Pipe 1½’’ AW t minimal 2 mm + Accessories
(b) PVC AW 1¼’’ + Accessories
f. Rumah Pompa, Jaringan/Instalasi Air dan Panel Kontrol
Rumah pompa dirancang sebagai tempat pengoperasian
elektrik, sistem irigasi, dan sistem mesin.

sistem

Gambar 2.7
Ruang pompa untuk
mengendalikan sistem
penyiraman
dan
sistem
elektrik
di
persemaian

1) Operasional Rumah Pompa dan Panel Kontrol
Operasional
dilakukan

sistem

penyiraman

berdasarkan

digunakan.

Seorang

manual

operator

dan
dari

sistem

elektrikal

mesin-mesin

perlu

ditetapkan

yang
untuk

mengoperasikan mesin-mesin dalam rumah pompa. Jaringan
irigasi

dan

jaringan listrik diketahui oleh operator.

Kebersihan dan kerapihan harus dijaga oleh operator. Rumah
harus dihindarkan dari tetesan air hujan. Sisa-sisa bahan
bakar

di

lantai rumah segera dibersihkan. Genset sebagai

cadangan daya listrik hendaknya berfungsi dengan
Manual

penggunaan

alat

dan

sistem

jaringan

baik.
mesin-

mesin tersebut harus selalu tersedia dalam rumah pompa.
2) Spesifikasi
a)

Ukuran 4 x 5 m = 20 m2

b) Pondasi batu kali adukan semen 1 : 4
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c)

Sloof besi beton bertulang 15 cm x 20 cm, besi diameter
10 mm, beton K250

d) Begisting papan cor, kaso 5/7
e)

Cor lantai beton K250, besi diameter 10 mm

f)

Kusen kayu kamper oven, daun jendela kaca polos 5 mm

g)

Ringbalk besi beton bertulang 15 cm x 20 cm, besi
diameter 10 mm, beton K250

h) Konstruksi Besi Hollow galvanize.
i)

Dinding wire mesh Rangka atap Kayu

j)

Atap dan nok zincalume

k) Cat dinding setara Vinilex
l)

Lubang angin di ke 4 sisi dinding

g. Rumah Produksi (production house)
Rumah produksi dirancang untuk mengolah media dan mengisi
media ke pottray atau polybag.

Gambar 2.8 Rumah produksi untuk mengolah media dan mengisi
media ke pottray atau polybag.
1) Operasional Rumah Produksi
Rumah produksi adalah ruang untuk mempersiapkan dan
mengisi

media. Rumah produksi bukan gudang tempat

menyimpan

media.

Kebersihan

dan

ketertiban

rumah

produksi harus dijaga dengan cara :
a)

Membuang

sisa

plastik,

ranting,

dan

kotoran

sisa

penyaringan limbah.
b) Membersihkan rumah produksi setelah jam kerja setiap
hari.
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c)

Tidak meletakkan baju di rumah produksi.

d) Rak pottrays jangan menjadi tempat duduk.
2) Spesifikasi
a)

5,0 m-L x 10,0 m-P (10 m x 12 m)

b) Dinding beton setinggi 1 meter.
c)

Atap Zincalume

d) Lantai beton cor 10 cm
e)

Area stok media 2,5 m-L x 3,5 m-P x 1,0 m-T beton bata

f)

Konstruksi IWF 150 mm

h. Sumber Air dan Bak Air
Sumber

air

dan

bak

penampung

dirancang

agar

dapat

mencukupi kebutuhan air di rumah stek, rumah kecambah,
area naungan, area terbuka, rumah bahan stek dan konsumsi
personel persemaian. Sumber air yang berasal dari sungai atau
sumur bor, harus cukup untuk suplai air dari pompa kapasitas
minimal 60 liter/menit. Air yang dihisap dari pompa atau dari
sungai ditampung dalam bak berkapasitas 30 m³ (L = 4 m, P = 5
m dan T = 1,5 m) sebelum masuk ke sistem penyiraman.
1) Operasional Bak Penampung air
Instalasi air yaitu bak penampungandan dan filter perlu
dibersihkan

secara

berkala. Filter

dibersihkan jika

ada

sumbatan ke jaringan irigasi. Pemeriksaan rutin dilakukan
terhadap plastik dan tembok, dan segera memperbaiki atau
mengganti komponen yang rusak atau bocor

1

3

2

Gambar 2.9 Bak penampung air
dengan tipe plastik
(1) dan tipe tembok
(2), yang dilengkapi
filter (3)
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2) Spesifikasi
a)

Sumber Air
(1) Sumur Bor dengan kedalaman 40-150 meter.
(2) Kapasitas pompa 60 liter/min dengan total head 50 m

b) Kolam Penampungan dengan lapisan geotextile
(1) Kapasitas 48 m3 (8 m-P x 4 m-L x 1.5 m-T)
(2) Tebal lapisan Geomembran 40 mill (1,00 mm)
i. Gudang
Gudang adalah bangunan untuk menyimpan peralatan dan
bahan seperti sprayer gendong, selang-selang, pupuk, pestisida,
herbisida, insektisida dan bahan-bahan lainnya. Spesifikasi
teknis bangunan gudang adalah sebagai berikut:
1) Ukuran 4x 5 m = 20 m2
2) Pondasi batu kali adukan semen 1 : 4
3) Sloof besi beton bertulang 15 cm x 20 cm, besi diameter 10
mm, beton K250
4) Begisting papan cor, kaso 5/7
5) Cor lantai beton K250, besi diameter 10 mm
6) Kolom 25cm x 13 cm, beton K250, besi diameter 10 mm
7) Kolom praktis beton K175
8) Dinding bata merah diplester dan diaci
9) Pintu kupu, kusen kayu kamper oven, daun pintu double
triplek
10) Kusen kayu kamper oven, daun jendela kaca polos 5 mm
11) Ringbalk besi beton bertulang 15 cm x 20 cm, besi diameter 10
mm, beton K250
12) Rangka atap kayu
13) Atap dan nok zincalume
14) Cat dinding setara Vinilek
15) Lubang angin di ke-4 sisi dinding
j. Jaringan Listrik
Persemaian

permanen

memerlukan

energi

listrik

untuk

menggerakan pompa air dan penerangan. Energi listrik dapat
bersumber dari Perusahaan Listrik Negara atau genset. Kapasitas
listrik minimal 5.000 watt.

-31-

k. Jalan Utama, Jalan Inspeksi dan Drainase
Jalan yang dibuat adalah jalan utama dan jalan pemeriksaan
(inspeksi). Lebar jalan utama ± 4 m, sedangkan jalan pemeriksaan
dibuat dengan lebar ± 1,5 m.
Di kanan kiri jalan dibuat saluran air supaya tidak terjadi
genangan air maka perlu dibuat parit dengan ukuran 25 cm x 30
cm x 465 m dari pasangan ½ bata.
Jalan pemeriksaan (inspeksi) didalam area green house lebar 1m
dan disekeliling 0,7 m terbuat dari Paving block t = 8 cm dan
penjepit Paving dari pasangan bata diplester dan aci.
l. Kantor/Mess Pengelola
Kantor/mess pengelola persemaian berupa bangunan rumah yang
didalamnya terdapat antara lain: ruang istirahat (tempat tidur),
ruang tamu, dapur, kamar mandi.
m. Pos Jaga
Pos jaga berupa bangunan yang berukuran ± 2 m x 2 m, dibangun
di samping jalan masuk persemaian permanen yang berfungsi
untuk tempat mandor keamanan.
n. Pagar
Pembuatan pagar diperlukan untuk mengamankan persemaian
permanen dari gangguan. Pagar dibuat mengelilingi batas luar
persemaian.
Spesifikasi

bangunan

persemaian

permanen

sebagaimana

tersebut di atas merupakan kondisi ideal dan dapat disesuaikan
dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran, dengan tetap
memperhatikan terjaminnya kualitas bahan/barang.
3.

Penjadwalan
Tata waktu pelaksanaan pembangunan persemaian permanen harus
mengikuti sebagaimana rancangan teknis.

-32-

III. PENGELOLAAN PERSEMAIAN PERMANEN
A.

Organisasi Persemaian Permanen
1.

Organisasi Persemaian Permanen ditetapkan dengan Keputusan
Kepala UPT.

2.

Struktur Organisasi terdiri dari:
a. Kepala UPT selaku pengarah
b. Kepala Seksi selaku penanggung jawab
c. Manager Persemaian Permanen selaku pelaksana
d. Pelaksana Administrasi dan Keuangan
e. Pelaksana Sarana dan Prasarana, yang membawahi:
1) Tenaga Pengaman
2) Mandor Sarpras
f. Pelaksana Teknis Persemaian, yang membawahi:
1) Mandor Penyiapan Media
2) Mandor Produksi Bibit
3) Mandor Distribusi Bibit
Struktur organisasi persemaian permanen sebagai berikut:
Kepala Balai

Kepala Seksi*)

Manager
Persemaian
Pelaksana
Administrasi dan
Keuangan

Pelaksana
Sarpras

Tenaga
Pengaman

Keterangan :

Mandor
Sarpras

Mandor
Penyiapan
Media

Pelaksana Teknis
Persemaian

Mandor
Produksi
bibit

Mandor
Distribusi
Bibit

Garis Komando
Garis Koordinasi
*)
Kepala Seksi yang ditunjuk oleh Kepala UPT, diutamakan
Kepala Seksi evaluasi pada BPDASHL atau Kepala Seksi
Peredaran dan Sertifikasi pada BPTH
Dalam pelaksanaan kegiatan persemaian permanen diperlukan tenaga
harian sesuai dengan kebutuhan di bawah koordinasi mandor sesuai
tugas dan fungsinya.
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3.

Uraian tugas dan tanggung jawab
No
1

Jabatan
Kepala UPT

Tugas
a. Mengesahkan struktur organisasi dan
uraian tugas persemaian permanen;
b. Mengendalikan, mengawasi, mengarahkan,
mengesahkan perencanaan produksi dan
distribusi bibit berdasarkan peraturan,
kebijakan dan arahan dari Dirjen PDASHL
c. Melakukan koordinasi dan konsultasi
dengan Dinas Kehutanan dan para pihak
terkait produksi dan distribusi bibit
persemaian permanen
d. Mendisposisikan surat permohonan bibit
dan memberikan persetujuan permohonan
bibit.
e. Menandatangani
laporan
triwulan
produksi dan distribusi bibit dari Kepala
Seksi.
Laporan
tersebut
selanjutnya
disampaikan kepada Direktur Jenderal
PDASHL dengan tembusan Direktur
Perbenihan Tanaman Hutan.

2

Kepala Seksi

a. Menyusun rencana pembuatan bibit
meliputi :
1) Menentukan target jenis dan jumlah
bibit yang akan diproduksi
2) Membuat konsep struktur organisasi
dan uraian tugas
3) Menyusun Rencana Anggaran Biaya
4) Menyusun tata waktu pelaksanaan
pembuatan dan distribusi bibit
b. Menindaklanjuti disposisi permohonan
bibit Kepala Balai untuk disampaikan
kepada Manager.
c. Membuat
laporan
triwulan
kegiatan
produksi, distribusi dan stock opname
bibit dan disampaikan kepada Kepala UPT
dan Kasubag TU sebagai bahan laporan
barang persediaan (stock opname).
d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi
dengan Para Pihak dalam pengembangan
pengelolaan persemaian permanen.

3.

Manager
Persemaian
Permanen

a. Membuat rencana kebutuhan sarana
prasarana, rencana kebutuhan benih,
rencana kebutuhan media dan rencana
kebutuhan tenaga kerja.
b. Menyusun Usulan Rencana Anggaran
Biaya dalam rangka produksi bibit.
c. Melakukan
pengawasan
terhadap
pengamanan, kebersihan lingkungan dan
Sarana dan Prasarana
d. Melakukan
pengawasan
terhadap
penyiapan media, produksi dan distribusi
bibit
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No

4.

Jabatan

Tugas
e. Menyusun
laporan
perkembangan
tahapan kegiatan produksi bibit setiap
bulan kepada Kepala Seksi.
f. Menandatangani Berita Acara Serah
Terima (BAST) distribusi bibit.
a. Mendokumentasikan surat masuk dan
Pelaksana
surat keluar.
Administrasi
administrasi
dan
dan Keuangan b. Melaksanakan
keuangan terkait operasional persemaian
dan produksi bibit.
c. Merekap, menyimpan dan mengarsipkan
laporan perkembangan pekerjaan antara
lain:
ketersediaan
bahan,
kondisi
peralatan
dan
sarpras
persemaian,
permohonan bibit, Berita Acara distribusi
bibit.
d. Memproses
surat
permohonan
bibit
sampai dengan terbit surat pengantar
pengambilan bibit.
e. Mencatat data produksi dan distribusi
bibit pada papan mutasi.

5.

Pelaksana
Sarpras

a. Mengamankan, mendata, memperbaiki,
memelihara dan mengusulkan kebutuhan
sarana prasarana.
b. Bertanggung jawab terhadap kebersihan
dan kenyamanan lingkungan persemaian
c. Bertanggung jawab terhadap sarana
prasarana persemaian permanen.
d. Melaporkan hasil kegiatan pemeliharaan
dan perbaikan sarana prasarana kepada
Manager.

6.

Pelaksana
Teknis
Persemaian

a. Bertanggung jawab dalam penyiapan
media, produksi bibit, pemeliharaan bibit
dan distribusi bibit.
b. Melaporkan hasil kegiatan penyiapan
media, produksi bibit, pemeliharaan bibit
dan distribusi bibit kepada Manager.

7.

Tenaga
Pengaman

8.

Mandor
Sarpras

a. Bertanggung jawab terhadap keamanan
dan kenyamanan lingkungan persemaian
permanen termasuk sarana prasarana,
bibit dan aset persemaian permanen.
b. Menerima
dan
mendata
tamu/pengunjung.
a. Memelihara dan memperbaiki sarana
prasarana
agar
selalu
siap
untuk
digunakan
b. Melaporkan
hasil
perbaikan
dan
pemeliharaan sarana prasarana kepada
Pelaksana Sarana dan Prasarana.

9.

Mandor
Penyiapan
Media

a. Mengatur, mengkoordinir dan mengawasi
tenaga kerja dalam menyiapkan media
bibit, mengisi media ke polybag/polytube,
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No

B.

Jabatan

Tugas
menata polybag/polytube di bedeng sapih.
b. Melaporkan
hasil
pekerjaan
kepada
Pelaksana Teknis Persemaian.

10. Mandor
Produksi Bibit

a. Mengkoordinir dan mengawasi tenaga
kerja dalam melakukan penanganan
benih, penaburan benih, penyapihan
kecambah ke polybag/polytube di bedeng
sapih, pemeliharaan bibit (pembersihan
rumput, penyiangan, pemupukan, pruning
daun, pruning akar, penyiraman, sortasi
bibit).
b. Melaporkan data produksi bibit pada
pelaksana teknis persemaian.
c. Melaporkan
hasil
pekerjaan
kepada
Pelaksana Teknis Persemaian.

11

a. Mengkoordinir dan mengawasi tenaga
kerja dalam mendistribusikan bibit.
b. Menyiapkan dan mendistribusikan bibit;
c. Memproses permohonan bibit, BAST
distribusi bibit.
d. Mencatat dan melaporkan stock opname
bibit.
e. Mendokumentasikan distribusi bibit (fotofoto).
f. Melaporkan
hasil
pekerjaan
kepada
Pelaksana Teknis Persemaian.

Mandor
Distribusi
Bibit

Sumberdaya Manusia
Sumberdaya manusia dengan kualifikasi/kompetensi dalam pengelolaan
persemaian permanen akan menghasilkan persemaian permanen dengan
output dan kualitas bibit baik. Kualifikasi sumberdaya manusia pengelola
persemaian permanen antara lain ditentukan oleh faktor pendidikan,
pengalaman, dan kecintaan terhadap tumbuhan.
Sumberdaya manusia pengelola persemaian permanen paling sedikit
berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari :
1.

Satu orang Manager Persemaian Permanen,

2.

Satu orang Mandor Sarana dan Prasarana;

3.

Satu orang Mandor Produksi Bibit,

4.

Satu orang Mandor Distribusi Bibit dan

5.

Dua orang Tenaga Pengaman.
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Kualifikasi sumberdaya manusia pada persemaian permanen:
No

Jabatan

1.

Manager

2.

Pelaksana
administrasi
keuangan

Kualifikasi

dan

3.

Pelaksana Sarpras

4.

Pelaksana Teknis
Persemaian

5.

Tenaga Pengaman

6.

Mandor Sarpras

7.

Mandor Penyiapan
Media

8.

Mandor
Bibit

9.

Mandor Distribusi
Bibit

Produksi

a. Lulusan S1 atau SMU/SMK dengan
pengalaman
kerja
di
bidang
persemaian/pembibitan minimal 2 tahun.
b. Mampu mengoperasikan komputer.
c. Memiliki pengetahuan dan keterampilan
dalam bidang persemaian/pembibitan.
d. Sehat jasmani dan rohani.
e. Memiliki kemampuan yang baik dalam
bidang manajerial dan kepemimpinan.
f. Memiliki kemampuan komunikasi yang
baik.
a. Minimal lulusan SMU/SMK.
b. Mampu mengoperasikan komputer.
c. Sehat jasmani dan rohani.
d. Mampu membuat laporan administrasi dan
keuangan.
a. Minimal lulusan SMU/SMK.
b. Mampu mengoperasikan komputer.
c. Sehat jasmani dan rohani.
d. Mampu membuat laporan sarpras.
a. Minimal lulusan SMU/SMK.
b. Mampu mengoperasikan komputer
c. Sehat jasmani dan rohani.
d. Mampu membuat laporan produksi dan
distribusi bibit.
a. Usia maksimal 58 tahun.
e. Minimal lulusan SMU/SMK atau memiliki
kemampuan untuk menjaga lingkungan
persemaian
b. Sehat jasmani dan rohani.
a. Minimal lulusan SMU/SMK atau memiliki
kemampuan
dasar
tentang
sarana
prasarana serta pemeliharaannya.
b. Sehat jasmani dan rohani
a. Minimal lulusan SMU/SMK atau memiliki
pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang
persemaian/pembibitan.
b. Sehat jasmani dan rohani
a. Minimal lulusan SMU/SMK atau memiliki
pengetahuan dan keterampilan dalam
bidang persemaian/pembibitan.
b. Sehat jasmani dan rohani.
a. Minimal lulusan SMU/SMK atau memiliki
pengetahuan dan keterampilan dalam
bidang persemaian/pembibitan
b. Sehat jasmani dan rohani.
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C.

Perencanaan Produksi dan Distribusi Bibit
Perencanaan produksi dan distribusi bibit meliputi kegiatan :
1. Identifikasi kebutuhan bibit
Identifikasi kebutuhan bibit dilaksanakan pada T-1 melalui koordinasi
dengan para pihak. Identifikasi tersebut dilakukan dalam rangka
mengumpulkan informasi antara lain data jenis, jumlah bibit, sasaran
distribusi, dan rencana lokasi penanaman. Hasil identifikasi digunakan
sebagai dasar perencanaan produksi dan distribusi bibit persemaian
permanen.
Koordinasi dilakukan dengan para pihak antara lain: Pemerintah
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, TNI, Kepolisian RI, Dinas Pendidikan
dan

Kebudayaan,

Kantor

Wilayah/Kantor

Kementerian

Agama,

Penyuluh Kehutanan, Kwartir Daerah Pramuka, Industri Pengolahan
Kayu, Perguruan Tinggi, Komunitas, Organisasi Kemasyarakatan.
2. Penentuan jenis dan jumlah bibit
Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan bibit, selanjutnya disusun
rencana produksi bibit yang meliputi jenis dan jumlah bibit yang akan
diproduksi. Jenis bibit yang diproduksi diutamakan yang bernilai
ekonomi tinggi, memiliki potensi pasar yang besar dan memiliki
kesesuaian tempat tumbuh wilayah
menjadi

wilayah

pelayanannya,

kerja BPDASHL/BPTH yang

sehingga

disamping

berfungsi

meningkatkan tutupan lahan dan memperbaiki tata air DAS juga dapat
menjadi

sumber

masyarakat

kemakmuran

dalam

RHL

dan

baru,

meningkatkan

mendorong

para

peran

invenstor

serta
untuk

meningkatkan investasinya dalam pembangunan insdustri pengolahan
hasil hutan kayu dan HHBK yang akan dipanen. Oleh karena itu, jenis
bibit yang diproduksi di persemaian permanen paling sedikit 80% dari
target total produksi, merupakan jenis-jenis Tanaman Unggulan Lokal
(TUL) prospektif sebagaimana tercantum pada Blanko I Lampiran II
Peraturan

Direktur

Jenderal

ini.

Jenis

lainnya

berdasarkan

pertimbangan estetika, pelestarian jenis, keunikan, nilai ritual dan
pertimbangan khusus lainnya dapat dikembangkan paling banyak 20%
dari target total produksi bibit, dimana setiap jenis paling banyak 5%.
Jumlah dan jenis bibit yang diproduksi sesuai dengan target tahun
berjalan. Laporan produksi dan distribusi bibit sebagaimana tercantum
dalam Blanko 2 Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.
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3. Penyiapan Sarana Prasarana
Penyiapan sarana prasarana persemaian meliputi pengadaan sarana
prasarana baru atau melakukan perbaikan dan pemeliharaan sarana
prasarana yang sudah ada. Kegiatan penyiapan sarana dan prasarana
dibuat berdasarkan hasil kegiatan inventarisasi sarana prasarana.
Contoh Format Kondisi Sarana dan Prasarana sebagaimana tercantum
dalam Blanko 3 Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.
4. Kebutuhan Benih
Berdasarkan penentuan jenis dan jumlah bibit selanjutnya ditentukan
jumlah kebutuhan benih. Pengadaan benih diupayakan dari Pengada
Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar. Benih diutamakan
berasal dari Sumber Benih Bersertifikat yang telah diuji mutu benihnya
oleh instansi berwenang dengan dibuktikan sertifikat atau surat
keterangan mutu benih. Terhadap jenis tanaman yang telah ditetapkan
dalam Surat Keputusan Menteri, wajib menggunakan benih dari
sumber benih bersertifikat yang telah diuji mutu benihnya dengan
dibuktikan sertifikat mutu benih.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kebutuhan benih
adalah:
a. musim berbuah
b. masa dormansi benih (ortodoks atau rekalsitran).
c. kesesuaian tempat tumbuh.
d. ketersediaan benih pada Pengada Benih dan Pengedar Benih
dan/atau Bibit Terdaftar.
e. kebutuhan

benih

dirancang

T-1,

dilakukan

dengan

memperhitungkan:
1) kemurnian benih;
2) berat 1000 butir;
3) persentase tumbuh kecambah; dan
4) persentase hidup bibit selama masa pembibitan.
Contoh rencana kebutuhan benih sebagaimana tercantum dalam
Blanko 4 Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.
5. Perencanaan Kebutuhan Media dan Tenaga Kerja
Perencanaan kebutuhan media meliputi antara lain Top Soil, Arang
Sekam, Kompos, dan/atau bahan lainnya. Sedangkan kebutuhan
tenaga kerja disesuaikan dengan target produksi bibit selama satu
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tahun. Contoh perhitungan kebutuhan media dan contoh perhitungan
tenaga kerja sebagaimana tercantum dalam Blanko 5 dan Blanko 6
Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.
6. Perencanaan Anggaran Biaya
Berdasarkan perencanaan jenis dan jumlah bibit, kebutuhan benih,
serta kebutuhan media dan tenaga kerja, dibuat rencana anggaran
biaya sebagaimana tercantum dalam Blanko 7 Lampiran II Peraturan
Direktur Jenderal ini.
7. Perencanaan Tata Waktu Produksi Bibit
Produksi bibit dibagi dalam beberapa tahap produksi yang disesuaikan
dengan musim berbuah, masa dormansi, umur bibit siap tanam,
musim hujan, dan rencana distribusi. Stok bibit direncanakan tersedia
sepanjang tahun dengan jumlah stok setiap bulan disesuaikan
kebutuhan dan rencana distribusi sesuai kuota yang dirancang.
Contoh ilustrasi produksi, stok, dan distribusi bibit persemaian
permanen (produksi 100 batang) sebagaimana tabel berikut:
Tahun I Bulan Ke1

Tb1

2

3

4

5

6

Tahun II Bulan Ke-

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

20

16

12

8

4

80

60

40

25

15

10

5

0

4

4

4

4

4

20

20

15

10

5

5

5

0

Tb2

Tb1

Penaburan Rotasi 1 (penaburan, penyapihan, pengisian polybag)

Tb2

Penaburan Rotasi 2 (penaburan, penyapihan, pengisian polybag)
Stok Bibit Rotasi 1 (terdiri dari bibit umur siap tanam 4 s/d 10 bulan)
Stok Bibit Rotasi 2 (terdiri dari bibit umur siap tanam 4 s/d 10 bulan)
Distribusi Bibit Rotasi 1
Distribusi Bibit Rotasi 2
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D.

Produksi Bibit
Alur Produksi Bibit
1. Generatif
Rumah Produksi

Area naungan

Pengisian polybag

Aklimatisasi
Buka shading net, geser
bibit

Bibit siap tanam

Penyapihan

Rumah kecambah
Open area dimodifikasi
Shading net tidak permanen, bedeng sapih

Penaburan

Penaburan

2. Vegetatif

Rumah Produksi
Pengisian polybag

Rumah Stek

Rumah Bahan Stek

Aklimatisasi
Buka shading net, geser bibit

Bibit siap tanam

Setelah bahan-bahan dan sarana prasarana persemaian direncanakan,
kegiatan selanjutnya adalah produksi bibit meliputi kegiatan:
1. Penyiapan Media
Penyiapan

media

meliputi

kegiatan

pencampuran

media

tanam,

pengisian media ke polybag dan penataan polybag di bedeng sapih.
Media tanam dapat berupa campuran komponen organik dan mineral.
Komponen organik contohnya seperti: gambut, sabut kelapa, coco peat,
dan arang sekam. Sedangkan komponen mineral contohnya seperti
pasir. Pencampuran media sebagaimana Gambar 3.1.
Pengisian polybag dilakukan di rumah produksi. Ukuran polybag
tergantung pada ukuran benih, ukuran kecambah ketika disapih, dan
lama bibit di persemaian. Persemaian permanen dapat menggunakan
polybag dengan ukuran 10 cm x 15 cm x 0,05 mm dan/atau 12 cm x 15
cm x 0,05 mm. Pengisian media ke polybag sebagaimana Gambar 3.2
dan Gambar 3.3.
Penataan polybag ke area/bedeng naungan sebagaimana Gambar 3.4.
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Pembuatan/pengolahan media
Tanah

Arang sekam/Sekam
Busuk/coco
peat/pasir

Kompos/pupuk
kandang

Campur secara merata dan lembabkan dengan air sebelum dimasukkan
polybag

Gambar 3.1. Pembuatan dan Pengolahan Media
Gambar 3.2.
Pengisian polybag
yang benar.

Gambar 3.3.
Pengaruh
pengisian polybag
terhadap kualitas
bibit
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Bibit diatur
berdekatan dan
bersinggungan

Tidak cukup
ruang antar
polybag

Polybag
berdesakan

Polybag miring,
pertumbuhan batang
dan akar cacat

Gambar 3.4. Cara meletakkan bibit dan
perumbuhan batang dan akar

Polybag tegak,
bibit sempurna

pengaruhnya

terhdap

2. Produksi Bibit
Kegiatan memproduksi bibit meliputi pencatatan benih, penaburan
benih dan penyapihan kecambah ke polybag.
a. Pencatatan Benih
Pencatatan benih dimaksudkan untuk mendapatkan informasi
terkait asal usul dan kualitas benih.
Informasi yang harus dicatat ketika menerima benih antara lain:
1)

Nomor lot benih (buat nomor apabila tidak ada informasi ketika
benih diterima)

2)

Spesies

3)

Pengirim Benih

4)

Tanggal penerimaan benih

5)

Berat benih (kg)

6)

Sumber benih

7)

Tanggal pengunduhan

8)

Jumlah benih per kg (biasanya dinyatakan dalam berat 1000
butir)

9)

Kadar air

10) Kemurnian
11) Daya kecambah
b. Penaburan Benih
Penaburan benih adalah upaya untuk memperoleh kecambah yang
normal dan sehat. Penaburan dilakukan di rumah perkecambahan.
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Metode perlakuan pendahuluan untuk memecahkan masa dormansi
tergantung spesies benih. Contoh perlakuan pendahuluan benih
yang umumnya dilakukan di persemaian sebagaimana tercantum
pada Tabel dibawah.
No

Jenis

Perlakuan pendahuluan

1

Akasia

Rendam dalam air mendidih 30 detik, kemudian
rendam air keran 24 jam

2

Ekaliptus

Tidak perlu

3

Gmelina

Rendam air dingin 1-2 hari

4

Sengon

Tuang air mendidih dan biarkan sampai dingin

5

Meranti

Tidak perlu

6

Mahoni

Rendam dalam air dingin selama 12 jam

7

Jati

Rendam air mengalir selama 4 hari

8

Akor, formis

skarifikasi atau celup dalam air mendidih
selama 1 menit lalu rendam air dingin
selama 24 jam

9

Pilang

tidak perlu

10

Mangium

celup dalam air mendidih selama 30 detik
lalu rendam dalam air dingin selama 24 jam

11

Pulai

tidak perlu

12

Jambu mete

rendam dalam air dingin selama 24 jam

13

Aren

direndam
HCL
dengan
kepekatan
95%
selama 15 - 25 menit atau direndam air
panas (50ºC) selama 3 menit

14

Mimba

skarifikasi manual

15

Tanjang, tinjang
merah

tidak perlu

16

Cemara laut

tidak perlu

17

Kapuk, randu

18

Sago tingi, tingi

celup dalam air mendidih selama 1 menit
lalu rendam dalam air dingin selama 24 jam
tidak perlu

19

Sawo beludru

direndam air selama 3 x 24 jam

20

Bedara putih/bedara tidak perlu
merah

21

Waru

tidak perlu

22

Mahoni afrika

tidak perlu

23

Duku, langsat

tidak perlu

24

Kasturi

direndam air biasa maksimal 24 jam

25

Cempaka kuning

Direndam 1 malam kemudian diremas/digosok
untuk menghilangkan lendir

26

Andalas

direndam dalam larutan KNO3 atau larutan air
kelapa muda selama 15-20 menit
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No
27

Jenis

Perlakuan pendahuluan
direndam air biasa selama 5 hari

28

Pandan besar,
pandan pudak
Putat, putat kebo

29

Kesambi

direndam air selama 24 jam

30

Meranti batu, banio

direndam air dingin selama 12-24 jam jika
kulit dan sayap kering

31

Mahoni daun lebar

rendam dalam air dingin selama 12 jam

32

Mahoni daun kecil

rendam dalam air dingin selama 12 jam

33

Duwet

tidak perlu

34

Nyirih, nyirreh, niri

tidak perlu

tidak perlu

c. Penyapihan
Penyapihan

adalah

pemindahan

kecambah

sehat

yang

telah

mencapai ukuran dan umur tertentu ke pottray atau polybag. Umur
ideal

kecambah

disapih

adalah

ketika

akar

lateral

mulai

berkembang. Keuntungan lain dari penyapihan kecambah tepat
waktu adalah:
1) Mengurangi resiko serangan jamur di bedeng tabur. Makin besar
kecambah makin rapat, dan makin tinggi peluang serangan
jamur.
2) Mengurangi masa stress kecambah di pottray atau polybag.
3) Mengurangi resiko kerusakan akar.
Penyapihan dilakukan di areal naungan pada pagi hari atau sore
hari dan hindari dari matahari langsung. Bibit yang sudah disapih
ditata ditempat yang sudah disediakan.
Penyapihan dilakukan secara hati-hati (ilustrasi Gambar 3.5)
dengan tahapan sebagai berikut:
1) Pilih dan cabut kecambah yang sudah siap sapih.
2) Letakkan pada wadah berisi air dan dibawa ke areal naungan
untuk disapih ke polybag atau pottray.
3) Siapkan potongan bambu yang diruncingkan.
4) Masukkan bambu ke tengah polybag atau pottray sesuai
panjang akar.
5) Masukkan kecambah secara hati-hati kedalam lubang sehingga
akar tidak terlipat.
6) Buat lubang lagi didekatnya agak miring, kemudian perlahan
dorong tanah menuju kecambah.
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7) Rapatkan tanah dengan tangan.
8) Lakukan penyiraman secukupnya .

Gambar 3.5 Tehnik Penyapihan Semai
3. Pemeliharaan Bibit
Kegiatan pemeliharaan bibit meliputi :
a. Penyiraman
Kuantitas penyiraman tergantung pada suhu, kelembaban, dan
angin yang berpengaruh terhadap kebasahan media. Faktor lain
yang perlu diperhatikan adalah curah hujan, tingkat pertumbuhan
tanaman dan media yang digunakan.
b. Pembersihan gulma
Pembersihan gulma dilakukan secara manual dengan mencabut
gulma atau dengan penyemprotan menggunakan herbisida.
c. Pemberantasan hama penyakit
Pemberantasan terhadap hama penyakit dapat dilakukan dengan
penyemprotan dengan pestisida untuk serangga dan fungisida
untuk jamur.
d. Pemupukan
Pemupukan dilakukan untuk menghindari defisiensi (kekurangan)
hara karena telah diserap oleh bibit dan pencucian. Gejala
kekurangan pupuk (gejala defisiensi hara) N, P, dan K sebagaimana
tercantum pada Tabel di bawah ini.
No

Defisiensi

1

Nitrogen, N

2

Phospor, P

3

Kalium, K

Gejala
Bibit kerdil, daun yang tua layu dan mati, daun
muda hijau pucat sampai kuning. Bercak
merah keunguan pada ujung daun, akar hitam.
Bibit kerdil, daun menyusut, warna berubah
dari hijau menjadi ungu.
pada bagian ujung, kemudian menjadi coklat
dan
Bibitmati.
kerdil dan mudah rebah. Ujung daun
muda berubah hijau pucat sampai kekuningan
sampai layu. Peralihan warna berlangsung
lama.
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e. Pemangkasan akar
Pemangkasan akar dilakukan terhadap akar yang menembus
pottray/polybag.

Pemangkasan

akar

dilakukan

manual,

menggunakan jari tangan atau gunting. Bibit disiram segera stelah
pemangkasan (ilustrasi gambar 3.6).

Gambar 3.6.
Pemangkasan akar (root
prunning) pada pottrays dan
polybag
f.

Penilaian mutu bibit
Bibit yang akan didistribusikan dinilai oleh Tim yang dipimpin
Sertifikator Mutu Bibit pada BPDASHL/BPTH dibantu oleh Manager
Persemaian Permanen, Pelaksana Teknis Persemaian dan Mandor
pemeliharaan bibit.
Penilaian mutu bibit bertujuan pemeriksaan mutu bibit adalah:
1) Menjamin mutu bibit yang diterima penguna .
2) Mengurangi kematian selama pengangkutan, dan menjaga daya
hidup ketika bibit ditanam.
3) Menseleksi bibit yang belum memenuhi standar mutu untuk
dipelihara

sampai

dengan

memenuhi

standar

mutu

yang

ditetapkan.
Tata cara penilaian mutu bibit dan standar mutu bibit mengacu
pada Perdirjen RLPS No. P.5/V-SET/2009 dan Keputusan Direktur
Perbenihan Tanaman Hutan Nomor : SK.36/PTH-3/2015.
Jenis dan jumlah bibit yang diproduksi dicatat dalam laporan produksi
dan distribusi bibit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Blanko 2
peraturan ini.
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E.

Distribusi Bibit
Bibit persemaian permanen dibagikan secara gratis kepada :
1. Perorangan,

komunitas,

kemasyarakatan,

kelompok

LSM,

masyarakat,

instansi

organisasi

pemerintah

(pusat,

Provinsi/Kabupaten/Kota/TNI/Polri), Pramuka, Perguruan Tinggi, dan
sekolah.
2. Para pihak yang telah ada kerja sama dalam rangka rehabilitasi hutan
dan lahan dan penghijauan lingkungan
3. Para pihak dalam rangka mendukung kegiatan Gerakan Penanaman.
Bibit tidak dapat diberikan kepada pihak-pihak yang mengelola dana CSR
dan untuk kepentingan komersial.
Mekanisme permohonan bibit adalah sebagai berikut :
1. Pemohon

membuat

surat

permohonan

BPDASHL/BPTH.

Terhadap

permohonan

Menteri/Direktur

Jenderal/Direktur

bibit
yang

diteruskan

kepada

Kepala

ditujukan

kepada

kepada

Kepala

BPDASHL/BPTH.
2. Surat

permohonan

memuat

informasi

lokasi

penanaman

(nama

blok/dusun, nama desa, kecamatan, kabupaten/kota), luas areal
penanaman, jenis dan jumlah tanaman.
3. Permohonan

bibit

yang

akan

dibagikan

pada

acara

pameran,

seremonial, dan aktifitas publik lainnya dalam rangka ikut serta
mensukseskan gerakan penanaman atau cinta lingkungan cukup
menginformasikan identitas pemohon, nama kegiatan, jenis dan jumlah
bibit yang diminta serta lokasi pembagian bibit.
4. Persyaratan

tambahan

untuk

pengajuan

surat

permohonan

sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan ketentuan:
a. Jumlah bibit sampai dengan 5.000 batang melampirkan fotokopi
KTP/identitas;
b. Jumlah

bibit

lebih dari

5.000

batang

melampirkan fotokopi

KTP/identitas, sketsa/peta yang ada informasi koordinat lokasi
penanaman, surat pernyataan bersedia melakukan pemeliharaan,
serta dilakukan verifikasi calon lokasi penanaman oleh petugas
BPDASHL/BPTH secara uji petik, kecuali permohonan bibit yang
akan dibagikan pada acara pameran, seremonial, dan aktifitas
publik lainnya sebagai mana dimaksud pada butir 3 (tiga). Dengan
mempertimbangkan bahwa penyelenggaraan persemaian permanen
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merupakan
pembiayaan

kegiatan

rehabilitasi

minimalis,

dimana

hutan

dan

lahan

perencanaan

dengan

penanaman,

penanaman dan pemeliharaan dilakukan secara swadaya oleh
masyarakat dan lokasi penanaman tidak selalu dalam satu
hamparan, maka informasi koordinat berupa titik koordinat calon
lokasi indikatif penanaman.
5. Jumlah maksimal bibit yang bisa dimohon untuk:
a. perorangan sebanyak 2.000 batang;
b. komunitas, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan,
LSM, Pramuka, Perguruan Tinggi, dan sekolah sebanyak 10.000
batang;
6. Permohonan yang diajukan oleh perorangan ditandatangani langsung
oleh yang bersangkutan.
7. Permohonan yang diajukan oleh komunitas, kelompok masyarakat,
organisasi kemasyarakatan, LSM kelompok masyarakat/kelompok
tani/komunitas/Organisasi

Kemasyarakatan

ditandatangani

oleh

pengurus kelompok atau Ketua ORMAS.
8. Permohonan yang diajukan oleh instansi pemerintah ditandatangani
oleh masing-masing pimpinan instansi.
9. Permohonan yang diajukan oleh Pramuka, sekolah atau perguruan
tinggi

ditandatangani

oleh

masing-masing

pimpinan

atau

yang

menangani urusan terkait bibit yang dimohon.
10. Jumlah bibit yang dimohon disesuaikan dengan luas lahan/lokasi
yang akan ditanami.
11. Surat permohonan/proposal permintaan bibit tersebut disampaikan
kepada Kepala Balai selanjutnya didisposisikan kepada Kepala Seksi
diteruskan kepada Manager Persemaian Permanen.
12. Manager Persemaian Permanen memeriksa kelengkapan persyaratan
permohonan bibit, selanjutnya mempersiapkan bibit sesuai dengan
ketersediaan bibit. Penyerahan bibit

kepada pemohon dilengkapi

dengan :
a. Tanda terima yang ditandatangani oleh pemohon dan pengelola
Persemaian Permanen untuk jumlah bibit sampai dengan 5.000
batang.
b. Berita Acara Serah Terima Bibit (BAST) yang ditandatangani oleh
pemohon dan pengelola Persemaian Permanen untuk jumlah bibit
lebih dari 5.000 batang.
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Selanjutnya dilakukan pencatatan dalam Buku Mutasi Bibit dan Papan
Mutasi Bibit dengan format sebagaimana tercantum dalam Blanko 2
Lampiran II Laporan Produksi dan Distribusi Bibit.
Contoh surat permohonan, Berita Acara Serah Terima Bibit, dan tanda
terima bibit sebagaimana tercantum pada Blanko 8, Blangko 9, dan
Blanko 10 Lampiran II peraturan ini.
F.

Pemeliharaan Lingkungan Persemaian
Dalam

rangka

menjaga

kenyamanan,

keindahan

dan

daya

tarik

persemaian permanen sebagai sarana produksi bibit serta tempat
pembelajaran, dilakukan pemeliharaan lingkungan dengan cara:
1. Pembersihan, pemangkasan gulma dan rumput.
2. Membuang sisa-sisa polybag, sisa tanaman, bibit mati, dan sampah
lainnya.
3. Penataan sarana dan prasarana sesuai peruntukannya.

1

2

Gambar 3.8 (1) Kondisi lingkungan persemaian yang tidak tertata, (2)
Kondisi lingkungan persemaian yang tertata
G.

Pembuatan Papan Nama, Papan Mutasi dan Papan Bedeng
Papan nama, papan mutasi dan papan bedeng bibit di persemaian
permanen dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Papan Nama
Papan nama dengan ukuran minimal panjang 2 m dan lebar 1 m paling
sedikit memuat informasi:
a. Nama dan logo Kementerian
b. Nama Eselon I
c. Nama Satuan Kerja
d. Nama Persemaian
e. Alamat
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KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG

BALAI …………………………………………………………………………………….

1M

PERSEMAIAN PERMANEN
………………………………………………………

Jl. ........................................................

2. Papan Mutasi
Papan mutasi

bibit di persemaian permanen dibuat dengan ukuran

minimal panjang 2,4 m dan lebar 1,2 m dengan format sebagaimana
tercantum dalam Blanko 2 Lampiran II Laporan Produksi dan Distribusi
Bibit.
3. Papan Bedeng
Papan bedeng di persemaian permanen terdiri dari bedeng semai dan
bedeng sapih dibuat dengan ukuran panjang 30cm dan lebar 20cm.
Bedeng semai paling sedikit memuat informasi:
a. Nomor Bedeng

30cm
cm

b. Jenis Tanaman

Nomor Bedeng :

c. Tanggal Penaburan
20cm
cm

Jenis Tanaman :
Tgl Penaburan :

Bedeng sapih paling sedikit memuat informasi :
a. Nomor Bedeng
30cm
cm

b. Jenis Tanaman
c. Jumlah Bibit
d. Tanggal Penyapihan

20cm
cm

Nomor Bedeng :
Jenis Tanaman :
Jumlah Bibit :
Tgl Penyapihan :

btg
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IV.
MONITORING DAN EVALUASI
PENANAMAN BIBIT PERSEMAIAN PERMANEN
Terhadap bibit yang telah didistribusikan dilakukan monitoring dan evaluasi
penanaman pada tahun berjalan atau T+1 secara uji petik.
Ruang lingkup monitoring dan evaluasi meliputi antara lain:
1. Pihak Pemohon
2. Alamat Pemohon
3. Lokasi tanaman berdasarkan wilayah administrasi dan koordinat areal
penanaman;
4. Luas tanaman;
5. Jenis tanaman;
6. Jumlah bibit yang ditanam.
Monitoring dan evaluasi bibit yang didistribusikan dilakukan terhadap
permohonan

yang

diajukan

oleh

perorangan,

komunitas,

kelompok

masyarakat, organisasi kemasyarakatan, LSM, instansi pemerintah (pusat,
Provinsi/Kabupaten/Kota/TNI/Polri), Pramuka, Perguruan Tinggi, dan sekolah
yang jumlahnya lebih dari 10.000 batang secara uji petik sesuai dengan
ketersediaan anggaran. Contoh blanko monitoring evaluasi distribusi bibit
sebagaimana tercantum pada Lampiran II Blanko 11 peraturan ini.
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V.

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

A. Pembinaan dan Pengawasan
Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal
Pengendalian DAS dan Hutan Lindung cq Direktorat yang membidangi
Perbenihan Tanaman Hutan melalui:
1. Pembinaan meliputi pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, dan
pelatihan atau peningkatan kapasitas lainnya.
2. Pengawasan dan pengendalian berupa pemantauan dan evaluasi
terhadap kemajuan pengelolaan persemaian permanen dan masalah
yang dihadapi.
B. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap seluruh aktivitas pengelolaan
persemaian permanen mulai dari perencanaan.
C. Pelaporan
Pelaporan dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
1. Laporan Bulanan
a. Manager persemaian permanen melalui Kepala Seksi melaporkan
kepada Kepala Balai; dan
b. Kepala Balai melaporkan kepada Direktur Perbenihan Tanaman Hutan.
Format laporan bulanan sebagaimana tercantum dalam Blanko 2
Lampiran II peraturan ini.
2. Laporan tahunan disampaikan oleh Kepala Balai kepada Direktur
Perbenihan Tanaman Hutan dengan tembusan Direktur Jenderal
PDASHL dengan format sebagai berikut:
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
I.
PENDAHULUAN
II. RENCANA KEGIATAN
III. HASIL KEGIATAN
IV. PERMASALAHAN
V. KESIMPULAN DAN SARAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Struktur Organisasi
Tabel Target dan Realisasi Produksi dan Distribusi Bibit
Dokumentasi Kegiatan
3. Pelaporan dapat dilaksanakan secara offline maupun online.
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN KERJASAMA TEKNIK,
ttd.
ARIEF SETIYO UTOMO

DIREKTUR JENDERAL,
ttd.
IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA

-53-

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
DAN HUTAN LINDUNG
NOMOR : P.05/PDASHL/SET/KUM.1/4/20
TENTANG
PETUNJUK
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
DAN
PENGELOLAAN
PERSEMAIAN PERMANEN
Blanko 1. JENIS TANAMAN UNGGULAN LOKAL (TUL) YANG
DIREKOMENDASIKAN
Kelompok Tanaman Penghasil Kayu
1. Meranti merah
2. Cempaka/Bambang
lanang
3. Manglid
4. Kayu Bawang
5. Jati
6. Mahoni
7. Bintangur/Kapur naga
8. Belangeran
9. Binuang laki
10. Bitti
11. Jabon Putih
12. Jabon Merah
13. Sengon
14. Bangkirai
15. Eboni
16. Nyatoh
17. Klicung

Shore leprosula, S johorensis, S platyclados, S
parvifolia, S ovalis
Michelia sp, Magnolia sp
Manglietia glauca
Azadirachta exelsa / Disoxilum mollissimum
Tectona grandis
Swietenia macrophylla
Calophyllum soulattri
Shorea belangeran
Duabanga moluccana
Vitex cofassus
Anthocephalus cadamba
Anthocephalus macrophyllus
Paraserianthes falcataria
Shorea laevis
Diospyros celebica
Palaquim sp
Diospyros macrophylla

Kelompok tanaman hasil hutan bukan kayu (HHBK)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Jernang
Pinus bocor getah
Kemenyan
Tengkawang
Pala
Aren
Cendana
Kayu putih
Pinang
Masohi
Matoa kelapa
Alpukat
Durian
Makadamia
Petai
Jengkol

17. Bambu Petung
18. Bambu Ater
19. Bambu Apus

Daemonorops draco
Pinus merkusii
Styrax benzoin, Styrax sumatrana
Shorea pinanga, S stenopera
Myristica fragrans
Arengan pinnata
Santalum album
Melaleuca cajuputi
Areca cetechu
Cryptocarya massoia
Pometia pinnata
Persea Americana
Durio zibethinus
Macadamia integrifolia, M tetraphylla
Parkia speciosa
Archidendron pauciflorum, Archidendron jiringa,
Pithecellobium jiringa, Pithecellobium lobatum
Dendrocalamus asper
Gigantochloa atter
Gigantochloa apus
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20.
21.
22.
23.

Kayu Manis
Kemiri
Agathis
Gaharu

Cinnamomum burmannii
Aleurites moluccana
Agathis alba, Agathis bornensis
Aquilaria filarial, Aquilaria malaccensis, Aquilaria
microcarpa, Gyrinops resbergii, Gyrinops verstegii

Slow growing species
1.
2.
3.
4.

Ulin
Merbau
Torem
Tembesu

Eusideroxylon zwageri
Instia bijuga
Manilkara kanosiensis
Fagraea fragrans
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LAPORAN
PERSEMAIAN PERMANEN

:
:

BPDASHL/BPTH

:

BULAN

:

PROGRES PEMBUATAN BIBIT
..1
..2
..................................................
Progres Produksi

No

Target
Pembuatan
(Batang)

Jenis

Pengisian
Polybag

Penyapihan

Seleksi/
Sortasi

Stok Opname
Bibit Tahun
…… (Batang)

Jumlah Bibit
s/d Bulan
ini (Batang)
( 6 + 7)

1

2

1

Albizia

2
3

3

4

5

6

7

8

Distribusi Bibit (Batang)
Distribusi
Bibit Bulan
Lalu

Distribusi
Bibit
Bulan ini

Jumlah

Sisa Bibit
Bulan ini
(Batang)

(9 + 10)

(8 - 11)

9

10

11

12

..4

1

1

1

1

2

1

1

2

0

Jabon

..4

2

2

2

2

4

2

2

4

0

Jati

ccc

3

3

3

3

6

3

3

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

5

dst
Jumlah

Mengetahui :

0
…….

0
…….

…….

…….

........

Kepala Seksi

Manager PP

……………………….

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

Kepala Balai,

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

-56BLANKO ISIAN PRODUKSI DAN DISTRIBUSI BIBIT
PERSEMAIAN PERMANEN
BPDAS/BPTH
JENIS
TARGET
PENGADAAN BENIH

:
:
:
:
:

..1
..2
Jabon
..4
..5

Batang
Kg

Progres Produksi
Bulan Ke

Pengisian
Polybag

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2

Jumlah

Sortasi/
Seleksi
(Batang)
4

Penyapihan
3
..7
2

..8
2

2

2

Stok Opname Jumlah Bibit
Distribusi Bibit (Batang)
Bibit
s/d Bulan ini
Distribusi Bibit Distribusi Bibit
Jumlah
Tahun……
(Batang)
Bulan Lalu
Bulan ini
(Batang)
(4 + 5)
(7 + 8)
5
6
7
8
9
..9 ..10
..11
..12
..13
..14
2
2
4
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
4
2
2

Keterangan
1 : Diisi dengan nama persemaian permanen
2 : Diisi dengan nama BPDASHL
3 : Diisi dengan nama jenis tanaman
4 : Diisi dengan target tanaman yang diproduksi
5 : Diisi dengan dengan jumlah pengadaan benih dalam Kg
7: Diisi dengan jumlah polybag yang telah diisi media tanam
8 : Diisi dengan jumlah polybag yang telah kecambah (bibit kecil)
9 : Diisi dengan jumlah bibit yang hidup hasil diseleksi
10 : Diisi dengan jumlah bibit hasil stock opname tahun yang lalu
11 : Diisi dengan jumlah bibit antara jumlah bibit hidup dan stok bibit opname
12 : Disi dengan jumlah bibit yang didistribusikan pada bulan lalu
13 : Disi dengan jumlah bibit yang didistribusikan pada bulan ini
14 : Disi dengan jumlah bibit yang didistribusikan pada bulan lalu dan bulan ini
15 : Diisi dengan selisih jumlah bibit yang diproduksi dengan jumlah bibit yang didistribusikan

Sisa Bibit
Bulan ini
(Batang)
(6 - 9)
10
..15
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-57Blanko 3. KONDISI SARANA PRASARANA
PERSEMAIAN PERMANEN : …………………………………
TAHUN
: …………………………………
No

Jenis Barang

Berfungsi

Rusak

1
1
2
3
4
5
6
7
8

2

3

4

Pengadaan
Baru
5

Jumlah
Barang
6

Mesin Air
Springkel open area
Springkel shedid aarea
Springkel rooting
Pipa
Bak kecambah
Tihang naungan
Nozzle
Jaring peneduh
9 (shading net)
10 Cangkul
11 …….. Dst
Manager

Nama
NIP.

Keterangan
7

-58Blanko 4. RENCANA KEBUTUHAN BENIH
PERSEMAIAN PERMANEN : …………………………………
TAHUN
: …………………………………
No

Jenis

1

2

Berat
1000
Butir
3

Prosentase
Kemurnian

Prosentase
Kecambah

4

5

Jumlah
Bibit
(Batang)
6
(3X4X5)

Jumlah bibit
jadi di PP
(batang)
7
(70 % X 6)

Target
Pembuatan
Bibit (Batang)
8

Kebutuhan
Benih (kg)
9
(8/7)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Jumlah
Manager,

Nama
NIP.

-59Blanko 5. CONTOH PERHITUNGAN KEBUTUHAN MEDIA
a. Polybag Ukuran 10 X 15 Cm
No Jenis Media

Volume 1 polybag
Volume 1000 Polybag (M³)
1 M³ = 1000 L
(M³)
0.5
0.00059
0.59
0.25
0.00030
0.30
0.25
0.00030
0.30
0.00118
1.18

Perbandingan Persen

Top Soil
Arang Sekam
Kompos

2
1
1
4

Perhitungan
Volume 1 polybag ukuran 10 X 15 Cm = 3,14 X 5 X 5 X 15 = 1178,57 Cm³ = 0,00118 M³
b. Polybag Ukuran 12 X 17 Cm
No

Jenis Media

Perbandingan

Persen

Top Soil
Arang Sekam
Kompos

2
1
1
4

0.5
0.25
0.25

Volume 1 polybag
(M³)
0.00096
0.00048
0.00048
0.00192

Volume 1000 Polybag (M³)
0.96
0.48
0.48
1.92

Perhitungan
Volume 1 polybag ukuran 12 X 17 Cm = 3,14 X 6 X 6 X 17 = 1921.68 Cm³ = 0,00192 M³
c. Polybag Ukuran 20 X 25 Cm
No

Jenis Media

Perbandingan

Persen

Top Soil
Arang Sekam
Kompos

2
1
1
4

0.5
0.25
0.25

Volume 1 polybag
(M³)
0.0039
0.0020
0.0020
0.0079

Volume 1000 Polybag (M³)
3.925
1.963
1.963
7.85

Perhitungan
Volume 1 polybag ukuran 20 X 25 Cm = 3,14 X 10 X 10 X 25 = 7850 Cm³ = 0,00785 M³

-60Blanko 6. CONTOH PERHITUNGAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA

-61Blanko 7. CONTOH RENCANA ANGGARAN BIAYA
PERSEMAIAN PERMANEN : …………………………………
TAHUN
: …………………………………

PROGRAM/KEGIATAN/OUT
PUT/KOMPONEN/SUB
KOMPONEN/AKUN/DETAIL

No
1
A.
521211

521213

522111
523111

523121

524111

B
521821
A

2
Operasional Persemaian Permanen
BELANJA BAHAN
Pengadaan ATK dan Bahan Komputer
Dokumentasi, Publikasi dan Penggandaan
Laporan
……………….
HONOR OUTPUT KEGIATAN
Honorarium Manager persemaian
Honorarium pelaksana administrasi dan
Keuangan
Honorarium pelaksana sarana prasarana
Honorarium pelaksana teknis persemaian
Honorarium mandor sarana dan prasarana
Honorarium mandor penyiapan media
Honorarium mandor produksi bibit
Honorarium mandor distribusi
Honorarium Tenaga Pengaman
BELANJA LISTRIK
Biaya langganan listrik
BELANJA BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Pemeliharaan halaman gedung
BELANJA BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN
DAN MESIN
Pompa air
Jaringan air
Mesin pembabat rumput
BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA
Biaya perjalanan dinas dalam rangka
monitoring dan evaluasi penanaman bibit
persemaian permanen
Produksi Bibit
Belanja Bahan Baku
Jumlah bibit
Pengadaan benih
Benih sengon
-

Volume

Satuan

Harga
Satuan
(Rp)

Jumlah
Biaya (Rp)

3

4

5

6

Kegiatan
Kegiatan

12
12

OB
OB

12
12
12
12
12
12
24

OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

12

Bulan
M2
M2

Unit
Unit
Unit
OT

1.000.000

batang
Kg

..dst

B

Pengadaan Media
Karung
Karung

C

Tanah
Pupuk kendang/kompos
…dst
Pengadaan Pupuk dan Obat-obatan
-

Pupuk NPK

Kg

-

Insektisida

Botol

-

…dst

-62-

No

PROGRAM/KEGIATAN/OUT
PUT/KOMPONEN/SUB
KOMPONEN/AKUN/DETAIL

Volume

Satuan

Harga
Satuan
(Rp)

Jumlah
Biaya (Rp)

2

3

4

5

6

1
D

E

Pengadaan polybag
-

Polybag ukuran 10 X 15

Kg

-

Polybag ukuran 12 X 17

Kg

-

Polybag ukuran 20 X 25

Kg

-

…..dst

Pengadaan Kantong Plastik
-

F

G

Kantong plastic/kresek

buah

Pengadaan alat kerja
-

Selang

M

-

Arit

Buah

-

Nozzle

Buah

-

Bak kecambah

Buah

-

Shading net

Rol

-

Cangkul

Buah

-

Skop

Buah

-

Plastic UV

Roll

-

…dst

Upah tenaga kerja

8218

OH

-

Tenaga kerja pencampuran media

400

OH

-

Tenaga Kerja penyiapan bedeng tabur

100

OH

-

Tenaga Kerja isi media

1818

OH

-

400

OH

200

OH

-

Tenaga Kerja penataan/penyusunan
polybag di bedeng
Tenaga Kerja penyemaian/penaburan
benih
Tenaga Kerja penyapihan

800

OH

-

Tenaga Kerja penyiraman

400

OH

-

Tenaga Kerja penyulaman

200

OH

-

Tenaga Kerja pemupukan

400

OH

-

Tenaga Kerja penyiangan

400

OH

-

Tenaga Kerja pemberantasan hama
penyakit
Tenaga Kerja pemindahan ke open area

250

OH

250

OH

Tenaga Kerja penggeseran dan
penjarangan
Tenaga Kerja pengantongan,
pengangkutan dan muat bibit
Tenaga pemeliharaan lingkungan
persemaian
Jumlah

400

OH

800

OH

1400

OH

-

-

Keterangan :
Rincian Rencana Anggaran Biaya ini dapat disesuaikan
dengan ketersediaan Anggaran dan memungkinkan
penambahan kegiatan/komponen.
Mengetahui :

Pejabat Pembuat
Komitmen

Kuasa Pengguna Anggaran
Nama

Nama

-63Blanko 8. CONTOH SURAT PERMOHONAN BIBIT
PERSEMAIAN PERMANEN
: …………………………………
TAHUN
: …………………………………
Kop Surat

……………, …………………
Nomor
Lampiran
Perihal

:
:
:

Permohonan Bibit

Yth.
Kepala BPDASHL/BPTH………………….
di
………………………
Disampaikan dengan hormat, kami atas nama :
Nama Kelompok/
……………………………………………
perorangan
:
……………………………………………
Alamat
:
akan melaksanakan penanaman bibit pohon seluas ….. Ha dengan alamat
lokasi di ……………………………………………………………………………………
(sketsa lokasi terlampir) dalam rangka kegiatan …………………………………
……………………………….

Demikian, atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terima kasih
Pemohon,

…………………

-64Blanko 9. CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA BIBIT

KOP SURAT BALAI

BERITA ACARA SERAH TERIMA BIBIT
Pada hari ini ………………….. Tanggal…………………. Bulan .………
……………………. tahun ……………………………………………., yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama
NIP
Jabatan
Instansi
telah menyerahkan
dari :
No
Jenis

kepada :
Nama
Almat

:
:
:
:
bibit sebanyak ………….. Batang yang terdiri
Jumlah (Btg)

:
:

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya
Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,

………………………..

……………………………

-65Blanko 10. CONTOH TANDA TERIMA BIBIT

KOP SURAT BALAI

TANDA TERIMA BIBIT

Telah diterima bibit dari Persemaian Permanen
……………sebanyak ………… batang yang terdiri dari :
No

Jenis

Jumlah (Btg)

Yang Menerima,

Yang
Menyerahkan,

………………….

……………………

-66Blanko 11. MONITORING DAN EVALUASI PENANAMAN BIBIT PERSEMAIAN PERMANEN
BPDASHL/BPTH
TAHUN

:
:
Lokasi Penanaman

No

Pemohon

Alamat

Wilayah
Administrasi

Catatan :
1.000 batang bibit setara 1 Ha penanaman

Koordinat
Long

Lat

Luas
(Ha)

Jenis

Jumlah Bibit
(Batang)

-67Blanko 12. CONTOH FORMAT BUKU MANDOR PENGAMAN/SARANA PRASARANA/MEDIA/ PRODUKSI /
PEMELIHARAAN BIBIT*)
BUKU KEGIATAN
MANDOR :……………………………………..
NAMA

Minggu
ke

: …………………………………….

Uraian Kegiatan

Jumlah

Paraf
Pelaksana Teknis

Contoh Pengisian *)
a. Menyiapkan buku tamu, mengamankan persemaian
permanen dsb ……..untuk tenaga pengaman
b. Melakukan perbaikan/penggantian pipa air, pompa air
dsb ……. Untuk Sapras
c. Melaksanakan penyiapan media/ pengisian media ke
polybag/menata polybag di bedeng sapih …..untuk
Mandor Media
d. Melaksanakan penanganan benih/ penaburan benih/
penyapihan …….. untuk Mandor Produksi
e. Melaksanakan pembersihan rumput, pendangiran,
pemupukan, pruning akar, penyiraman, sortasi ………..
untuk Mandor Pemeliharaan Bibit
f. Melaksanakan distribusi bibit… batang ……..untuk
mandor distribusi
g.

Ket. *) Coret yang tidak perlu
Mandor …………………,
…………………………….

Manager

-68Blanko 13. CONTOH FORMAT BUKU MANDOR DISTRIBUSI BIBIT
BUKU KEGIATAN
MANDOR DISTRIBUSI BIBIT
NAMA

: …………………………………….

BULAN

: ……………………………………
kepada

Tanggal

Uraian Kegiatan
Nama

Alamat

Permohonan
Bibit yg
Nomor
BAST
Bibit
Diberikan
dan
Alamat
Tanggal
Penanaman
Surat Jenis Jumlah Jenis Jumlah Nomor Tanggal

Contoh
Pengisian
Melaksanakan
distribusi
Mandor Distribusi Bibit,

…………………………

-69Blanko 14. CONTOH SOP PERBAIKAN SARANA PRASARANA PERSEMAIAN
NOMOR SOP

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG
BALAI ………………………………….

TGL
PEMBUATAN
TGL
EFEKTIF
DISAHKAN
OLEH
NAMA SOP
PERBAIKAN SARANA
PRASARANA PERSEMAIAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

a. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan
Hutan Lindung Nomor :
tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Permanen;

Memahami terhadap sarana prasarana
kegiatan pembuatan bibit di persemaian
permanen

KETERKAITAN

PERALATAN PERLENGKAPAN
Peralatan pertukangan dan perbengkelan

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pembuatan bibit di persemaian
permanen tidak dapat berjalan dengan baik

Disimpan dalam bentuk manual

-70SOP Pengelolaan Sarana Prasarana Persemaian Permanen
BPDASHL
: ………………………

5
6

7

Blanko 2

5

Komputer

1

komputer

1

Buku
Catatan
Barang

Output

1

Ket.

Terpeliharanya sarana prasarana persemaian
permanen

4

Kelengkapan

3

Waktu (Hari Kerja)

2

Pejabat Pengada
Barang dan Jasa

Pelaksana sarana prasarana dibantu mandor sapras melakukan invetarisasi
kebutuhan sarana prasarana persemaian untuk disampaikan kepada Manager
Persemaian
Berdasarkan usulan kebutuhan tersebut Manager Persemaian menyusun
anggaran biaya kebutuhan sarana prasarana yang disampaikan kepada
Kepala Seksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
PPK menyampaikan usulan pesanan barang kepada Pejabat Pengadaan
Barang dan Jasa
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa melakukan pengadaan barang dan
hasilnya disampaikan Kepala Seksi selaku PPK
Kepala Seksi selaku PPK menyampaikan barang kepada Manager
Persemaian untuk dicatat dan digunakan dalam melaksanakan kegiatan
pembuatan bibit
Manager persemaian memerintahkan kepada :
a. Pelaksana Administrasi dan Keuangan untuk dicatat dalam buku
penerimaan dan pengeluaran barang.
b. Pelaksana Sarana Prasarana dibantu oleh Mandor Sapras untuk
mengguna barang dalam rangka memelihara dan memperbaiki sarana
prasarana persemaian.
Hasil kegiatan Pelaksana Administrasi dan Keuangan dan Pelaksana
Sarana Prasarana disampaikan kepada Manager Persemaian

Mutu Baku

Kepala Seksi

1

Manager PP

Tahap Kegiatan

Pelaksana
Administrasi dan
Keuangan

No.

Pelaksana
Sarpras

Unit Penyelesaian

-71Blanko 15. CONTOH SOP PEMBUATAN BIBIT

NOMOR SOP

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG
BALAI …………………………

TGL
PEMBUATAN
TGL
EFEKTIF
DISAHKAN
OLEH
NAMA SOP
PEMBUATAN BIBIT

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

a. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Memahami terhadap kegiatan pembuatan
Hutan Lindung Nomor :
tentang Petunjuk Pelaksanaan
bibit di persemaian permanen
Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Permanen;
KETERKAITAN

PERALATAN PERLENGKAPAN

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pembuatan bibit di persemaian
permanen tidak dapat berjalan dengan baik

Disimpan dalam bentuk manual

-72SOP Pembuatan Bibit di Persemaian Permanen
BPDASHL
: ………………………

2

3

4

Pelaksana teknis persemaian dibantu Mandor Media mengatur,
mengkoordinir dan mengawasi tenaga kerja dalam :
a. menyiapkan media bibit,
b. mengisi media ke polybag,
c. menata polybag dibedeng sapih
Media yang telah disiapkan oleh Mandor Media diserahkan
kepada Mandor Produksi Bibit. Mandor Produksi Bibit
mengkoordinir dan mengawasi tenaga kerja dalam :
a. melakukan penanganan benih,
b. penaburan benih,
c. penyapihan kecambah ke polybag di bedeng sapih
Polybag yang telah ditanami kecambah oleh Mandor Produksi
Bibit diserahkan kepada Mandor Pemeliharaan Bibit untuk
dilakukan pemeliharaan. Mandor Pemeliharaan bibit
mengkoordinir dan mengawasi tenaga kerja dalam :
a. melakukan penyiraman;
b. melakukan penyulaman;
c. melakukan pemupukan;
d. melakukan penyiangan;
e. melakukan pemberantasan hama penyakit;
f. melakukan pemindahan ke open area
g. melakukan pruning daun, pruning akar dan sortasi.

Bibit yang sudah siap tanam dari Mandor Pemeliharaan
Bibit diserahkan kepada Mandor Distribusi untuk
didistribusikan

12










12

 Alat penyiraman
 Pupuk dan
obat2an
 Hand sprayer
 Gerobag dorong
 Gunting

12

12

Cangkul
Scop
Gerobak dorong
Media
Polybag
Benih
Bak Ke-cambah
Hand sprayer

Ket

Output

Kelengkapan

Waktu (Bulan)

Mandor
Distribusi

Mandor
Pemeliharaan
Bibit

Mutu Baku

Tersedianya bibit tanaman hutan di persemaian permanen

1

Tahap Kegiatan

Mandor
Produksi Bibit

No

Mandor Media

Unit Penyelesaian
Pelaksana Teknis Persemaian

-73Blanko 16. CONTOH SOP DISTRIBUSI BIBIT
NOMOR SOP
TGL
PEMBUATAN
TGL EFEKTIF
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG
BALAI ………………………………………………

DISAHKAN
OLEH
NAMA SOP

DISTRIBUSI BIBIT

DASAR HUKUM
a. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan
Hutan Lindung Nomor :
tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Permanen;

KUALIFIKASI PELAKSANA
Memahami terhadap kegiatan pembuatan
bibit di persemaian permanen

KETERKAITAN

PERALATAN PERLENGKAPAN

PERINGATAN
Jika SOP tidak dilaksanakan maka Distribusi bibit dari persemaian
permanen tidak dapat berjalan dengan baik

PENCATATAN DAN PENDATAAN
Disimpan dalam bentuk manual

-74SOP Distribusi Bibit di Persemaian Permanen
BPDASHL
: ………………………

3
4

ttd.
ARIEF SETIYO UTOMO

Output

Kelengkapan

Waktu (Hari Kerja)

Pelaksana
administrasi dan
Keuangan

1

 BAST
 Gerobak
dorong

1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN KERJASAMA TEKNIK,

Ket.

DIREKTUR JENDERAL,
ttd.
IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA

 Blanko
11

Bibit Tanaman Hutan
Terdistribusikan

2

Mutu Baku
Pelaksana Teknis
Persemaian dibantu
Mandor Distribusi

Pemohon mengajukan permohonan permintaan bibit
kepada Kepala Balai
Kepala Balai mendisposisikan surat permohonan bibit
kepada Kepala Seksi
Kepala Seksi mendisposisikan surat permohonan bibit
kepada Manager Persemaian
Manager Persemaian memerintahkan kepada :
a. Pelaksana Teknis Persemaian dibantu oleh mandor
Distribusi untuk menyiapkan :
 Blanko Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk
ditandatangani Manager Persemaian dan
 Bibit
b. Pelaksana administrasi dan Keuangan mengarsipkan
surat permohonan bibit dan Berita Acara Serah
Terima (BAST)

Manager PP

1

Kepala Seksi

Tahap Kegiatan
Pemohon

No

Kepala Balai

Unit Penyelesaian

