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LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL No. : P.05/V-SET/2010 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL 
Nomor :  P.05/V-SET/2010 
Tanggal :  21 Mei 2010    

 
PETUNJUK PELAKSANAAN STANDAR SUMBER BENIH 

 
 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu persyaratan keberhasilan pembangunan hutan tanaman di masa 
mendatang adalah penyediaan benih yang bermutu tinggi, yaitu unggul mutu 
genetiknya dan mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan tempat tumbuhnya. 
Benih demikian akan dapat meningkatkan kualitas tegakan, produksi  kayu, daya tahan 
terhadap hama dan penyakit serta memperpendek daur. Dengan pengertian lain benih 
bermutu merupakan input yang efektif untuk memperoleh keuntungan dari usaha di 
bidang pembangunan hutan tanaman. 
 
Benih bermutu dapat diperoleh dari tegakan hutan alam atau tanaman  yang ada atau 
dari tegakan yang khusus dibangun untuk menghasilkan benih bermutu. Penunjukan 
sumber benih merupakan tahap awal untuk memperoleh benih bermutu dari hutan 
yang ada. Mutu benih juga dapat ditingkatkan lebih tinggi lagi dengan cara membangun 
sumber benih yang berasal dari materi genetik bermutu tinggi. Apabila usaha-usaha 
demikian terus ditingkatkan maka dalam waktu yang tidak terlalu lama kebutuhan benih 
bermutu akan dapat terpenuhi. 
 
Beberapa aspek yang menjadi kendala dalam penyediaan benih bermutu, antara lain: 

1. Kurangnya perhatian dalam membangun sumber benih baru seperti areal produksi 
benih, tegakan benih provenan, kebun benih, kebun pangkas sehingga berdampak 
pada kurangnya produksi benih bermutu. 

2. Lemahnya pemahaman ilmu dan teknologi perbenihan oleh pihak terkait dalam 
pengelolaan dan pembangunan sumber benih, sehingga potensi sumber benih 
yang ada belum dapat dikembangkan secara baik. 

3. Lemahnya   organisasi   serta   sistem   evaluasi   pengelolaan   dan pembangunan 
sumber benih sehingga belum memberikan dampak optimum pada pemanfaatan 
sumber benih yang ada. 

4. Kurangnya  sosialisasi  petunjuk  teknis  bidang  perbenihan  kepada masyarakat 
sehingga informasi tidak sampai. 

 
Untuk mengatasi sebagian permasalahan di atas, Direktorat Perbenihan Tanaman 
Hutan, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial menyusun 
Petunjuk Pelaksanaan Standar Sumber Benih. Petunjuk Pelaksanaan ini 
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dimaksudkan agar digunakan oleh pengelola sumber benih dan petugas yang terkait 
sebagai pedoman dalam pembangunan dan pengelolaan sumber benih. 
 
B. Tujuan 

Penyusunan   Petunjuk   Pelaksanaan   ini   bertujuan   untuk   memberikan pedoman 
bagi pihak terkait, khususnya pengelola sumber benih dan staf Balai Perbenihan 
Tanaman Hutan (BPTH) dalam pembangunan dan pengelolaan sumber benih dengan 
harapan agar dapat menghasilkan benih bermutu. 
 
C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan ini berisi informasi tentang : 
1. Klasifikasi dan standar sumber benih 
2. Metode penunjukan sumber benih dari tegakan alam atau hutan tanaman 
3. Metode pembangunan sumber benih baru 
4. Metode pengelolaan sumber benih yang ditunjuk maupun yang dibangun 
5. Dokumentasi pembangunan dan pengelolaan sumber benih 
6. Organisasi pembangunan dan pengelolaan sumber benih 

 
D. Pengertian 

Batang Atas                       :  Bagian  atas  tanaman,  seringkali  cabang, yang 
disambungkan di ats bagian yang menumbuhkan 
akar (stok, batang bawah) tanaman lainnya. 

Batang Bawah                   :  Bagian     bawah     dari     grafting     yang 
berkembang menjadi sistem perakaran tanaman 
hasil grafting. 

Blok                                    :   Suatu      sub      unit      percobaan      yang 
lingkungannya seragam.   Satu blok yang lengkap 
terdiri satu plot dari setiap lot benih atau klon dalam 
percobaan. 

Diferensiasi Bunga           :    Proses    yang    terjadi    selama    jaringan vegetatif 
berubah menjadi jaringan reproduksi bunga. 
Differensiasi mungkin terjadi lama sebelum 
munculnya kuncup bunga. 

Famili                                  :  Sekelompok  bibit  atau  pohon  yang  sama satu 
atau kedua induknya. 

Fenotipa                             :  Pohon  seperti  yang  kita  lihat.  Fenotipa 
merupakan   produk   interaksi   antara   gen suatu 
organisma (genotipa) dengan lingkungannya.   
Apabila   ekspresi   seluruh sifat dari suatu individu 
dipertimbangkan, fenotipa menunjukkan individu. 
Fenotipa yang sama tidak berarti berasal dari 
keturunan yang sama. 
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Genotipa                            :    (1)  Susunan pewarisan individu, tanpa atau 
dengan ekspresi fenotipa dari satu atau 
beberapa sifat yang dikendalikannya. 
Termasuk klasifikasi gen dari susunan tersebut 
yang dinyatakan dengan suatu rumus.  
Genotipa ditentukan terutama dari 
penampakan keturunannya dan kerabatnya. 
Genotipa berinteraksi dengan lingkungan 
menghasilkan fenotipa.  

  (2) Individu yang dicirikan oleh sususnan genetik 
tertentu. 

Induksi Bunga                   :   Stimulasi untuk memulai pembungaan atau jumlah 
bunga, sebagai contoh melalui pemberian hormon 
atau perlakuan stres. 

Inisiasi Bunga                    :    Tahap   awal   perkembangan   bunga   atau 
kerucut. 

Isolasi                              :  Kondisi  yang  mencegah  atau  membatasi 
persilangan antar populasi, misalnya perbedaan 
fenologi  dalam  waktu berbungan,  perbedaan  
kromosom,  dan jarak.      Pengetahuan tentang 
jarak penyerbukan efektif penting untuk 
mengisolasi sumber benih.  Untuk spesies yang 
diserbuki angin serbuk sari dari sekitarnya biasanya 
tidak dapat diicegah, tetapi kontaminasi dapat 
diminimumkan dengan zona pengendapan atau 
pohon batas. 

Karakter (sifat)                   :    Ciri   yang   jelas   walaupun   tidak   selalu nampak 
yang ditunjukkan oleh seluruh individu dalam satu 
kelompok dan memungkinkan untuk didiskripsikan 
atau diukur, misalnya tinggi, kelurusan, bentuk, dan 
penampakan.  Satu sifat dari individu tertentu akan 
memiliki fenotipa (keadaan) tertentu karena 
dikendalikan oleh genotipa individunya dan 
lingkungan.     Seleksi berdasarkan karakter.    
Karakter yang diinginkan untuk spesies penghasil 
kayu dapat berupa kecepatan tumbuh dan 
kelurusan,  sedangkan karakter  yang dihindari 
mungkin adalah bengkok, percabangan rendah dan 
rentan penyakit. 

Keragaman Lingkungan : Keragaman  sifat   atau  penampakan  dari individu 
yang disebabkan oleh perbedaan lingkungan  pada  
tapak  tumbuh,  misal kondisi tanah dan penyinaran. 
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Klon                                    :   Sebuah    populasi    dari    individu-individu identik 
secara genetik  yang dihasilkan dari 
perkembangbiakan aseksual atau vegetatif. 

Kriteria Seleksi                  :  Tipe  dan  prioritas  sifat  dari  pohon-pohon yang 
diseleksi untuk pemuliaan.   Untuk pohon hutan, 
kecepatan tumbuh dan kelurusan sering dijadikan 
kriteria seleksi utama. 

Nilai Pemuliaan  

(„Breeding Value”)  : Nilai   dari   induk   yang   didasarkan   pada 
penampakan keturunannya dalam uji keturunan. 

Ortet : Tanaman asal dimana klon dibiakkan. 

Pembawa Serbuk Sari      :  (=pollinator).    Pemantara    seperti    angin, 
serangga atau burung, dari sebuk sari satu pohon 
ke pohon lainnya. 

Pembiakan Vegetatif         :   Pembiakan    tanaman    secara    aseksual, seperti 
okulasi, pembagian, sambungan, stek, atau 
cangkok.     Karakter yang diwariskan  melalui  klon  
(ramet)  sama dengan karakter tanaman asal 
(ortet). 

Pembuahan                        :   Penggabungan  inti  dan  unsur  sel  lainnya dari 
gamet jantan (sperma) dengan inti dari gamet  
betina  (telur) untuk  membentuk zygot. Pada 
beberapa spesies, pembuahan terjadi berbulan-
bulan setelah penyerbukan. 

Penerasan                          :  Pengupas    kulit    pada    sebagian    atau 
mengelilingi pohon.  Penerasan menghalangi  
aliran hara  dan  air. Kadangkala  digunakan  untuk  
membuat faktor stres untuk merangsang 
pembungaan atau untuk pertumbuhan trubus 
sebagai bahan stek atau batang atas. 

Penyerbukan Angin          :   Penyerbukan  oleh  angin  yang  membawa serbuk 
sari 

Penyerbukan Sendiri        :   Penyerbukan  suatu  bunga  dimana  serbuk sari  
berasal  dari  pohon  atau  klon  yang sama. 

Pohon Plus                        :  Sebuah  pohon  yang  telah  diseleksi  untuk 
digunakan dalam kebun benih atau kebun pangkas.  
Pohon ini memiliki fenotipa yang unggul untuk 
pertumbuhan, bentuk, kualitas kayu atau sifat lain 
yang diinginkan dan menunjukkan adaptasi.  
Pohon ini mungkin belum diuji untuk nilai 
genetiknya, tetapi berpeluang besar memiliki 
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genotipa yang bagus untuk sifat-sifat yang tinggi 
heritabilitasnya. 

Provenan                            :    Tempat   dimana   suatu   tegakan   pohon tumbuh.    
Tegakan  tersebut  mungkin  asli atau tidak asli. 

Ramet : Individu-individu anggota dari satu klon. 

 

Rancangan Acak 

Lengkap Berblok : Rancangan kebun benih atau uji keturunan 
dimana setiap famili atau klon diwakili oleh satu 
plot di dalam subunit yang disebut sebagai ulangan 
atau blok.  Pada setiap uji, beberapa  ulangan  
dibangun  dengan  plot- plot yang disebarkan 
secara acak pada setiap ulangan. 

Rouguing                           :  (=penjarangan). Penebangan sistematik dari 
famili/klon dalam kebun benih berdasarkan hasil 
uji keturunan. 

Sambungan                       :  Penggabungan  bagian  dari  individu  yang 
terpisah dengan memadukan jaringannya sehingga 
terjadi gabungan.    Umumnya batang atas 
disambung dengan batang bawah. 

Saudara : Kelompok individu dalam satu famili. Saudara  
kandung  mempunyai  dua  induk yang sama, 
saudara tiri hanya salah satu induk yang sama. 

Seleksi Massa                    :  Seleksi (penjarangan) dalam sumber benih pada 
penampakan fenotipa pohon. 

Serbuk Sari                        :  Mikrospora dari tumbuhan berbiji, dihasilkan dalam  
jumlah  besar  oleh  bagian  jantan suatu bunga 
(kepala putik). 

Silang Dalam 

(Inbreeding) :  Perkawinan antara pohon-pohon berkerabat dekat, 
seringkali dengan penyerbukan sendiri.  
Perkawinan ini, khususnya apabila berlangsung 
beberapa generasi, memunculkan sifat yang tidak 
diinginkan. Silang dalam seringkali      
menghasilkan, depresi  silang  dalam‟ terhadap  
vigor  dan kesuburan. 

Stek                                    :    Potongan   batang   atau   bagian   tanaman lainnya, 
yang jika telah berakar tumbuh menjadi tanaman 
utuh. 
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Uji Keturunan                    :  Evaluasi   induk   dengan   membandingkan 
penampakan ketutunannya. Ketelitian biasanya 
diperoleh karena beberapa hingga banyak  
keturunan  dari setiap induk dievaluasi dalam 
kondisi yang lebih terkendali  dibanding  kondisi 
sekitar induknya.  Lebih disukai dibangun pada dua 
atau lebih lingkungan untuk mempelajari interaksi 
famili x lingkungan. 

Uji Provenansi                   :  Perbandingan  yang  direncanakan  dengan baik 
terhadap contoh-contoh populasi dari sebaran 
(lebih disukai seluruhnya) suatu jenis.  Hendaknya 
dibangun pada lebih dari dua lokasi agar 
memungkinkan pengamatan interaksi provenan x 
lingkungan. 
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II.  KLASIFIKASI DAN STANDAR SUMBER BENIH 

A. Klasifikasi Sumber Benih 

Berdasarkan  materi  genetik  yang  digunakan  untuk  membangun  sumber benih, 
sumber benih dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Tegakan Benih Teridentifikasi (TBT), yaitu sumber benih dengan kualitas tegakan 
rata-rata, yang ditunjuk dari hutan alam atau hutan tanaman dan lokasinya 
teridentifikasi dengan tepat. 

2. Tegakan Benih Terseleksi (TBS), yaitu sumber benih yang berasal dari TBT 
dengan kualitas tegakan di atas rata-rata. 

3. Areal Produksi Benih (APB), yaitu sumber benih yang dibangun khusus atau 
berasal dari TBT atau TBS yang ditingkatkan kualitasnya melalui penebangan 
pohon-pohon yang fenotipanya tidak bagus. 

4. Tegakan Benih Provenan (TBP), yaitu sumber benih yang dibangun dari benih 
yang provenannya telah teruji. 

5. Kebun Benih Semai (KBS), yaitu sumber benih yang dibangun dari bahan 
generatif yang berasal dari pohon plus pada tegakan yang diberi perlakukan 
penjarangan berdasarkan hasil uji keturunan untuk memproduksi materi generatif 
(biji). 

6. Kebun Benih  Klon (KBK), yaitu sumber benih yang dibangun dari bahan vegetatif 
yang berasal dari pohon plus pada tegakan yang diberi perlakukan penjarangan 
berdasarkan hasil uji keturunan untuk memproduksi materi generatif (biji). 

7. Kebun Pangkas (KP), yaitu sumber benih yang dibangun dari bahan vegetatif 
yang berasal dari klon unggul berdasarkan hasil uji klon untuk memproduksi 
materi vegetatif. 
 

B. Standar Sumber Benih 

1. Standar Umum Sumber Benih 

a. Aksesibilitas 

Lokasi sumber benih harus mudah dijangkau sehingga memudahkan untuk
 pemeliharaannya serta pengunduhan buahnya serta mempercepat waktu 
pengangkutan. Lokasi sumber benih yang memiliki aksesibilitas yang baik juga 
akan lebih menjamin mutu fisik-fisiologis benih. 
 

b. Pembungaan/pembuahan 

Tegakan harus pernah berbunga dan berbuah, kecuali untuk kebun 
pangkas. 
 

c. Keamanan 

Tegakan  harus  aman  dari  ancaman  kebakaran,  penebangan  liar, 
perladangan berpindah, penggembalaan dan penjarahan kawasan. 
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d. Kesehatan tegakan 

Tegakan harus tidak terserang hama dan penyakit. 
 

e. Batas areal 

Batas  areal  harus  jelas,  sehingga  pengumpul  benih  mengetahui tegakan 
yang termasuk sebagai sumber benih. 
 

f. Terkelola dengan baik 

Sumber benih jelas status kepemilikannya serta memiliki indikator manajemen 
yang baik, seperti pemeliharaan, pengorganisasian, pemanfaatan benih dan 
lain-lain. 

 
2. Standar Khusus Sumber Benih 

a. Tegakan Benih Teridentifikasi (TBT) 

1) Asal tegakan dari hutan alam atau hutan tanaman. Apabila tegakan berasal 
dari hutan tanaman, maka tegakan tersebut tidak direncanakan dari awal 
untuk dijadian sebagai sumber benih. 

2) Asal-usul benihnya tidak diketahui. 
3) Jumlah pohon minimal 25 pohon induk. 
4) Kualitas tegakan rata-rata. 
5) Jalur isolasi tidak diperlukan. 
6) Penjarangan tidak dilakukan. 
7) Lihat ilustrasi pada Gambar 1. 
 

b. Tegakan Benih Terseleksi (TBS) 

1) Asal tegakan dari hutan alam atau hutan tanaman. Apabila tegakan berasal 
dari hutan tanaman, maka tegakan tersebut tidak direncanakan dari awal 
untuk dijadikan sebagai sumber benih. 

2) Asal-usul benihnya tidak diketahui. 
3) Jumlah pohon minimal 25 pohon induk. 
4) Kualitas tegakan di atas rata-rata. 
5) Jalur isolasi tidak diperlukan. 
6) Penjarangan terbatas pada pohon-pohon yang jelek. 
7) Lihat ilustrasi pada Gambar 2. 

 
c. Areal Produksi Benih (APB) 

1) Asal tegakan dari hutan alam atau hutan tanaman. Apabila tegakan berasal 
dari hutan tanaman, maka dapat berasal dari konversi tegakan yang ada 
atau dibangun khusus untuk APB. 

2) Asal-usul benih untuk tegakan yang dikonversi sebagai APB sebaiknya 
diketahui. Apabila dibangun khusus untuk APB, asal-usul benih harus 
diketahui. Lot benih untuk membangun APB minimal berasal dari 25 pohon 
induk untuk menjaga keragaman genetik. 
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3) Jumlah pohon minimal 25 batang dalam satu hamparan setelah 
penjarangan. 

4) Kualitas tegakan di atas kualitas TBS. 
5) Jalur isolasi diperlukan. 
6) Penjarangan dilakukan untuk mempertahankan pohon-pohon  yang terbaik 

dan meningkatkan produksi benih. 
7) Lihat ilustrasi pada Gambar 3. 
 

d. Tegakan Benih Provenan (TBP) 

1) Asal tegakan berasal dari hutan tanaman. 
2) Asal-usul benih dari satu provenan terbaik dari hasil uji provenan. 
3) Lot benih untuk membangun TBP minimal berasal dari 25 pohon induk 

untuk menjaga keragaman genetik. 
4) Jumlah pohon minimal 25 batang setelah penjarangan. 
5) Kualitas tegakan di atas kualitas APB. 
6) Jalur isolasi diperlukan. 
7) Penjarangan dilakukan untuk mempertahankan pohon-pohon  yang terbaik 

dan meningkatkan produksi benih. 
8) Lihat ilustrasi pada Gambar 4. 

 
e. Kebun Benih Semai (KBS) 

1) Benih berasal dari hutan tanaman atau hutan alam. 
2) Asal-usul famili dari pohon induk/pohon plus. Identitas famili dicantumkan 

di peta (rancangan kebun) atau tanda famili di lapangan. 
3) Jumlah pohon minimal 25 famili setelah penjarangan. 
4) Kualitas genotipa baik. 
5) Jalur isolasi diperlukan. 
6) Penjarangan dilakukan untuk mempertahankan  famili-famili  yang terbaik 

dan meningkatkan produksi benih. Penjarangan dilakukan berdasarkan 
metode seleksi sesuai dengan hasil uji keturunan. 

7) Lihat ilustrasi pada Gambar 5. 
 

f. Kebun Benih Klon (KBK) 

1) Klon berasal dari pohon plus hasil uji keturunan. 
2) Asal-usul klon dari pohon plus. Benih dipisah menurut kloni (pohon induk). 

Identitas klon di kebun benih dicantumkan pada peta (rancangan kebun) 
dan/atau tanda di pohon. 

3) Jumlah pohon minimal 25 klon setelah penjarangan. 
4) Kualitas genotipa baik. 
5) Jalur isolasi diperlukan. 
6) Penjarangan  dilakukan  untuk  mempertahankan  klon-klon    yang terbaik 

dan meningkatkan produksi benih. Penjarangan ini didasarkan hasil uji 
keturunan berdasarkan penampakan klon di kebun benih. Penjarangan 
terdiri dari penjarangan klon (menebang klon terjelek) dan penjarangan 
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dalam klon (menebang fenotipe jelek dalam klon dan meninggalkan satu 
pohon). 

7) Lihat ilustrasi pada Gambar 6. 
 

g. Kebun Pangkas (KP) 

1) Asal-usul bahan vegetatif berasal dari klon unggul hasil uji klon. 
Penanamannya terpisah (keturunan dari satu pohon induk di setiap 
bedeng) atau campuran (keturunan beberapa pohon induk dalam satu 
bedeng). 

2) Kualitas genotipa baik. 
3) Tidak perlu jalur isolasi. 
4) KP dikelola dengan pemangkasan, pemupukan dan perlakuan lain untuk 

meningkatkan produksi bahan stek. Kebun pangkas untuk periode tertentu 
diganti dengan bahan tanaman yang baru jika dianggap steknya sulit 
berakar karena terlalu tua. 

5) Lihat ilustrasi pada Gambar 7. 
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Gambar 1. Tegakan Benih Teridentifikasi 
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Gambar 2. Tegakan Benih Terseleksi 
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Gambar 3. Areal Produksi Benih 
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Gambar 4. Tegakan Benih Provenan 
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Gambar 5. Kebun Benih Semai 
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Gambar 6. Kebun Benih Klon 
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Gambar 7. Kebun Pangkas 
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III. PENUNJUKAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER BENIH 

Sumber benih dapat diperoleh melalui dua cara, yaitu (1) menjadikan tegakan (hutan 
alam atau tanaman) yang telah ada menjadi sumber benih atau (2) membangun 
sumber benih yang baru dengan penanaman. Untuk cara pertama, tegakan pada 
awalnya dibangun bukan untuk produksi benih tetapi untuk peruntukan lain, misalnya 
produksi kayu, hutan lindung, dan sebagainya. Untuk cara kedua, ketika membangun 
sumber benih telah diputuskan bahwa tujuan utama pembangunannya adalah untuk 
menghasilkan benih. 
 
Kelebihan dari menunjuk tegakan yang ada sebagai sumber benih yaitu benih dapat 
dihasilkan lebih awal. Jika  membangun sumber benih yang baru maka harus 
menunggu selama 3-20 tahun (tergantung spesies)  sebelum benih dapat dipanen. 
Dengan membangun sumber benih, biasanya dapat diperoleh benih bermutu genetik 
yang lebih tinggi, dengan syarat materi genetik untuk pembangunannya dipilih secara 
teliti. Kelebihan lainnya adalah lebih murah mengidentifikasi tegakan yang ada, 
kemudian mengkonversi dan mengelolanya sebagai  sumber  benih.  Kekurangannya  
adalah  mutu  genetik  benih  biasanya lebih rendah dibanding yang akan diperoleh 
jika membangun sumber benih. Dari hutan alam maupun hutan tanaman dapat 
diidentifikasi sebagai sumber benih, tergantung pada spesies dan ketersediaan 
tegakan. 
 
Keputusan untuk mengkonversi tegakan yang ada menjadi sumber benih atau 
membangun sumber benih yang baru perlu mempertimbangkan beberapa hal-hal 
sebagai berikut : 
 

1. Jika tegakan berkualitas tinggi tidak dimiliki, maka sumber benih yang baru harus 
dibangun; 

2. Jika benih dari suatu spesies yang diperlukan hanya sedikit, mungkin terlalu 
mahal  jika  membangun  sumber  benih,  maka  disarankan  untuk mengkonversi 
tegakan yang ada menjadi sumber benih. 

3. Pada kondisi lain,  tegakan benih teridentifikasi harus digunakan karena perlu 
menunggu sumber benih yang telah dibangun untuk mulai menghasilkan benih. 

Perencanaan dalam memilih spesies untuk sumber benih, dan perhitungan areal yang 
diperlukan untuk sumber benih tidak diuraikan dalam pedoman ini karena diasumsikan 
bahwa spesies sudah ditetapkan dan luas sumber benih telah diketahui. 
 
A. Penunjukan Sumber Benih 

1. Identifikasi Sumber Benih 

Tujuan identifikasi sumber benih adalah untuk mendapatkan sumber-sumber benih 
agar kebutuhan benih dapat dicukupi baik kuantitas dan apabila memungkinkan mutu 
genetiknya. Terdapat 8 kriteria yang perlu diperhatikan pada saat identifikasi  sumber 
benih, seperti uraian selanjutnya dan matriks Tabel 1. Enam kriteria digunakan untuk 
orientasi lapangan (quick tour) untuk menerima atau menolak sebagai sumber benih 
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(selengkapnya dapat dilihat pada Petunjuk Identifikasi dan Deskripsi Sumber Benih 
sebagaimana terlampir). 
 

a. Aksesibilitas 

Tegakan mudah dikunjungi pada setiap musim, lebih baik lagi  jika dekat jalan. 
Jika aksesibilitas tegakan tidak baik, maka sulit mengelola sumber benih, yaitu sulit 
menerapkan manajemen, pengawasan dan pemeriksaannya. Selain itu, 
pengumpulan benihnya akan lebih sulit. 
 
b. Jumlah Pohon (dan Ukuran Sumber Benih) 

1) Jika suatu sumber benih tersebut diidentifikasi di hutan alam, maka jumlah 
pohon induk harus dipertimbangkan ketika menentukan luas sumber benih. 
Jumlah tersebut minimum 25 pohon induk bagi spesies target dalam suatu 
sumber benih. Jumlah ini diperlukan agar variasi genetik cukup lebar.  Jika 
kurang dari 10 pohon dalam sumber benih, maka variasi genetiknya sempit, 
dan kualitas tegakan yang dibangun dengan benih dari sumber benih 
demikian mungkin kurang bagus. Jumlah  minimum  25  pohon  tersebut  
merupakan  pedoman  umum (“rule of thumb”) dan sebaiknya lebih banyak. 

2) Pohon-pohon  induk  tersebut  hendaknya  tidak  berkerabat.  Hal  ini berarti  
pohon-pohon  tersebut  bukan  kerabat  dekat,  yaitu  kakak beradik dari 
ibu yang sama. Di hutan alam, sering ditemukan struktur famili, dimana 
pohon-pohon yang berdekatan berasal dari induk yang sama karena benih 
jatuh dekat dengan pohon induk (lihat Gambar 8). 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

Gambar 8. Struktur Famili Pohon Di Hutan Alam 
Kelompok famili sering ditemukan, dimana pohon-pohon di dalam kelompok 
merupakan saudara tiri. Sangat penting untuk mendapatkan sekurang-kurangnya 
25 kelompok famili di dalam sumber benih. Gambar menunjukkan tiga kelompok 
famili yang ditandai warna hitam, putih dan bintik-bintik. Direproduksi dari Eldridge, 
et al.1992. 

 

Tanaman hutan alam berumur 30 th 
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3) Pohon-pohon pada hutan tanaman diasumsikan berasal dari banyak pohon 
induk, dan bibitnya tercampur dengan baik. Seperti pada hutan alam, di hutan 
tanaman hendaknya terdiri minimum 25 pohon. Jumlah pohon tidak menjadi 
masalah karena pada hutan tanaman umumnya terdapat ratusan pohon. 
Berdasarkan asumsi bahwa bibit berasal dari banyak pohon induk yang  
tercampur  baik,  maka  tidak  dijumpai struktur famili seperti pada hutan alam 
dan benihnya dapat dikumpulkan dari seluruh pohon (tidak memerlukan 
persyaratan jarak minimum). 

4) Ukuran  sumber  benih  tergantung  pada  jumlah  permintaan  benih. 
Pengelola  sumber benih hendaknya memperkirakan permintaan benih di 
masa depan dan membandingkannya dengan ketersediaan benih untuk 
spesies tersebut.      Disarankan menambah untuk cadangan, yaitu membuat 
sumber benih yang lebih luas dibanding sumber benih  untuk  sekedar   
mencukupi    permintaan    benih. Penambahan luas tersebut sebagai 
persediaan jika permintaan benih melebihi perkiraan atau jika ternyata 
produksi per hektar lebih rendah dari yang diharapkan.  
 

c. Kualitas Tegakan 

1) Kualitas tegakan adalah kriteria yang sangat penting. Tegakan yang dipilih 
hendaknya berkualitas baik (di atas rata-rata) untuk menjaga agar benih yang 
dikumpulkan dari sumber benihnya juga berkualitas di atas rata-rata. 

2) Tegakan dipilih berdasarkan penampakan fenotipanya (bagaimana pohon 
terlihat). Fenotipa pohon adalah hasil gabungan dari pengaruh genetik dan 
lingkungan. Hanya komponen genetik yang diwariskan pada generasi 
berikutnya. Seleksi yang didasarkan fenotipa dapat efektif  jika terdapat 
komponen genetik yang besar. Jika keunggulan fenotipa dihasilkan karena 
pengaruh lingkungan, maka seleksi yang dilakukan tidak efektif dan benih 
yang dihasilkan dari sumber benih tersebut tidak bermutu tinggi.  Umumnya 
banyak terdapat komponen genetik pada sifat seperti bentuk batang, 
sedangkan pertumbuhan tinggi dan diameter batang banyak dipengaruhi 
faktor lingkungan. Sehingga seleksi fenotipa tersebut umumnya akan lebih 
efektif untuk sifat   seperti   bentuk   batang   dibanding   pertumbuhan   tinggi  
dan diameter. 

3) Tegakan hendaknya juga diseleksi berdasarkan kriteria kualitas. Jika 
penanaman untuk produksi kayu pertukangan, maka kriteria seleksi 
hendaknya bentuk batang dan tinggi bebas cabang. Jika benihnya untuk 
produksi pulp, maka kriterianya adalah volume kayu dan bentuk batang. Jika 
tujuannya untuk produksi buah, maka kriteria seleksinya adalah kuantitas 
buah, ukuran buah, rasa, dsb. 

4) Sumber benih hanya dapat diidentifikasi jika kriteria seleksi telah ditetapkan.  
Sumber  benih  untuk  produksi  kayu  pertukangan  tidak dapat diidentifikasi 
sebelum bentuk batangnya diamati. Jika pengamatan dilakukan terlalu dini, 
maka seleksinya tidak efektif. 
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5) Jangan menunjuk sumber benih pada tegakan alam atau tanaman dimana  
pohon-pohon  berkualitas  tinggi  telah  ditebang  dan  yang tersisa pohon-
pohon berkualitas rendah. 
 

d. Pembungaan dan Pembuahan 

1) Perlu  diperhatikan  bahwa  tegakan  yang  akan  ditunjuk  menjadi sumber 
benih    sudah    berbunga    dan    menghasilkan    benih. Pembungaan dan 
pembuahan di atas pohon hendaknya diperiksa atau  diamati.  Pengamatan  
buah  juga  dapat  dilakukan  dengan mencari  buah  dan  benih  yang  jatuh  
serta  mencari  anakan  yang tumbuh di lantai hutan. Penduduk di sekitar 
tegakan biasanya dapat ditanya tentang pembungaan dan pembuahan di 
masa lalu. 

2) Jangan mengidentifikasi tegakan sebagai sumber benih jika tidak mengetahui 
kepastian bahwa tegakan tersebut telah menghasilkan benih.  Selain  itu  
sumber  benih  hendaknya  tidak  ditunjuk  ketika tegakan masih muda, dan 
belum mulai berbunga serta berbuah. 
 

e. Keamanan 

Tegakan yang ditunjuk sebagai sumber benih hendaknya aman, terlindung dari 
penebangan liar, penyerobotan untuk pertanian dan penggunaan lain, gangguan 
kebakaran, gangguan ternak dan hewan liar yang dapat merusak tegakan dan 
mengganggu produksi benih. 

 
f. Kesehatan 

Tegakan hendaknya sehat. Tegakan diterima sebagai sumber benih jika bebas 
atau sedikit dijumpai serangan hama dan penyakit. 

 
g. Asal 

1) Pada sumber benih yang ditunjuk di hutan alam, asal usul pohonnya diketahui 
dengan jelas. 

2) Pada sumber benih yang ditunjuk pada hutan tanaman akan lebih baik 
mengetahui asal usul pohonnya. Pertama, informasi ini menunjukan provenan 
(sumber benih) pohon. Kedua, informasi juga menunjukkan berapa banyak 
pohon induknya. Ketiga, informasi menunjukkan   kriteria   seleksi.   Pada   
berbagai   kondisi,   informasi tersebut tidak tersedia atau tersedia sebagian 
sehingga seringkali harus mengabaikan kiteria tersebut dan terpaksa 
menunjuk sumber benih tersebut walaupun asalnya tidak diketahui. 

 

h. Isolasi 
1) Isolasi  tidak  diperlukan  untuk  tegakan  benih  teridentifikasi  dan terseleksi. 
2) Pada  areal  produksi  benih,  jalur  isolasi  lebih  baik  ada  untuk mencegah 

kontaminasi serbuk sari dari luar. Seringkali kriteria demikian tidak dapat 
dipenuhi pada saat menunjuk sumber benih. 
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Disarankan untuk membandingkan beberapa calon sumber benih dan menetapkan 
satu yang terbaik sebagai sumber benih. Kadangkala tidak mungkin menemukan 
sumber benih yang memenuhi 8 kriteria tersebut. Dengan demikian, harus dipilih 
tegakan yang memenuhi kriteria sebanyak mungkin dan diyakini memenuhi tujuan 
untuk produksi benih bermutu tinggi. 
 

2. Klasifikasi Sumber Benih Hasil Penunjukan 

a. Sumber benih hasil penunjukkan dapat diklasifikasikan menjadi tegakan benih 
teridentifikasi, tegakan benih terseleksi dan areal produksi benih. Lihat Tabel 1. 

b. Tegakan benih teridentifikasi, tegakan benih terseleksi, dan areal produksi benih 
dapat ditunjuk dari hutan tanaman, sedangkan dari hutan alam kebanyakan 
hanya dapat ditunjuk tegakan benih teridentifikasi dan terseleksi. 

c. Klasifikasi tersebut terutama berdasarkan kualitas tegakan. Tegakan 
teridentifikasi  memiliki  kualitas  rata-rata  dibanding  tegakan  lain  yang sama 
spesiesnya pada suatu lokasi. Kualitas tegakan benih terseleksi di atas rata-rata. 
Areal produksi benih adalah tegakan benih  teridentifikasi atau  terseleksi  yang  
dikelola  khusus,  biasanya  dengan  penjarangan, untuk meningkatkan kualitas 
dan produksi benihnya. 

d. Pengelolaan tegakan benih teridentifikasi dan terseleksi hampir tidak ada atau 
sangat terbatas (seperti pembersihan gulma, penjarangan, dsb). Sumber benih 
ini dimanfaatkan seperti apa adanya. 
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Tabel 1. Matriks Identifikasi Sumber Benih 

 
Kegiatan Penunjukan 

Sumber Benih 

Hutan Alam Hutan Tanaman 

Tegakan Benih 
Teridentifikasi 

Tegakan Benih 
Terseleksi 

Tegakan Benih 
Teridentifikasi 

Tegakan Benih 
Terseleksi 

 
Areal Produksi Benih 

1. Aksesibilitas 
 

Semakin mudah dikunjungi semakin baik 

2. Jumlah Pohon Minimal terdapat 25 pohon induk 
dengan jarak antar pohon 50-100 m 

 
Banyak pohon induk, pertimbangan jarak antar pohon tidak perlu 

3. Kualitas Tegakan Rata-rata Diatas rata-rata Rata-rata Diatas rata- rata Di atas kualitas tegakan 
benih terseleksi, atau 
peningkatan dari tegakan 
benih teridenti- 
fikasi/terseleksi melalui 
penjarangan 

4. Pembungaan/ Pembuahan Diketahui 

5. Keamanan Terjamin 
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Kegiatan Penunjukan 

Sumber Benih 

Hutan Alam Hutan Tanaman 

Tegakan Benih 
Teridentifikasi 

Tegakan Benih 
Terseleksi 

Tegakan Benih 
Teridentifikasi 

Tegakan Benih 
Terseleksi 

 
Areal Produksi Benih 

6. Kesehatan Tidak terserang hama dan penyakit 
 
 
 
 
  

7. Asal-usul Benih Jelas, karena hutan alam Sebaiknya asal-usul (provenan, sumber benih) diketahui, tapi 
biasanya hal ini jarang dijumpai 

8. Jalur Isolasi Tidak diperlukan Disarankan membuat jalur 
isolasi, tetapi umumnya hal 
ini tidak memungkinkan 
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B. Pembangunan Sumber Benih 

Ketika suatu sumber benih dibangun khusus hanya sebagai sumber benih, maka 
terdapat lebih banyak kemungkinan mendapatkan produksi benih bermutu genetik 
lebih tinggi dibanding penunjukkan sumber benih.  Hal ini tergantung pada sejumlah 
pertimbangan yang harus diambil ketika membangun sumber benih. Pertimbangan 
dimaksud diuraikan pada Bab selanjutnya. Ringkasannya disajikan pada Tabel 2. 

1. Pemilihan Tapak 

Dalam memilih tapak untuk pembangunan sumber benih, persyaratan-
persyaratan berikut hendaknya dipenuhi : 
 

a. Persyaratan Spesies 

1) Pengetahuan tentang persyaratan tumbuh suatu spesies adalah penting 
untuk mendapatkan tapak yang tepat. Spesies tersebut harus dapat tumbuh 
baik pada tapak tersebut. Karena tujuannya adalah menghasilkan benih, 
maka persyaratan penting lainnya adalah spesies tersebut dapat berbunga 
dan menghasilkan benih yang melimpah. Jika tapak tidak cocok untuk 
produksi benih maka investasi akan sia-sia. 

2) Jika tegakan lain atau tegakan didekatnya dari spesies yang sama dijumpai di 
tapak tersebut diketahui telah berbunga atau menghasilkan benih, maka hal 
ini merupakan indikator yang menunjukkan spesies tersebut mungkin sesuai 
dengan tapak tersebut. 

3) Jika ingin membangun sumber benih dari suatu spesies yang tidak dijumpai  
di  suatu  areal,  misalnya  spesies  eksotik,  maka hendaknya mencocokkan 
persyaratan tumbuh spesies tersebut dengan kondisi tapaknya. Kondisi iklim 
(suhu, curah hujan, lama penyinaran), tanah (tekstur, kandungan hara, pH, 
drainase), ketinggian tempat, dan topografi hendaknya diteliti. 

4) Tapak dengan kesuburan rata-rata lebih disukai dibanding tapak yang subur, 
karena kesuburan yang tinggi akan merangsang pertumbuhan vegetatif dan 
cenderung mengurangi produksi benih. 
 

b. Kepemilikan dan Hak Atas Tanah 

1) Sumber benih hanya dibangun setelah kepemilikan dan hak atas tanah sudah 
pasti. Jika sumber benih dibangun di atas tanah milik, maka  biasanya  tidak  
banyak  masalah  khususnya  jika  tujuan sumber benih telah dimengerti oleh 
masyarakat sekitarnya, yang mungkin juga memiliki hak guna atas tanah 
tersebut. 

2) Pembangunan  sumber  benih  pada  tanah  adat  mungkin  akan menimbulkan 
masalah dengan masyarakat lokal yang mungkin menginginkan peruntukan 
lain atas tanah. Peruntukan atas tanah hendaknya diputuskan sebelum 
pembangunan. 
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Tabel 2. Matriks Pembangunan Sumber Benih 

 
 
 

Kegiatan 
Pembangunan 

Kelas Sumber Benih 

 
 

Areal Produksi 
Benih 

 
 

Tegakan Benih 
Provenan 

Kebun Benih Semai  
 

Kebun Benih 
Klon 

 
 

Kebun Pangkas Kebun Benih 
Semai 

Seleksi Massa 

Kebun Benih 
Semai Hasil 

Uji Keturunan 

Kebun 
Benih 
Semai 

1. Pemilihan Tapak Aksesibilitas tapak mudah, keamanan tapak baik, dan jenis dimaksud menghasilkan benih, termasuk sifat kesuburan rata- 
rata, topografi relatif datar, status pemilikan jelas 

Letaknya dekat 
persemaian 

2. Penyiapan Benih - Benih berasal dari 
tegakan yang 
berkualitas. 

- Benih dikumpulkan 
minimum dari 25 
pohon. 

- Benihnya dicampur 
(menjadi satu lot). 

- Benih berasal dari 
provenan/ sumber 
benih yang telah 
teruji dan diketahui 
keunggulannya. 

- Benih dikumpulkan 
minimum dari 25 
pohon dan diberi 
identitas berupa 
label. Benih 
kemudian dicampur 
(menjadi satu lot). 

- Benih berasal dari pohon plus di hutan alam/ hutan 
tanaman. 

- Benih dipisahkan per pohon plus. 
- Benih dikumpulkan minimum dari 100 pohon plus. 
- Benih diberi identitas berupa label. 

- Materi vegetatif 
(kuncup, tunas, 
dsb.) dari pohon 
plus. Materi ini 
dipisahkan per 
pohon plus. 

- Materi tersebut 
dikumpulkan 
minimum dari 100 
pohon plus. 

Benih atau materi 
vegetatif dari pohon 
plus. Materi ini dipisah- 
kan per pohon plus. 
Materi tersebut 
dikumpulkan minimum 
25 pohon plus. 

3. Pembuatan 
desain 

- Tidak memerlukan desain khusus. 
- Penanaman disesuaikan bentuk lapangan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

- Umumnya rancangan acak lengkap berblok, 
tetapi desain lain juga dapat digunakan. Minimum 
terdiri 4 blok. 

- Sering digunakan lebih dari 1 pohon per plot, 
misal 4 pohon per plot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Materi dari setiap 
pohon plus diletakkan 
dalam satu bedeng 
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Kegiatan 
Pembangunan 

Kelas Sumber Benih 

 
 

Areal Produksi 
Benih 

 
 

Tegakan Benih 
Provenan 

Kebun Benih Semai  
 

Kebun Benih 
Klon 

 
 

Kebun Pangkas Kebun Benih 
Semai 

Seleksi Massa 

Kebun Benih 
Semai Hasil 

Uji Keturunan 

Kebun 
Benih 
Semai 

a. Jarak tanam Dapat menggunakan jarak tanam seperti penanaman pada 
umumnya 

- Tergantung pada desain. 
- Jika pohon per plot lebih dari 

satu, sering menggunakan jarak 
tanam seperti penanaman biasa 
untuk jenis dimaksud. 

- Tergantung pada 
desain. 

- Jarak tanam 
biasanya lebih 
lebar dibanding 
penanaman 
biasa, dan lebih 
lebar dibanding 
kebun benih 
semai. 

Jarak tanam lebih rapat 
dibanding sumber 
benih lainnya. 

b. Luas Tergantung pada permintaan benih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tergantung pada 
permin-taan materi 
vegetatif. 

Jauh lebih kecil 
dibanding sumber benih 
lainnya. 



 

 
 

Petunjuk Pelaksanaan Standar Sumber Benih 28 

 
 
 

Kegiatan 
Pembangunan 

Kelas Sumber Benih 

 
 

Areal Produksi 
Benih 

 
 

Tegakan Benih 
Provenan 

Kebun Benih Semai  
 

Kebun Benih 
Klon 

 
 

Kebun Pangkas Kebun Benih 
Semai 

Seleksi Massa 

Kebun Benih 
Semai Hasil 

Uji Keturunan 

Kebun 
Benih 
Semai 

4. Penyiapan Bibit - Bibit harus diletakkan di bedeng terpisah. 
- Label dipasang pada bedeng 

- Bibit 
dipisahkan per 
pohon plus 

- Setiap satu 
bedeng hanya 
untuk satu 
pohon plus. 

- Setiap bedeng 
diberi label. 

- Kelompok bibit 
dari setiap 
pohon plus 
dalam jumlah 
yang sama 
diacak lebih 
dulu sebelum 
diangkut ke 
lapangan. 

- Bibit dipisahkan per pohon plus. 
- Setiap bedeng hanya untuk 

satu pohon plus 
- Setiap bedeng diberi label. 
- Setiap bibit harus diberi label 

berisi nomor pohon plus, blok 
dan nomor plot sebelum 
diangkut ke lapangan. 

 
- Materi tersebut dipisahkan menurut pohon 

plus. 
- Setiap bibit/stek harus diberi label berisi 

nomor pohon plus, blok, dan nomor plot. 

5. Pemapanan - Justifikasi desain ke lapangan, dalam hal jumlah bibit yang diperlukan, jarak tanam, luas, dan rancangan 
 

- Penyesuaian antara kondisi bibit dengan lapangan 

6. Penanaman - Seperti penanaman biasa. 
- Persiapan lahan yang sempurna agar persen tingkat hidupnya 
tinggi. 

- Diperlukan persiapan lahan yang sempurna. 
- Penanaman sesuai desain. 
- Label pada bibit harus sesuai dengan label 

pada ajir. 

Penanaman di bedeng 

7. Penyulaman Jika diperlukan dan tersedia sulaman yang sama 
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Kegiatan 
Pembangunan 

Kelas Sumber Benih 

 
 

Areal Produksi 
Benih 

 
 

Tegakan Benih 
Provenan 

Kebun Benih Semai  
 

Kebun Benih 
Klon 

 
 

Kebun Pangkas Kebun Benih 
Semai 

Seleksi Massa 

Kebun Benih 
Semai Hasil 

Uji Keturunan 

Kebun 
Benih 
Semai 

8. Pembuatan jalur 
Isolasi 

Diperlukan. 
Jenis yang perantara penyerbukannya dengan angin minimum 300m , dan serangga minimum  100 m, 

Tidak diperlukan 

9. Pembuatan 
sarana 
pendukung 

Papan nama diperlukan.  Fasilitas lainnya tergantung kondisi. Papan nama 
diperlukan. Kebun 
pangkas dibangun 
dekat persemaian 
sehingga dapat 
menggunakannya 
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3) Jika sumber benih dibangun di lahan milik suatu institusi, maka sangat penting 
mendiskusikan tentang pembangunan dan pengelolaan sumber benih dengan 
institusi dimaksud. Sangat penting untuk mendiskusikan kerjasama dalam 
pembaiayaan dan pemanfaatan sumber benih, serta memastikan 
penanggung jawab pengelolaannya. Disarankan membuat nota 
kesepahaman atau kontrak kerjasama, yang ditandatangani oleh institusi-
intitusi yang terlibat. Walaupun institusi yang terlibat sudah setuju, masalah 
kepemilikan dapat muncul di kemudian hari karena sumber benih berumur 
tahunan. 

4) Ketika memilih tapak, perlu untuk memeriksa perencanaan jalan, bangunan, 
dan sebagainya di tapak tersebut, yang mungkin akan menimbulkan konflik 
penggunaan tapak untuk pembangunan sumber benih tersebut. 

 
c. Keamanan 

1) Tapak  untuk  pembangunan  sumber  benih  harus  bebas  dari gangguan, 
baik dari manusia maupun serangan dari hewan, hama dan penyakit. 

2) Tapak  hendaknya  terhindar  dari  ancaman  kebakaran.  Tapak dimana 
dijumpai penebangan liar, penyerobotan, atau di masa depan diperkirakan 
akan mengalami hal tersebut hendaknya tidak dipilih. 

3) Jika menjumpai masalah penggembalaan ternak atau kerusakan yang   sering   
terjadi   karena   hewan   liar   (misalnya   monyet), hendaknya dicarikan 
alternatif tapak lainnya. Hal ini menjadi masalah jika tapak ternayata dekat 
dengan desa yang memiliki ternak yang digembalakan, atau tapak yang dekat 
taman nasional maupun suaka margasatwa. 

4) Jika dijumpai masalah hama dan penyakit yang serius, hendaknya tidak 
menggunakan tapak tersebut sebagai sumber benih karena perlindungan 
terhadap hama dan penyakit sangat sulit dilakukan dan biayanya mahal. 
Perlindungan jangka panjang juga tidak memungkinkan. 
 

d. Pengelolaan 

1) Jika sumber benih di bangun di lokasi terpencil (jauh dari kantor), maka  
pembangunan,  pengelolaan  dan  pengumpulan  benihnya akan sulit 
dilakukan dan memerlukan biaya mahal. Disarankan memilih lokasi sumber 
benih yang dekat kantor pemilik atau pengelola sumber benih karena akan 
memudahkan pembangunan dan pengelolaannya. 

2) Pemilihan  lokasi  untuk  kebun  benih  sangat  penting  karena pembangunan   
dan pengelolaannya lebih intensif dan rumit, sehingga memerlukan lebih 
banyak pengendalian dan pengawasan. 

3) Kebun  pangkas  hendaknya  terletak  dekat  persemaian  untuk memudahkan 
pengelolaan dan memudahkan pembiakan stek di persemaian. 

4) Ketersediaan  tenaga  kerja  penting  dipertimbangkan  sebelum 
pembangunan. Kebun benih dan kebun pangkas perlu perhatian khusus  
sehingga  memerlukan  tenaga  kerja  dan  keahlian  yang lebih tinggi 
dibanding areal produksi benih dan tegakan benih provenan. 
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5) Areal yang datar atau agak miring dan sedikit bergelombang lebih sesuai  
untuk  pembangunan  sumber  benih.  Areal  yang  sangat miring dan berbukit-
bukit hendaknya tidak dipilih. Areal yang datar memudahkan pembangunan 
dan pengelolaan, dan kelak akan memudahkan  pengumpulan  benihnya.  
Sangat  penting  memilih areal yang datar ketika membangun kebun benih. 
Kebun benih memerlukan desain   khusus yang tidak  dapat diterapkan pada 
tapak yang sangat miring dan berbukit-bukit. 
 

e. Isolasi 

Isolasi hendaknya menjadi pertimbangan sebelum pembangunan. Banyak masalah 
dapat dihindari jika sumber benih diisolasi dengan tepat sejak awal. Isolasi 
dikemudian hari dapat diperbaiki dengan membuang tegakan atau pohon-pohon lain 
yang terdapat di sepanjang jalur isolasi, meskipun lebih sulit dan bahkan tidak 
mungkin untuk dilaksanakan. 
 

2. Penyiapan Benih 

Penyiapan benih meliputi eksplorasi benih, pengadaan benih, dan labelisasi. Dimana 
dan bagaimana mengumpulkan materi genetik tergantung pada kelas sumber benih 
yang akan dibangun. Persyaratan untuk setiap kelas dijelaskan pada uraian 
selanjutnya. Persyaratan untuk semua kelas adalah tidak mengumpulkan benih dari 
pohon terisolir. 
 

a. Areal Produksi Benih 

1) Areal produksi benih dibangun dari benih (atau anakan alam) yang 
dikumpulkan dari tegakan (hutan alam atau hutan tanaman) yang berkualitas 
bagus. Tegakan ini dapat berupa tegakan benih teridentifikasi yang 
penampakannya bagus tetapi karena sudah tua perlu diremajakan. 

2) Benih   untuk   membangun   areal   produksi   benih   hendaknya dikumpulkan 
dari sekurang-kurangnya 25 pohon untuk mendapatkan variasi genetik yang 
cukup lebar. Jumlah ini hanya relevan untuk hutan alam. Untuk hutan 
tanaman, benih biasanya dikumpulkan  dari  banyak  pohon  induk  dan  
jumlahnya  tidak menjadi masalah. Di hutan alam, jarak pohon induk 
hendaknya 50 - 100 m untuk menghindarkan pengumpulan benih dari pohon- 
pohon yang berkerabat. 

3) Benih-benih   yang   dikumpulkan   dari   individu-individu   pohon tersebut 
dicampur menjadi satu lot benih. Hendaknya  jumlah/berat benih yang 
digunakan sama dari masing-masing individu pohon pada saat 
mencampurnya. 

4) Benih-benih tersebut kadangkala dapat dikumpulkan dari pohon- pohon plus 
di suatu tegakan tetapi dapat juga dari pohon-pohon berkualitas rata-rata 
hingga di atas rata-rata. 
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b. Tegakan Benih Provenan 
 

1) Untuk  tegakan  benih  provenan,  digunakan  benih  (atau  anakan alam) dari 
sumber benih (provenan) yang telah diuji dan terbukti keunggulannya. 

2) Provenan (sumber benih) tersebut dapat berupa hutan alam atau hutan 
tanaman. 

3) Ketika  membangun  tegakan  benih  provenan,  pengujian  telah dilakukan. 
Hal ini memerlukan waktu bertahun-tahun. Pengujian tersebut berupa 
pengujian lapangan terhadap sejumlah sumber benih  (provenan)  dan  
sebaiknya  dilakukan  di  beberapa  lokasi. Hasil  ujinya  dapat  digunakan  
untuk  mengetahui  sumber  benih yang terbaik. Sumber benih ini selanjutnya 
dapat digunakan untuk membangun tegakan benih provenan. Prinsip-prinsip 
uji lapangan (uji provenansi) dapat dilihat pada Gambar 4. Banyak spesies di 
Indonesia belum tersedia hasil uji provenansinya sehingga tidak mungkin 
membangun tegakan benih provenan karena belum diketahui provenan mana 
yang terbaik. 

4) Persyaratan jumlah pohon induk, jarak antar pohon induk (di hutan alam) dan 
kriteria seleksinya sama dengan yang telah dijelaskan dalam areal produksi 
benih. 
 

c. Kebun Benih 

1) Kebun benih dibangun dengan bahan tanaman yang berasal dari pohon-
pohon plus. Pohon plus adalah pohon unggul yang dipilih di hutan alam dan 
atau tanaman. 

2) Pohon plus diseleksi berdasarkan sejumlah kriteria seleksi, yang 
menunjukkan manfaat jenis yang dimaksud. Untuk jenis penghasil kayu 
pertukangan, kriteria seleksi adalah bentuk batang dan percabangan. Untuk 
jenis penghasil kayu pulp, kriteria seleksi meliputi bentuk batang, pertumbuhan 
diameter, dan  tinggi. 

3) Berapa  jumlah  pohon  plus  yang  diperlukan  untuk  membangun kebun 
benih? Biasanya 100 pohon plus diperlukan pada saat pembangunannya. 
Keturunan pohon-pohon plus yang pertumbuhannya jelek ditebang melalui 
penjarangan. Setelah penjarangan minimum terdapat 25 pohon. 

4) Jika membangun kebun benih semai, maka benih dikumpulkan dari pohon 
plus. Jika membangun kebun benih klon, materi vegetatif dikumpulkan dari 
pohon plus.  Kadangkala pohon plus ditransfer menjadi bank klon, dimana 
materi vegetatif untuk membangun kebun benih klon dengan mudah dapat 
dikumpulkan. 

5) Sangat penting untuk menjaga agar benih atau materi vegetatif yang 
dikumpulkan dari setiap pohon plus tetap terpisah dan diberi label setelah 
pengumpulan. 
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d. Kebun Pangkas 

1) Kebun pangkas dibangun dari bahan tanaman yang berasal dari pohon plus 
hasil uji klon. 

2) Kriteria seleksi pohon plus untuk kebun pangkas sama dengan untuk kebun 
benih. 

3) Materi  vegetatif  untuk  kebun  pangkas  dikumpulkan  dari  klon terseleksi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9. Pohon Plus Jati (Tectona grandis) 
Pohon plus diseleksi dari hutan alam/tanaman 

 
 

3. Pembuatan Desain 

Langkah awal kegiatan pembuatan desain adalah penentuan jarak tanam dan 
penentuan luas. 
 

1) Penentuan Jarak Tanam 
a. Areal  Produksi  Benih,  Tegakan  Benih  Provenan  dan  Kebun  Benih Semai 

Seleksi Massa 

Jarak tanam yang digunakan seperti tanaman biasa agar segera terjadi penutupan  
tajuk  yang  akan  menekan  pertumbuhan  gulma.  Jarak tanam disesuaikan 
menurut spesiesnya. 
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b. Kebun Benih Semai Hasil Uji Keturunan dan Kebun Benih Semai 

Dalam kebun benih semai umumnya terdiri dari lebih banyak pohon per  plot  
(misalnya  4)  dan  penjarangan  di  dalam  dan  antar  plot biasanya diperlukan. 
Jarak tanam awal kebun benih semai biasanya sama  dengan  jarak  tanam  untuk  
penanaman  biasa  untuk  suatu spesies. 

 

c. Kebun Benih Klon 

Dalam kebun benih klon, biasanya hanya terdapat satu pohon per plot. Jarak  
tanam  awal  tergantung  pada  intensitas  penjarangan,  yaitu berapa banyak klon 
yang akan ditebang, serta tergantung pada jarak tanam akhir. Sebagai contoh 
digambarkan dengan: jika 100 klon yang ditanam, dengan jarak tanam 5 m x 5 m 
yang akan dijarangi sebesar 75% sehingga jarak antar klon yang terakhir menjadi 
10 m x 10 m. Jarak tanam awal pada kebun benih klon umumnya lebih besar 
dibanding kebun benih semai maupun tipe sumber benih lainnya. 

 

d. Kebun Pangkas 

Jarak tanam di dalam kebun pangkas biasanya cukup rapat. 
 

2)  Penentuan Luas 
 

a. Luas sumber benih ditentukan oleh besarnya permintaan benih dan produksi 
benih yang diharapkan. 

b. Sumber benih yang lebih besar akan lebih terlindungi dari serbuk sari asing 
sehingga sumber benih hendaknya tidak terlalu kecil.  Sebagai pedoman 
umum, sumber benih biasanya tidak lebih kecil dari 1 ha. Luas ini tidak berlaku 
untuk kebun pangkas, dimana ukurannya dapat jauh lebih kecil. 

c. Disarankan  untuk  membuat  „cadangan‟,  yaitu  membangun  sumber benih 
yang dapat menghasilkan lebih banyak benih dibanding permintaan sekarang. 
Hal ini karena permintaan benih  di masa depan lebih besar dari perkiraan saat 
ini. Selain itu, cadangan tersebut hendaknya tidak terlalu besar. Untuk itu tidak 
disarankan membangun sumber benih misalnya 100 ha jika permintaan dapat 
dicukupi dengan membangun 10 ha. 

 
Desain sumber benih tergantung pada kelas sumber benihnya. 
 

a. Areal Produksi Benih, Tegakan Benih Provenan, dan Kebun Benih Semai 
Seleksi Massa 

1) Areal  produksi  benih  dan  tegakan  benih  provenan  dibangun seperti 
membangun hutan tanaman, dalam hal ini tidak ada desain khusus sumber 
benihnya. 

2) Kebun benih semai seleksi massa juga dibangun seperti hutan tanaman biasa. 
Yang perlu diperhatikan adalah memcampur bibit dari famili-famili yang 
berbeda sebelum diangkut ke lapangan atau dicampur di lapangan. Jika tidak 
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dicampur dengan baik, bibit-bibit dari famili yang sama akan ditanam 
berdekatan, dan akibatnya terjadi kawin kerabat (inbreeding). 

 

3) Bentuk sumber benih ini dirancang menurut kondisi tapak tanam. Bentuk   
sumber   benih   sebaiknya   berbentuk   persegi   dengan maksud  untuk  
menunjang  penyerbukan,  seperti  terlihat  pada Gambar 10. 

 
b. Kebun Benih 

1) Desain kebun benih hendaknya memenuhi persyaratan berikut :  
(i) meminimumkan penyerbukan sendiri (selfing); 
(ii) memaksimumkan persilangan seluruh genotipa yang ada;  
(iii) memudahkan pembangunan dan pengelolaan; 
(iv) memungkinkan famili dan klon dalam jumlah tertentu  tertampung 

dalam desain. 
 

2) Terdapat banyak desain kebun benih yang memenuhi persyaratan tersebut. 
Pada petunjuk ini hanya disajikan desain yang paling banyak digunakan yaitu 
desain acak lengkap berblok (“randomized complete block design”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 10. Bentuk Sumber Benih 
Sumber benih berbentuk bujur  sangkar  yang  kompak  lebih  disukai  
dibanding  sumber benih yang bentuknya sempit memanjang. Pada sumber 
benih yang kompak, serbuk sari cenderung mengendap di dalam sumber 
benih dan penyerbukan akan terjadi antar pohon dalam sumber benih. Pada 
sumber benih sempit memanjang, banyak serbuk sari yang akan mengalir 
ke luar sumber benih dan resiko serbuk sari asing memasuki sumber benih 
semakin besar. 

 

TEGAKAN  

SUMBER BENIH  
BENTUK BUJUR SANGKAR 

SUMBER BENIH  
BENTUK PERSEGI PANJANG 
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3) Pada rancangan acak lengkap berblok, areal dibagi menjadi blok- blok yang 
berukuran sama dimana setiap blok berisi plot-plot dari setiap klon atau famili. 
Lihat contoh pada Gambar 11.  Klon dan famili diletakkan secara acak di 
dalam setiap blok. 

4) Untuk  menghindari  dua  plot  dari  klon  atau  famili  yang  sama terletak 
berdekatan, maka harus dilakukan pengacakan. Apabila masih terdapat dua 
famili yang berdekatan, maka dilakukan pemindahan, seperti pada Gambar 
12. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Jumlah blok (ulangan) tergantung pada tipe kebun benih, ukuran plot dan 
ukuran kebun benih. Pada kebun benih semai hasil uji keturunan, diperlukan 
minimum 4 blok. Pada kebun benih semai dan kebun benih klon, tidak 
diperlukan persyaratan minimumnya, tetapi umumnya terdiri banyak blok, 
terutama pada kebun benih klon karena terdiri satu pohon per plot. 

6) Dalam kebun benih klon hanya menggunakan satu pohon per plot, sedangkan 
kebun benih semai biasanya menggunakan lebih dari satu pohon per plot, 
misalnya 4 pohon. Hanya satu pohon per plot yang dipertahankan ketika 
pengumpulan benih dimulai.  Hal ini untuk  mencegah  persilangan  dalam  
famili  yang  sama  yang mungkin   berakibat   pada   kemunduran   karena   
silang   dalam (“inbreeding depression”). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 11. Contoh Desain Kebun Benih 
Disini ditunjukkan contoh desain acak lengkap berblok yang terdiri 
dari 4 blok (ulangan) yaitu blok 1 sampai 4 dan 25 famili (atau juga 
klon) yaitu 1 sampai 25. setiap famili atau klon terdapat di 4 blok. 
Jika kebun benihnya adalah kebun benih semai maka terdapat lebih 
dari 1 pohon per plot. 
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c. Kebun pangkas 

1) Jika identitas pohon plus dipertahankan, maka setiap pohon plus dipisahkan 
menurut bedengnya. Karena hanya materi vegetatif yang ditanam pada 
bedeng tersebut, maka tidak diperlukan pemisahan antar bedeng yang lebar. 
Dalam hal ini dua bedeng dari pohon plus yang sama dapat diletakkan 
berdekatan. 

2) Jika  identitas  pohon  plus  tidak  dipertahankan,  maka  bibit  dari pohon-
pohon plus yang berbeda dapat dicampur dalam bedeng yang sama. Jumlah 
bedeng tergantung pada permintaan bibit. 

 
4. Penyiapan Bibit 

a. Pembuatan persemaian dilakukan untuk menyiapkan bibit dalam pembangunan 
sumber benih baru. Persemaian diharapkan menghasilkan bibit yang siap 
tanam, ukuran seragam, dan jumlahnya cukup termasuk kebutuhan untuk 
penyulaman sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. 

b. Untuk memproduksi bibit berkualitas tinggi, dapat dilakukan dengan 
memanfaatkan teknik-teknik persemaian yang sudah ada, baik dalam 
memproduksi bibit secara generatif maupun vegetatif. Pemanfaatan media 
organik untuk media sapih, penggunaan jenis dan dosis pupuk merupakan 
tindakan-tindakan yang penting untuk dilakukan agar bibit tumbuh   dengan   
baik   sesuai   dengan   harapan.   Disamping   itu, penetapan lokasi persemaian 
harus relatif dekat dengan lokasi penanaman dengan maksud untuk mencegah 
kematian bibit selama pengangkutan ke lokasi tanam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 12. Contoh Pengacakan 
Plot  hendaknya  diacak sehingga 2 plot dari famili/klon yang sama 
tidak terletak pada blok-blok yang berdekatan. 
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No. Bedeng 
No. Famili 
Spesies 
Tgl. Penyapihan 
Jumlah bibit 

:  
:  
:  
:  
:  

215 
13.05.35 
Shorea leprosula 
17 Agustus 2002 
1.000 Batang 

   

 

 
c. Ketika memproduksi bibit untuk membangun Areal Produksi Benih dan 

Tegakan  Benih  Provenan,  hal  yang  penting  diingat  adalah pencantuman 
informasi bibit, yaitu identitas bahan genetik yang digunakan. Identitas bibit 
yang ditulis dalam label dibuat berdasarkan kesamaan lot benih pada suatu 
bedeng dan identitas ini harus tetap dijaga  higga  bibit  sampai  pada  
penanaman.  Contoh  label  dalam bedeng dapat dilihat pada Gambar 13. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Khusus untuk membangun kebun benih dan kebun pangkas, bibit yang berasal 
dari pohon plus yang sama ditempatkan dalam satu bedeng, sedangkan bibit 
yang berasal dari pohon plus yang berbeda ditempatkan pada bedeng berbeda. 
Hal ini untuk mencegah tercampurnya bibit dari satu pohon plus dengan bibit 
dari pohon plus lainnya. Untuk itu, masing-masing bedeng diberi label yang 
sesuai. Seperti halnya produksi bibit untuk membangun areal produksi benih 
dan tegakan benih provenan maka identitas bibit untuk membangun kebun 
benih dan kebun pangkas agar tetap dipertahankan sampai pada penanaman, 
dimana pencantuman labelnya dibuat per bibit. 

e. Untuk  mencegah  informasi  yang  hilang  di  persemaian  maka pemeliharaan   
label   perlu   dilakukan   dengan   hati-hati.   Untuk   itu pemilihan label dan alat 
tulis sebaiknya dari bahan yang awet dan tahan air (waterproof) agar tulisannya 
tetap terbaca. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 13. Identitas Materi Genetik 
Sangat penting untuk menjaga identitas materi genetik di persemaian agar 
tidak tercampur materi genetik lainnya. Bibit untuk  areal  produksi  benih dan  
tegakan  benih provenan diletakkan  terpisah dalam bedeng semai yang diberi 
label. Bibit dari pohon plus untuk pembangunan kebun benih hendaknya 
diletakkan terpisah menurut bedeng semai. Jika dalam bedeng yang sama, 
maka semua bibit harus diberi label. 

 
 

PAPAN LABEL 
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5. Pemapanan (Establishment) 

Kebutuhan bibit dan sarana serta prasarana lain sebagaimana yang terdapat pada 
disain belum dapat terpenuhi oleh karena berbagai alasan teknis.  Oleh sebab itu 
diperlukan penyesuaian dan biasa disebut sebagai kegiatan pemapanan.   Kegiatan 
pemapanan merupakan penyesuaian antara kondisi ketersediaan   bibit   yang 
diperoleh dari hasil penyediaan bibit dikaitkan dengan kebutuhan ril dilapangan.   
Terkadang bibit yang telah disiapkan kurang dari kebutuhan yang dapat disebabkan 
antara lain kurangnya pohon plus, kebutuhan benih yang kurang daya berkecambah 
yang minim, kematian bibit di persemaian dan faktor-faktor lain yang tidak terduga.  
Penyesuaian terhadap kondisi lapangan terkadang juga perlu dilakukan seperti lahan 
datar dan tidak tergenang air, tetapi kenyataannya di lapangan berupa  lahan miring, 
tergenang air pada waktu turun hujan. Jadi dalam pembangunan sumber benih 
diperlukan penyesuaian- penyesuaian untuk menghindari penyimpangan yang terlalu 
besar dari tujuan semula sebagaimana yang terdapat dalam rancangan 
pembangunan sumber benih. 

 

6. Penanaman 
 

a. Cara penaman bibit dalam membangun sumber benih sama seperti 
penanaman yang dilakukan dalam pembangunan hutan tanaman, namun luas 
sumber benih relatif kecil dengan intensitas pemeliharaan tanaman sangat 
tinggi. Hal ini dimaksudkan agar bibit dapat tumbuh dengan baik sehingga 
investasi yang ditanam tidak menjadi sia-sia karena pembangunan sumber 
benih cukup mahal dan bersifat jangka panjang. 

b. Pembangunan   sumber   benih   tidak   seperti   pembangunan   hutan tanaman 
dimana perhatian ditujukan pada tanaman secara keseluruhan.   Perhatian 
pada pembangunan kebun benih lebih ditujukan pada pertumbuhan dan 
perkembangan individu pohon. 

c. Beberapa langkah yang penting untuk persiapan lapangan: 
 

1) Dalam pembangunan sumber benih, prinsipnya lapangan harus bersih dari 
sisa tanaman yang mati atau tanaman lain. Penyiapan lokasi ini harus 
dilakukan dengan seksama agar tanaman dapat tumbuh dengan baik untuk 
menghindari masalah akibat penyulaman. 

2) Khusus untuk membangun kebun benih, pembersihan lapangan mutlak 
diperlukan guna menyesuaikan dengan tata letak yang ada dalam desain. 

3) Cara pembersihan lapangan atau lokasi tanam dilakukan dengan berbagai  
macam  alat  atau  bahan.  Penggunaan  herbisida,  alat mekanis dan manual 
menjadi pilihan, tergantung kondisi keuangan atau manajemen yang 
diputuskan. 

4) Beberapa  spesies  memerlukan  naungan  selama  pertumbuhan. Dalam hal 
ini, pembersihan lapangan dikerjakan dalam jalur atau piringan sekitar posisi 
tanam. Sangat penting untuk memantau perkembangan bibit dengan baik. 
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Pemberantasan gulma secara teratur sepanjang jalur  atau  di  sekitar  piringan  
tanam  akan menjamin tingkat hidup bibit yang tinggi. 
 

d. Beberapa langkah yang penting untuk penanaman: 

1) Penanaman  dilaksanakan  pada  waktu  bibit  sudah  siap  tanam. Kriteria bibit 
siap untuk ditanam berbeda setiap jenis, akan tetapi pada umumnya apabila 
tinggi bibit mencapai 30 cm dan tumbuh sehat maka bibit tersebut siap 
ditanam. 

2) Untuk mencapai hasil pertumbuhan yang optimum maka prosedur 
penanaman harus dilakukan secara baik dengan mengikuti petunjuk-petunjuk 
penanaman yang telah ada. 

3) Transportasi bibit dari persemaian ke lokasi sebaiknya tetap menjaga identitas 
dan bibit dijaga jangan sampai layu atau mati karena dapat mempengaruhi 
penyulaman. 

4) Penanaman  sebaiknya  dilakukan  pada  musim  hujan  guna menghindari 
kematian bibit. 

5) Lubang   tanaman   sebaiknya   dibuat   dengan   kedalaman   dan diameter 
tertentu sehingga tidak merusak akar dan jangan pula terlalu dangkal atau 
sempit yang dapat menyebabkan akar tanaman tumbuh tidak optimal, 
misalnya untuk tanaman jati dapat dibuat lubang dengan kedalaman 30 cm 
dan diamater 30 cm. 

6) Kelengkapan alat-alat tanam misalnya kantong plastik atau keranjang bibit, 
pisau untuk menyobek kantong plastik bibit dan cangkul untuk menggali 
lubang tanaman sebaiknya dipersiapkan terlebih dahulu. 

7) Untuk kebun benih (kebun benih semai hasil uji keturunan, kebun benih semai 
dan kebun benih klon), penanaman harus dikerjakan berdasarkan peta 
desain. Sangat penting menanam bibit pada posisi yang tepat menurut peta 
desain. Umumnya label dipasang pada  ajir  dan  pada  setiap  bibit  yang  
ditanam.  Sangat  penting untuk memeriksa apakah semua bibit diletakkan 
pada posisi yang tepat sebelum penanaman dimulai. 

8) Penanaman untuk areal produksi benih, tegakan benih provenan dan  kebun  
benih  seleksi  massa  dilakukan  secara  dicampur (“bulk”) tanpa 
memperhatikan identitas pohon. Seperti telah disebutkan sebelumnya, 
penting untuk mencampur rata bibit yang berasal dari berbagai pohon plus. 

 

7. Penyulaman 
 

a. Penyulaman  dilakukan  untuk  mengganti  bibit  yang  mati  dengan tanaman 
baru sehingga jumlah tanaman sesuai dengan yang telah direncanakan.  Bibit  
untuk  penyulaman  tersebut  diperoleh  dari  bibit yang telah disiapkan 
sebelumnya ketika membuat persemaian. 

b. Penyulaman biasanya dilakukan pada waktu bibit berumur kurang dari satu  
tahun,  karena  apabila  penyulaman  menggunakan  bibit  yang sudah besar 
maka pertumbuhan tidak seragam. 
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c. Dalam pembangunan kebun benih dan kebun pangkas, penyulaman dilakukan 
dengan bibit yang klon/famili yang sama.  Sedangkan untuk areal produksi 
benih dan tegakan benih provenan, bibit untuk sulaman berasal dari seedlot 
yang sama. 

d. Apabila bibit dari klon/famili atau seedlot yang sama ternyata tidak tersedia, 
maka tidak boleh disulam dengan bibit yang asalnya berbeda sehingga  lubang  
tanam  dibiarkan  kosong.  Apabila  jumlah  sulaman tidak mencukupi akibat 
terlalu banyak bibit yang mati, maka pembangunan sumber benih tersebut tidak 
layak dilanjutkan 

e. Umumnya skala penyulaman tidak besar karena tingkat kematian bibit yang 
sangat kecil dengan adanya intensitas pemeliharaan bibit yang tinggi. 

 

8. Pembuatan Jalur Isolasi 
 

a. Jalur isolasi diperlukan guna menghindari terjadinya penyerbukan serbuk sari 
dari luar terhadap tanaman yang berada dalam sumber benih dari spesies yang 
sama. Pembuatan jalur isolasi sangat penting dilakukan, karena apabila terjadi 
penyerbukan liar maka dapat menurunkan kualitas genetik sumber benih. 

b. Pembangunan jalur isolasi tergantung pada klas sumber benih dan media 
penyerbukannya, apakah melalui angin (wind pollination) atau melalui serangga 
(insect pollination). 

c. Isolasi adalah hal paling penting untuk kebun benih karena materi genetik 
bermutu tinggi (berasal dari pohon plus) terdapat di sumber benih ini. Isolasi 
semakin penting dengan meningkatnya kelas sumber benih. Isolasi tidak terlalu 
penting untuk tegakan benih teridentifikasi dan terseleksi hasil penunjukkan. 
Isolasi secara bertahap semakin penting pada areal produksi benih, tegakan 
benih provenan dan yang paling penting pada kebun benih. 

d. Kebun pangkas tidak memerlukan jalur isolasi karena diproduksi dari suatu 
kebun pangkas adalah stek, tunas dan bahan vegetatif lainnya. 

e. Suatu areal sumber benih perlu dikelilingi dengan jalur isolasi yang cukup lebar 
dengan maksud untuk mencegah masuknya serbuk sari dari luar. Penyerbukan 
melalui angin (wind pollinated) jalur isolasinya lebih lebar, sedangkan 
penyerbukan melalui serangga biasanya jalur isolasi lebih sempit karena 
memiliki habitat terbatas. Perantara penyerbukan dalam sumber benih penting 
diketahui untuk menentukan lebar jalur isolasi yang diperlukan. 

f. Berdasarkan pengalaman, jalur isolasi untuk spesies dimana penyerbukannya 
dilakukan oleh serangga biasanya dianggap cukup bila   lebarnya 100 meter,   
sedangkan penyerbukan oleh angin disarankan membuat jalur selebar 300 
meter. 

g. Biasanya jenis jalur isolasi untuk sumber benih menggunakan spesies tanaman 
lain dan/atau tanah kosong. Pada dasarnya semua jenis yang berbeda dapat 
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ditanam dan yang penting bahwa jenis tanaman antara jalur isolasi dan 
tanaman yang ada dalam sumber benih tidak saling menyerbuki, misalnya 
Acacia mangium dengan Acacia auriculiformis. Untuk tujuan praktis di 
lapangan, sebaiknya jalur isolasi menggunakan tanaman (bukan tanah 
kosong). Selain mencegah serbuk sari asing, jalur isolasi yang berupa tanah 
kosong, jalan, rumput atau menanam spesies yang tahan kebakaran seperti 
Macadamia sp dan spesies lainnya. Contoh jalur isolasi dapat dilihat pada 
Gambar 14. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h. Lebar  isolasi  yang  diuraikan  di  atas,  300  m  untuk  spesies  yang diserbuki 
angin dan 100 m untuk spesies yang diserbuki serangga, adalah  perkiraan  
kasar.  Pertimbangan  lain  lebar  isolasi  tergantung pada ukuran dan umur 
sumber benih. Jika cukup  luas dan tua, maka sumber benih akan menghasilkan 
banyak bunga dan serbuk sari, sehingga kontaminasi serbuk sari asing menjadi 
kurang penting dibanding sumber benih yang lebih kecil dan muda dimana 
hanya sedikit menghasilkan serbuk sari. Jalur isolasi lebih penting pada sumber 
benih yang lebih kecil dan muda dibanding sumber benih yang luas dan telah 
tua. Untuk jenis yang perantara penyerbukannya adalah serangga, lebar isolasi 
tergantung pada polinator spesifiknya. Sedikit yang  telah  diketahui  tentang  
berbagai  polinator  dan  bagaimana mereka berpindah. Tabel 3 menyajikan 
contoh perantara penyerbukan sejumlah jenis tanaman. 

 

 

 

 

 

Sumber Benih 
Spesies lain atau areal 

Zona isolasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 14. Ilustrasi Jalur Isolasi Sumber Benih 
Sumber benih perlu disisolasi dari serbuk sari spesies yang sama atau yang 
berhibibridisasi. Serbuk sari asing akan menurunkan mutu genetik benih yang 
dihasilkan sumber benih. Sebagai pedoman, lebar jalur isolasi untuk spesies yang 
diserbuki  angin  adalah  300  m  dan  jalur  isolasi  untuk  spesies  yang diserbuki 
serangga. 

Penyerbukan 

Spesies yang  
sama dengan  
sumber benih 
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Tabel 3. Beberapa Contoh Spesies dan Perantara Penyerbukannya 

No Spesies Tanaman Perantara Penyerbukan 
1 Jati Serangga 

2 Mahoni Serangga 

3 Leda Serangga 

4 Jati Putih Serangga 

5 Pinus Angin 

6 Agathis Angin 

7 Jamuju Angin 

8 Cemara Angin 

9 Araucaria Angin 

10 Akasia Serangga 

11 Meranti Serangga 

 

9. Pembuatan sarana pendukung 

a. Guna menunjang pembangunan sumber benih diperlukan fasilitas pendukung, 
yaitu infrastruktur seperti papan nama, gubuk kerja atau terkadang menara api. 
Fasilitas ini sangat tergantung pada situasi karena fasilitas pendukung juga 
memerlukan biaya pemeliharaan dan tenaga kerja yang lebih besar untuk 
mengelolaanya. Pada sumber benih yang dekat dengan kantor atau 
pemukiman, beberapa fasilitas mungkin tidak diperlukan, tetapi lain halnya 
apabila letaknya jauh atau terpencil. 

b. Setiap  sumber  benih  memerlukan  papan  nama  sebagai  identitas awal.  
Papan  nama,  berisi  informasi tentang  sumber  benih seperti letak lokasi, jenis, 
kelas sumber benih, luas, pemilik atau pengelola (lihat Gambar 15). 

c. Fasilitas lain yang diperlukan adalah pondok kerja, yaitu bangunan semi 
parmanen atau tidak permanen yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang 
pemeliharaan, keamanan, atau dapat dimanfaatkan untuk menyimpan barang-
barang atau alat tertentu serta untuk kegiatan mobilisasi lainnya. Pondok kerja 
biasanya ukurannya tidak lebih 3 x 6 meter atau 4 x 5 meter (lihat Gambar 16). 

d. Menara api, yaitu bangunan yang dimanfaatkan untuk melihat dan mengamati 
kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran. Menara api tidak dibangun khusus 
untuk memantau sumber, akan tetapi merupakan bagian dari pengelolaan 
hutan tanaman atau hutan lindung. 
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Gambar 15. Contoh Papan Nama Sumber Benih  
Menyajikan informasi dasar tentang sumber benih 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 16. Pondok Kerja Sumber Benih 
Pondok kerja diperlukan selama pembangunan dan pengelolaan 
sumber benih serta pengamanannya. 
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IV. PENGELOLAAN SUMBER BENIH 

A. Kegiatan Pengelolaan Sumber Benih 

Pengelolaan sumber benih dilakukan setelah penunjukan sumber benih (baik di hutan 
alam maupun hutan tanaman), dan setelah pembangunan sumber benih. Pengelolaan 
dilakukan untuk : 

1. Melindungi sumber benih dari ancaman penggembalaan, kebakaran dan 
penyerobotan, 

2. Mempertahankan atau meningkatkan pembungaan dan produksi benih, 
3. Mempercepat produksi benih, 
4. Meningkatkan mutu genetik tegakan dalam sumber benih, 
5. Memudahkan pengumpulan benih. 

 
Beberapa pertimbangan dalam menentukan kegiatan pengelolaan di sumber benih 
adalah: 

1. Jenis (species) dan umur, 
2. Pengelolaan sumber benih hutan alam berbeda dari hutan tanaman, 
3. Pengelolaan sumber benih dimana tegakannya masih muda tidak sama dengan 

ketika sudah menghasilkan benih, 
4. Pengelolaan  sumber  benih  untuk  suatu  kelas  (misalnya  tegakan  benih 

teridentifikasi) berbeda dengan kelas lainnya (misalnya kebun benih klon). 
 
Kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber benih terdiri dari: 

1. Demarkasi, 
2. Perlindungan dan pengamanan, 
3. Pemeliharaan   (penyiangan,   pembersihan   semak   belukar,   aplikasi herbisida, 

pendangiran dan pemberian mulsa, penyiraman,  pemupukan, pemeliharaan 
label, pengendalian hama dan penyakit) 

4. Pengelolaan polinator, 
5. Penjarangan, 
6. Pemangkasan cabang, 
7. Stimulasi pembungaan (perlakuan akar dan batang, pemberian hormon) 
8. Evaluasi 

 
Tidak semua kegiatan-kegiatan tersebut perlu dilaksanakan di setiap kelas sumber 
benih. Kegiatan pengelolaan yang mahal tidak perlu dilakukan pada sumber benih 
dengan kelas terendah misalnya tegakan benih teridentifikasi, tetapi pengelolaan 
harus intensif pada sumber benih yang kelak menghasilkan benih bermutu genetik 
tinggi, misalnya kebun benih. 
 
Tabel 4 menjelaskan matriks serangkaian kegiatan pengelolaan pada: 

1. Sumber benih yang ditunjuk di hutan alam, 
2. Sumber benih yang ditunjuk di hutan tanaman, 
3. Sumber benih hasil pembangunan (bukan penunjukan tegakan yang telah ada). 
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Tabel 4. Matriks Kegiatan Pengelolaan Sumber Benih 
 
 
 
 

Kegiatan Pengelolaan 

Penunjukan Pada : Pembangunan 

Hutan Alam Hutan Tanaman  
Areal 

Produksi 
Benih 

 
 
Tegakan Benih 

Provenan 

 
 
Kebun Benih Semai (1) 

 
Kebun Benih 

Klon 

 
Kebun 

Pangkas  
Tegakan Benih 
Teridentifikasi 

Tegakan 
Benih 

Terseleksi 

 
Tegakan Benih 
Teridentifikasi 

Tegakan 
Benih 

Terseleksi 

 
Areal Produksi 

Benih 

1. Demarkasi Perlu. Biasanya cat. Perlu. Cat atau pal batas. 
Pagar merupakan pilihan, tetapi umumnya hanya realistis untuk areal 
yang kecil. 

Tidak perlu. 
Akan terlihat 
jelas di bedeng. 

2. Perlindungan dan 
Pengamanan 

Inspeksi teratur (khususnya musim kemarau). Informasi pada 
pengguna lain dari areal ini. 

Informasi teratur.  Penempatan staf pada areal ini untuk pengamanan sumber benih. 
Informasi teratur/rapat dengan pengguna lain/penduduk lokal untuk menjelaskan sumber 
benih.  Pada situasi rawan kebakaran, perlu dibangun sekat bakar mengelilingi sumber 
benih. 

Terlindung 
karena dekat 
persemaian 

3. Pemeliharaan : 
-   Penyiangan, 

Pembersihan Gulma, 
Aplikasi Herbisida 

Pembersihan jalan pemeriksaan. 
Pembersihan sekitar pohon benih, atau berupa jalur untuk 
memudahkan pengumpulan benih. 

Perlu dilakukan 
secara periodik 
untuk fasilitas 
pengum-pulan 
benih. 

Diperlukan dalam tahun pertama untuk menjamin pertumbuhan bibit, 
dan mencegah kebakaran. 
Pada tahap selanjutnya, pembersihan periodik dilakukan untuk 
memudahkan pengumpulan benih. 

Perlu 
dilakukan 
secara 
periodik 

-   Pendangiran Tidak perlu Perlu pada awal 
penanaman 

Perlu dilakukan lebih intensif 

-   Pemberian mulsa Tidak perlu Jika dipandang perlu Perlu pada umur muda Jika 
dipandang 
perlu 

-   Penyiraman Tidak perlu Jika dipandang perlu Perlu 

-   Pemupukan Tidak perlu Kadang-kadang 
dilakukan untuk 
meningkat-kan 
produksi benih 

Ketika muda jika dianggap perlu. 
Kadangkala  dilakukan untuk meningkatkan produksi benih 

Perlu dilakukan 
untuk 
meningkat-kan 
produksi bahan 
stek 

-   Pemeliharaan Label Tidak perlu Perlu 
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Kegiatan Pengelolaan 

Penunjukan Pada : Pembangunan 

Hutan Alam Hutan Tanaman  
Areal 

Produksi 
Benih 

 
 
Tegakan Benih 

Provenan 

 
 
Kebun Benih Semai (1) 

 
Kebun Benih 

Klon 

 
Kebun 

Pangkas  
Tegakan Benih 
Teridentifikasi 

Tegakan 
Benih 

Terseleksi 

 
Tegakan Benih 
Teridentifikasi 

Tegakan 
Benih 

Terseleksi 

 
Areal Produksi 

Benih 

-   Pengendalian Hama 
Penyakit 

Tidak perlu Perlu (pengendalian terbatas) Monitoring hama-penyakit. Jika tingkat 
serangannya tinggi, berikan pestisida atau 
perlakuan lain. 

Monitoring hama-penyakit. Jika tingkat serangannya tinggi, 
berikan pestisida atau perlakuan lain. Intensitas yang tinggi 
dalam monitoring dan perlakuan dibanding areal produksi 
benih dan tegakan benih provenan. 

4. Pengelolaan Polinator Tidak perlu Tidak perlu Jika dianggap perlu Tidak perlu 

5. Penjarangan Umumnya terbatas pada 
penjarangan untuk memelihara 
spesies target. 

Penjarangan dikerjakan seperti 
penjarangan silvikultur 
umumnya. Intensitas 
penjarangan umumnya lebih 
rendah dibanding pada sumber 
benih yang kelasnya lebih 
tinggi. 

Diperlukan.  Penjarangan berupa seleksi massa 
untuk me-ningkatkan mutu genetik tegakan dan 
untuk meningkatkan produksi benih. Intensitas 
penjarangan lebih tinggi dibanding penanaman 
biasa dari suatu spesies (jarak tanam lebih lebar) 

Diperlukanpenjarangan 
berupa seleksi massa 
dan/atau rogueing 
untuk mening-katkan 
mutu genetik dan 
produksi benih. 
Intensitas tinggi (jarak 
tanam lebar) 

Perlu 
Rouguing klon- 
klon jelek. 
Intensitas 
tinggi (jarak 
tanam lebar) 

Tidak perlu. 

6. Pemangkasan cabang Tidak perlu Perlu. Untuk 
membentuk 
arsitektur tajuk, 
untuk 
menghindarka 
n cabang 
tumbuh dari 
batang bawah. 

Tidak perlu 

7.Stimulasi pembungaan 
- Perlakuan akar dan 

batang 
- Perlakuan hormon 

Tidak perlu Tidak umum, tetapi kasus khusus perlu 
dipertimbangkan untuk meningkatkan 
produksi benih. Perlakuan berulang 
mungkin berbahaya untuk pohon. 

Tidak perlu 

8. Evaluasi    
 
Keterangan : (1) termasuk: a) Kebun Benih Seleksi Massa; b) Kebun Benih Hasil Uji Keturunan, dan c) Kebun Benih Semai 
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B. Pengelolaan Sumber Benih 

1. Demarkasi 

a. Demarkasi  merupakan  kegiatan  untuk  menandai  batas  luar  sumber benih. 
Penandaan batas luar sumber benih penting dilakukan untuk memudahkan 
pengelolaan, mencegah   pihak lain untuk menebang, merambah atau 
mengganggu keberadaan sumber benih, menjadi batas ketika melakukan 
pengumpulan benih. Demarkasi bukan dimaksudkan untuk pengukuhan 
kawasan hutan. 

b. Bahan untuk penandaan batas luar biasanya terbuat dari bahan-bahan yang 
kuat dan awet (tahan karat) dan dalam prakteknya banyak digunakan pal batas 
atau cat pada pohon mengelilingi sumber benih. 

c. Kegiatan demarkasi perlu dilakukan pada setiap kelas sumber benih. 

d. Pada  yang  ditunjuk  di  hutan  alam  maupun  hutan  tanaman  (kelas tegakan  
benih  teridentifikasi,  tegakan  benih  terseleksi,  dan  areal produksi  benih),  
demarkasi  dilakukan  cukup  dengan  memberi  tanda pada  pohon-pohon  
dengan  cat  warna  mencolok  setiap  jarak  20-50 meter. Jarak ini tergantung 
kerapatan pohon, kelebatan semak belukar, dan kondisi topografi. 

e. Pada sumber benih yang dibangun (kelas areal produksi benih, tegakan benih 
pronvenan, kebun benih semai atau klon, dan kebun pangkas) biasanya 
digunakan pal batas dari beton atau kayu yang dicat dengan tanda atau simbol 
tertentu dan dipasang pada setiap sudut sumber benih (Gambar 17). 

 

2. Perlindungan dan Pengamanan 

a. Perlindungan  dan  pengamanan  terhadap  sumber  benih  perlu  lebih intensif 
dibanding hutan tanaman biasa. Apabila terjadi penyerobotan, gangguan 
terhadap pohon, dan kebakaran yang parah; maka perlu ditunjuk atau dibangun 
sumber benih yang baru. Tegakan yang mengalami gangguan tersebut 
kemungkinan besar tidak layak lagi sebagai  sumber  benih.  Untuk  itu,  langkah  
pencegahan  lebih diutamakan dibanding penanggulangan. 

b. Perlindungan   terhadap   resiko   penyerobotan   dapat   diminimumkan dengan 
memilih lokasi yang paling mudah dijangkau, memiliki kepastian hukum 
kepemilikan, dan lokasi dimana hubungan dengan masyarakat telah 
berlangsung dengan baik. 
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Gambar 17. Contoh Berbagai Bentuk Demarkasi 
 

c. Perlindungan terhadap pencurian kayu, gangguan penggembalaan, gangguan 
pada pohon-pohon, pengambilan kayu bakar, gangguan terhadap identitas 
famili dan papan nama di sumber benih seringkali sangat  sulit  untuk  
dikendalikan.  Pengendalian  terbaik  terhadap gangguan  ini  adalah  memagari  
sumber  benih  dan  menempatkan penjaga yang tinggal di sumber benih 
sepanjang tahun, khususnya kebun  benih,   tetapi   penjagaan   demikian  
seringkali  tidak   praktis. Kegiatan perlindungan lainnya yang disarankan 
adalah: 

1) Memasang papan nama sumber benih, 
2) Penyuluhan sumber benih kepada penduduk lokal, 
3) Koordinasi dengan penduduk setempat dalam pengamanan sumber benih, 
4) Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber benih. 

 

d. Perlindungan  terhadap  bahaya  kebakaran  di  sumber  benih  yang berlokasi 
di kawasan hutan terintegrasi dengan tegakan-tegakan selain sumber benih. 
Perlindungan terhadap kebakaran penting untuk semua sumber benih dan 
meningkat terhadap kelas sumber benih, karena semakin tinggi kelas sumber 
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benih (misal kebun benih) memerlukan investasi yang semakin besar. Langkah-
langkah pencegahan bahaya kebakaran khususnya ketika kemarau adalah: 

1) Mengurangi potensi kebakaran 

Materi kering (rumput, belukar, cabang dan ranting setelah penjarangan, dsb.) 
berpotensi sebagai bahan bakar yang mudah terbakar ketika musim kemarau.   
Pembersihan gulma sebelum kemarau dapat menjadi tindakan penting untuk 
menghindari kebakaran. Sisa tumbuhan dan bahan kering hendaknya 
dibersihkan. Tindakan ini terutama dikerjakan pada sumber benih yang 
dibangun, khususnya pada tahun pertama pembangunan. 

2) Patroli rawan kebakaran dan keamanan 

Patroli kebakaran perlu dilakukan lebih intensif khususnya pada kondisi rawan 
kebakaran tersebut. Pada kondisi rawan kebakaran, kunjungan masyarakat 
ke sumber benih harus dibatasi. 

3) Membuat sekat bakar 

Sekat bakar mengelilingi sumber benih dengan lebar 15-20 m diperlukan pada 
areal rawan kebakaran. Sekat ini perlu untuk sumber benih yang dibangun, 
khususnya kelas sumber benih yang lebih tinggi, terutama kebun benih. 
Semak-semak di sekat bakar secara periodik harus dibersihkan. Sket sekat 
bakar dapat dilihat pada Gambar 18. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 18. Contoh Sekat Bakar 
 

4) Penyediaan penampungan air 

Pembuatan penampungan air memungkinkan untuk sumber benih yang dekat 
kantor atau persemaian. 

 

5) Memasang rambu peringatan 

Rambu-rambu peringatan bahaya kebakaran hendaknya dipasang pada 
lokasi-lokasi sumber benih yang sering dikunjungi masyarakat. 

 
 
 



 

Petunjuk Pelaksanaan Standar Sumber Benih 51 

3. Pemeliharaan 

a. Penyiangan Gulma Setelah Pembangunan Sumber Benih 

1) Gulma yang tumbuh lebat sering merupakan masalah paling serius selama 
tahap awal pembangunan sumber benih. 

2) Penyiangan gulma dikerjakan pada sumber benih yang dibangun ketika   
masih   muda   dimana   tajuk   pohon   belum   sepenuhnya menutup  
permukaan  tanah.  Gulma  dan  semak  belukar  tumbuh pesat jika tajuk pohon 
masih terbuka. Penyiangan gulma pada awal pembangunan sering 
dikombinasikan dengan pendangiran. 

3) Penyiangan tersebut penting dilakukan untuk : 
 mempercepat  pertumbuhan  bibit  dan  pohon  di  sumber benih (Gambar 

19), 
 mengurangi resiko kebakaran, 
 meningkatkan efektifitas pemupukan (pupuk hanya diberikan jika tapak 

relatif bersih dari gulma). 
4) Penyiangan  hendaknya  dilakukan  secara  intensif  pada  sumber benih yang 

berumur kurang dari 2 tahun untuk jenis-jenis cepat tumbuh (misalnya acacia 
dan sengon) dan sumber benih berumur kurang dari 4 - 5 tahun untuk jenis-
jenis lambat tumbuh (misalnya mahoni dan jati). Penyiangan sekurang-
kurangnya  dilakukan  dua  kali  setahun  (misalnya  pada awal musim 
penghujan dan awal kemarau). 

5) Intensitas pembersihan gulma tergantung pada kelas sumber benih. Kebun 
pangkas dan kebun benih memerlukan pembersihan yang lebih intensif 
dibanding tegakan provenan dan areal produksi benih. 

6) Seringkali sumber-sumber benih tersebut dibangun dengan sistem 
tumpangsari.   Selain   menciptakan   kesempatan   berusaha   bagi petani, 
gulma juga dapat dikendalikan ketika petani memelihara tanaman pangan. 
Resiko variasi pertumbuhan karena lingkungan dapat terjadi jika terdapat 
perbedaan intensitas pemeliharaan antar petani. 

7) Kebun  benih  semai  hasil  uji  keturunan  berasal  dari  tegakan  uji keturunan. 
Jika gulma dibiarkan tumbuh pada tegakan uji ini maka : 
 data  pertumbuhan  famili  dan  individu  di  awal  penanaman menjadi tidak 

akurat, 
 seleksi famili terbaik akan sulit dilaksanakan jika pertumbuhan pohon tidak 

optimum, 
 pengukuran dan pengamatan uji keturunan tidak mudah dilaksanakan. 
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Gambar 19. Penyiangan pada Areal Sumber Benih 
(a) Gulma yang tidak terkendali  sangat  berpengaruh  terhadap  
pertumbuhan  tanaman  calon sumber benih, (b) liana akan mencekik 
tanaman tersebut, (c) pembersihan gulma dan pendangiran yang teratur 
akan mempercepat pertumbuhan dan dapat dikerjakan dengan traktor 
jika jarak tanam cukup lebar (diadopsi dari Varghese et all, 2000) 

 
 

b. Pembersihan Gulma dan Semak Belukar pada Sumber Benih Hutan 
Tanaman Dewasa 

1) Pembersihan gulma dan tanaman bawah secara teratur juga disarankan untuk  
areal pengumpulan benih, tegakan benih provenan dan kebun benih yang 
telah dewasa. Pekerjaan ini bertujuan untuk: 
 Memudahkan pengumpulan dan pengangkutan benih, 
 Memudahkan pekerjaan lain dalam sumber benih, misal pemupukan dan 

penjarangan. 
 Perlindungan terhadap kebakaran. 

2) Pendangiran/pembersihan gulma dapat dikerjakan pada piringan sekitar 
pohon benih, pada larikan pohon atau pembersihan total sumber benih. 

3) Jika  sumber  benih  dikelilingi  sekat  bakar,  maka  pendangiran/pembersihan 
gulma dilakukan pada sekat bakar ini. 

A B 

C 
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4) Perlu juga dilakukan penebasan liana dan pencekik yang mungkin mematikan 
atau menghambat pertumbuhan tanaman pokok di sumber benih. 

5) Untuk spesies yang diserbuki hewan, polinatornya tergantung pada alternatif 
makanan atau tempat tinggal pada belukar atau semak yang terdapat pada 
lantai hutan di bawah tajuk. Untuk hal ini, perawatan khusus diperlukan dalam 
pendangiran/pembersihan belukar, karena pendangiran dan pembersihan 
yang terlalu intensif dapat memusnahkan makanan atau tempat tinggal bagi 
polinator di sumber  benih,  yang  dapat  berakibat  pada  rendahnya  produksi 
benih.  Karena itu, sangat penting mengenali polinator agar dapat 
melaksanakan pengelolaan sumber benih dengan baik. 
 

c. Pembersihan Semak Belukar pada Sumber Benih Hutan Alam 

1) Pada sumber benih di hutan alam, pembersihan dikerjakan untuk 
memudahkan pengumpulan benih. 

2) Pembersihan tanaman bawah secara terbatas karena pertimbangan hal-hal 
sebagai berikut: 
 Kerapatan gulma dan semak belukar di hutan alam biasanya sudah rendah, 
 Di lantai hutan tumbuh anakan yang dapat dijadikan sebagai bibit, 
 Gulma, semak belukar, dan pohon-pohon kecil mungkin menjadi sumber 

makanan polinator ketika pohon sedang tidak berbunga diantara dua 
periode musim berbunga. 

3) Untuk memudahkan pengumpulan benih, pembersihan umumnya dikerjakan  
pada  piringan  sekitar  pohon  benih.  Diameter  piringan sama  dengan  
proyeksi  tajuk  pohon  benih.  Jika  terdapat  banyak pohon per hektar, 
pembersihan jalur dapat dilaksanakan. Sebagai pedoman umum, 
pembersihan hanya 25% dari total areal. Semak belukar yang tumbuh pada 
75% areal sisanya tidak dibersihkan sebagai tempat berlindung dan cadangan 
makanan bagi polinator. 

4) Pembersihan juga dilakukan pada jalan inspeksi/jalan setapak atau batas 
sumber benih. 
 

d. Aplikasi Herbisida 
 

1) Selain  pembabadan  secara  manual  dan  mekanis,  pembersihan gulma juga 
dapat menggunakan herbisida. Penggunaan herbisida hendaknya 
memperhatikan waktu penyemprotan, kondisi cuaca, dan dosis. Dosis yang 
dianjurkan biasanya tertera pada petunjuk penggunaan setiap merk herbisida. 
Yang perlu diperhatikan gulma yang  kecil  lebih  mudah  diberantas  dengan  
herbisida  dibanding gulma atau semak belukar yang lebih besar. 

2) Sebelum  memutuskan  untuk  mengunakan  herbisida  dalam pengendalian 
gulma di sumber benih, perhatikan hal-hal sebagai berikut : 
 Tentukan apakah pengendalian gulma perlu dilakukan di sumber benih 

dimaksud, 
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 Dibanding  dengan  metoda  manual,  apakah  penggunaan herbisida lebih 
efektif dan murah? 

 Apabila penggunaan herbisida sudah ditetapkan, sesuaikan jenis herbisida 
dengan gulma yang akan dibasmi. Beberapa herbisida telah terdaftar untuk 
digunakan untuk pembangunan hutan tanaman industri, 

 Penggunaan herbisida harus hati-hati agar pohon tidak mati, 
 Tetapkan  waktu  dan  konsentrasi  penyemprotan  yang  tepat dengan 

membaca pada label, 
 Ikuti petunjuk penggunaan herbisida. 
 

e. Pendangiran 

1) Tujuan pendangiran adalah untuk memperbaiki pertumbuhan pohon- pohon 
dengan cara: 
 Memperbaiki aerasi, 
 Memperbaiki penyerapan air. 

2) Pendangiran sekitar tanaman pokok tersebut hendaknya dilakukan ketika 
awal musim hujan. 

3) Pendangiran  hendaknya  dikerjakan  pada  sumber-sumber  benih hutan 
tanaman (yaitu areal produksi benih, tegakan benih provenan, kebun benih, 
dan kebun pangkas) ketika masih muda (berumur 1-2 tahun), dengan cara 
sebagai berikut: 
 Pendangiran dapat dilakukan secara manual atau mekanis. 
 Pendangiran   secara   manual   biasanya   berbentuk   piringan (diameter 

0,5 m) atau jalur sepanjang tanaman pokok. 
 Pendangiran manual biasanya dilakukan oleh petani peserta tumpangsari. 
 Pendangiran secara mekanis dengan traktor dapat dilakukan jika jarak 

tanam cukup lebar (minimum 4 m). 
 Pendangiran sangat intensif hendaknya dilakukan pada kebun pangkas 

sepanjang masih produktif menghasilkan stek. 
 

4) Pendangiran tidak perlu dilakukan untuk: 
 Sumber benih hutan alam (tegakan benih teridentifikasi, tegakan benih 

terseleksi, areal produksi benih) 
 Sumber benih hutan tanaman yaitu tegakan benih teridentifikasi dan 

tegakan benih terseleksi serta areal produksi benih yang ditunjuk karena 
pohon-pohon telah dewasa. 
 

f. Pemberian Mulsa 

Pemberian mulsa dilakukan terutama pada kebun benih semai dan klon yang masih 
muda (berumur kurang dari 2 tahun) untuk meningkatkan aktivitas mikroorganisme 
tanah dan meminimumkan penguapan air sekitar pohon sehingga diharapkan 
pertumbuhan pohon lebih cepat. Pemberian mulsa tidak perlu dilakukan pada 
sumber benih hutan alam atau sumber benih hutan tanaman yang telah dewasa. 
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Yang perlu diperhatikan  ketika  pemberian  mulsa  adalah  resiko  kebakaran 
hendaknya diminimumkan. 

 
g. Penyiraman 

1) Pada prakteknya, penyiraman atau irigasi jarang dilakukan kecuali untuk 
kebun benih dan kebun pangkas yang masih muda. 

2) Penyiraman  atau  irigasi dimaksudkan untuk  mencegah tanaman agar 
terhindar dari kematian akibat kekurangan air. 

 

h. Pemupukan 

Pemupukan sumber benih bertujuan untuk : mempercepat pertumbuhan pohon dan 
meningkatkan produksi benih 

a) Pemupukan untuk mempercepat pertumbuhan 
1) Pemupukan akan efektif jika dilakukan ketika sumber benih masih muda 

(berumur kurang dari 3 tahun). Pemupukan akan mempercepat 
pertumbuhan, meningkatkan vigor tegakan, dan selanjutnya diharapkan 
akan mempercepat pembungaan dan pembuahan. Karena biaya 
pemupukan mahal, maka biaya ekstra pemupukan hendaknya dapat ditutup 
dari peningkatan pendapatan dengan penambahan produksi benih dan 
peningkatan perolehan genetiknya. 

 

2) Survei kesuburan tanah hendaknya dilakukan sebelum pembangunan 
sumber benih (areal produksi benih, tegakan benih provenan, kebun benih, 
dan kebun pangkas). Disarankan menghubungi Pusat Penelitian Tanah 
untuk maksud tersebut. Jika tidak memungkinkan, contoh tanah hendaknya 
diambil sesuai prosedur yang ditetapkan Pusat Penelitian Tanah tersebut 
dan dikirim  ke  laboratorium  tanah  terdekat.  Tujuan  utama  survei tersebut 
adalah untuk memantau kekurangan hara sedini mungkin sebelum 
pertumbuhan terganggu karena defisiensi hara dan untuk mendapatkan  
rekomendasi  jenis  pupuk  serta  dosis  yang  tepat untuk tanah di sumber 
benih dimaksud. 

3) Rekomendasi Pusat Penelitian Tanah adalah terbaik, tetapi jika uji 
laboratorium tidak memungkinkan dilaksanakan maka disarankan 
melakukan pemupukan sebagai berikut: 
 Pupuk yang digunakan adalah campuran urea, TSP, dan KCl dengan

 dosis masing-masing 100 kg/ha/tahun, 50 kg/ha/tahun, dan 50 
kg/ha/tahun, 

 Pupuk ditanam pada tiga lubang (kira-kira 10 cm) yang dibuat di sekitar 
pohon, dan lubang ditutup kembali setelah diberi pupuk. 

 Pupuk dengan dosis tersebut diberikan setiap 4 bulan sekali sepanjang 
masih ada hujan. 
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b) Pemupukan untuk Meningkatkan Produksi Benih 
1) Pemupukan  juga  dilakukan  untuk  meningkatkan  produksi  benih. 

Pemupukan ini diberikan pada pohon-pohon yang telah tua, yaitu pohon 
yang telah berbunga dan berbuah.  Pemupukan diberikan setiap tahun 
sebelum pembungaan. 

2) Pengaruh  pemupukan  terhadap  produksi  benih  belum  diketahui dengan 
baik. Pada berbagai uji terhadap beberapa spesies, pemberian  pupuk  
meningkatkan produksi  serbuk  sari, meningkatkan jumlah bunga jantan, 
meningkatkan produksi buah atau berat benih. Pada beberapa jenis, tidak 
dijumpai pengaruh pemupukan. Untuk spesies tertentu, pengaruh 
pemupukan tergantung  pada  tingkat  hara  yang  terdapat  pada  tanah. 
Berdasarkan  hal-hal  tersebut,  penting  untuk  melakukan  uji pengaruh 
pupuk dalam skala kecil sebelum melakukan pemupukan dalam skala besar. 

3) Pupuk  diberikan  sebelum  pembungaan.  Pemupukan  umumnya dilakukan 
setiap tahun pada saat tersebut. 

4) N dan P adalah hara utama, yang menunjukkan pengaruh terhadap 
peningkatan  produksi  benih.  Pupuk  biasanya  diberikan  dalam bentuk 
NPK yang banyak diperdagangkan.  Dosis pupuk tergantung pada spesies 
dan kondisi tanah. Dalam kebun benih pinus di USA, pupuk NPK diberikan 
setiap tahun dengan dosis 1 ton/ha/tahun. 

5) Pupuk hendaknya diberikan di sekitar pohon benih. Rumput dan gulma harus 
dibersihkan ketika pemupukan, jika tidak maka pengaruh pupuk akan hilang 
dan bahkan merangsang pertumbuhan gulma dan rumput. 

6) Pemupukan membutuhkan biaya mahal, hanya direkomendasikan untuk  
sumber  benih  yang  tinggi  kelasnya. Tergantung  pada spesies, pemupukan 
hendaknya dipertimbangkan mulai areal produksi benih hingga ke kelas 
yang lebih tinggi. 

7) Nitrogen adalah unsur hara utama, sebagai alternatif pemupukan adalah 
menanam „cover crop‟ atau memelihara spesies pengikat nitrogen yang 
tumbuh dibawah tajuk pohon. 
 

i. Pengendalian Hama dan Penyakit 

a) Monitoring hama dan penyakit di sumber benih 
1) Pada  tahun  pertama  setelah  pembangunan  diperlukan  inspeksi secara 

teratur pada sumber benih untuk memonitor apakah terdapat hama  dan  
penyakit.  Setelah  pembangunan  inspeksi  hendaknya sering dilakukan 
misalnya satu kali sebulan. Setelah tegakan lebih mapan dan pohon-pohon 
terlihat tumbuh maka inspeksi mulai dikurangi frekuensinya. 

2) Apabila   terjadi   serangan   hama   dan   penyakit   penting   untuk 
menetapkan apakah hama dan penyakit telah tersebar luas atau 
serangannya tidak mengancam tegakan. Penetapan ini dilakukan dengan 
meningkatkan inspeksi harian atau setiap dua hari. Selama inspeksi 
perkiraan yang teliti terhadap tingkat serangan dilakukan sehingga   dapat   
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mengetahui   apakah   serangannya   berlangsung cepat, lambat atau bukan 
keduanya. 

3) Jika terbukti  bahwa  serangannya  melebihi  ambang  batas  normal maka   
perlu   diketahui   jenis   hama   atau   penyakit   yang   telah menyerang 
tegakan. Informasi tentang hama dan penyakit ini dapat diperoleh dari ahli, 
pustaka, atau internet, misalnya www.bugwood.com. 
 

b) Pemberantasan hama dan penyakit 
1) Pemberantasan terhadap hama dan penyakit dilakukan jika hama atau 

penyakit tersebut mengancam kelangsungan hidup sumber benih. Prioritas 
yang tinggi diberikan pada kebun benih dan kebun pangkas, karena sumber-
sumber benih ini terdiri materi gentik yang bernilai tinggi dan pebangunannya 
mahal. Pada areal produksi benih dan tegakan benih provenan, tingkat 
serangan tertentu masih dapat diterima, sepanjang bukan merupakan 
ancaman bagi kelangsungan hidup tegakan. Pestisida tidak diberikan secara 
rutin dalam rangka pencegahan hama, karena pemberian pestisida demikian 
mungkin mematikan polinator atau serangga menguntungkan lainnya, 
pemberantasan demikian juga mahal dan mungkin menyebakan keracunan 
pada manusia dan lingkungan. 

2) Jika jenis hama atau penyakit diketahui dan telah diputuskan untuk 
mengambil tindakan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan jenis 
tindakan pemberantasan yang akan digunakan. Informasi 
pemberantasannya dapat diperoleh dari sumber-sumber di atas atau dari 
pengada pestisida. 

 

4. Pengelolaan Polinator 

Pengelolaan  polinator  dapat  didefinisikan  sebagai  tindakan  manajemen yang 
dirancang untuk meningkatkan produksi benih melalui peningkatan penyerbukan. 
Peningkatan ini dapat dicapai dalam hal tertentu tidak hanya dari rancangan sumber 
benih yang optimum tetapi juga melalui introduksi polinator  ke  dalam  sumber  benih  
dengan  penyediaan  perlindungan, alternatif makanan dan tindakan sejenis lainnya. 
 
Pengelolaan penyerbukan dikenal baik pada hortikultur, seperti apel, jeruk dan 
rambutan. Dalam hal ini pengelolaan penyerbukan umumnya merupakan introduksi 
lebah yang telah telah jinak pada kebun-kebun buah. 
 

a. Mengetahui polinator 

Pohon  diserbuki  oleh  bermacam-macam  agen  misalnya  angin, kelelawar, 
kumbang, lalat, kupu-kupu dan serangga lainnya. Dalam pengelolaan polinator, 
penting untuk mengetahui polinator apa yang menyerbuki pohon-pohon di dalam 
sumber benih. Cara untuk mengetahuinya adalah : 
1) Mempelajari pustaka yang tersedia, sebagai contoh berbagai flora, seri 

PROSEA atau dari internet 
2) Menentukan hewan-hewan yang mengunjungi bunga. 

http://www.bugwood.com/
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3) Mempelajari bunga dapat memberikan indikasi kemungkinan polinatornya, 
lihat tabel 5. 
 

b. Penyerbukan Angin 

Jika pohon diserbuki angin misalnya Agathis, Pinus, Casuarina, sangat sedikit 
tindakan praktis yang dapat dilakukan untuk meningkatakan penyerbukan. Salah 
satu yang dapat dikerjakan adalah mengusahakan agar sumber benih berbentuk 
bujursangkar dan menghindarkan bentuk yang sempit memanjang. Pada areal 
berbentuk bujursangkar kabut serbuk sari („pollec cloud‟) akan dihadang banyak 
pohon tanpa dipengaruhi arah angin, sehingga produksi benih meningkat dan mutu 
benihnya juga tinggi karena serbuk sari berasal dari pohon-pohon di dalam  sumber  
benih.  Pada  sumber  benih  berbentuk  sempit memanjang, banyak serbuk sari 
akan keluar areal sumber benih jika angin bertiup menuju sumbu memanjang areal 
tersebut. Akibatnya pohon-pohon tidak diserbuki sehingga produksi benih 
berkurang, atau akan diserbuki oleh serbuk sari asing yang berasal dari luar sumber 
benih yang selanjutnya menyebakan turunnya mutu genetik benih. 

 
c. Penyerbukan oleh Hewan 

1) Sebagian besar spesies pohon di Indonesia diserbuki oleh hewan. 
2) Pengelolaan polinator mungkin diperlukan pada sumber benih yang ditanam,  

dimana  makanan  dan  perlindungan  terhadap  polinator tidak tersedia. Pada 
sumber benih hutan alam, biasanya tidak memerlukan pengelolaan polinator 
karena makanan dan perlindungan sudah ada, sebagai bagian dari sistem 
alami. 

3) Tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penyerbukan adalah: 
 Menyediakan perlindungan atau tempat berbiak. 
 Menyediakan makanan alternatif. 
 Menyediakan makanan untuk larva. 

4) Perlindungan dan tempat berkembang biak umumnya disediakan untuk lebah. 
Sarang lebah dapat dibeli dari peternak lebah, tetapi lebah harus dipelihara 
dan disediakan makanan alternatif jika tidak terjadi pembungaan di sumber 
benih atau tegakan di sekitarnya. Selain memelihara lebah, menyewa 
sarangnya ketika periode pembungaan juga dapat ditempuh. Sarang tersebut 
mungkin bisa gratis sepanjang peternak mendapatkan madunya (Gambar 
20). 

5) Penyediaan   perlindungan   dan   tempat   berkembang   biak   bagi polinator 
pada prinsipnya memungkinkan walaupun masih dalam tingkat percobaan 
karena pengalaman praktis belum dikuasai. Menyediakan kotak tempat 
sarang burung atau kelelawar secara teoritis meningkatkan keberadaannya di 
sumber benih. 
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Tabel 5. Hubungan Antara Tipe Bunga dan Polinator pada Jenis Pohon Hutan 

No. Karakter Bunga Kelelawar Burung Kupu-kupu Ngengat Lebah Lalat Kumbang Thrips Angin 
1. BENTUK :          

- Piring atau mangkok 1  2  3 2 2 2 Tanpa mahkota 
 

atau sedikit; 

Sering 

Berkelamin 

tunggal. 

- Lonceng tergantung 3 1   2 2  2 
- Pipa tergantung 3 1 1 1 2    
- Terompet  1 2 2     
- Sikat 1 2 2 2     
- Tabung  2 2 2     

2. WARNA :          
- Kecoklatan 2   1  2 2 2  
- Keputih-putihan 3   3 2 2 2 2  
- Kuning   2 1 3   2  
- Biru / Ungu  1 2  2 2    
- Merah / Merah Muda  3 1       
- Hijau  1      1 3 

3. IMBALAN :          
- Serbuk sari 1    2  2 2  
- Nektar 3 3 3 3 3 3 1 1  
- Jaringan bunga        2  
- Makanan       2   

4. BAU PENARIK :          
 - Tidak ada  3 3  1 2   Tanpa aroma 

- Lemah   1 (segar)  3 (harum)     
- Kuat 3   3 (harum)  1 (busuk) 2 (seperti buah) 2 (seperti buah)  

5. PEMBUKAAN BUNGA          
 - Siang  3 3  3 3 3 2 3 
 - Malam 3   3   1 2 1 

6. CONTOH : Pisang Bombax Kayu putih  Legume Kakao Manglid Meranti Cemara 
  Durian Hibiscus   Jati putih Jati Palem Mutica Pinus 
Keterangan   :  Asosiasi :  1 = Jarang, Kurang umum;  2 = Normal;    3 = Dominan 
Sumber :  Lilleso et al 2001  
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6) Untuk  hutan  tanaman  yang  terdiri  dari  satu  spesies,  besarnya populasi 
hewan penyerbuk biasanya sering lebih rendah dari seharusnya. Alasannya 
ialah kebanyakan pohon memiliki puncak berbunga beberapa bulan saja dan 
berbunga sporadis pada bulan- bulan berikutnya. Karena itu ukuran populasi 
polinator ditentukan oleh berapa banyak polinator yang mampu hidup selama 
periode tidak  berbunga.  Ketika  musim  berbunga  mulai,  polinator  tidak 
mampu meningkatkan ukuran populasinya dengan cepat untuk 
memaksimumkan penyerbukan. 

7) Langkah   penanggulangannya   adalah   menyediakan   makanan alternatif 
dengan menanam spesies pohon lainnya di dalam atau di sekitar sumber 
benih. Sudah tentu spesies lain tersebut hendaknya memiliki polinator yang 
sama dengan sumber benih. Hasil terbaik mungkin  dengan  melakukan  
penanaman  campuran  dari  5-10 spesies   yang   berbeda   yang   berbunga   
secara   kontinyu   atau berbunga pada saat yang berbeda dalam satu tahun. 

8) Menyediakan  makanan  untuk  larva  adalah  tindakan  yang  perlu 
dipertimbangkan jika sumber benih diserbuki oleh misalnya kupu- kupu.  Larva  
kupu-kupu  tidak  diberi  makan  oleh  sebuah  koloni seperti pada semut dan 
lebah, tetapi larvanya harus makan daun- daun dari pohon dan semak. Jika 
diketahui kupu-kupu menyerbuki pohon di dalam sumber benih dan terlihat 
tingkat penyerbukannya rendah, maka penanaman belukar sebagai tanaman 
bawah atau menanam berbagai jenis pohon sekitar sumber benih dapat 
menyediakan makanan bagi larva tersebut.   Disarankan untuk mendapatkan 
informasi tentang kupu-kupu sebelum penanaman, khususnya spesies kupu-
kupu yang menyerbuki sumber benih dan spesies pohon/belukar yang 
menjadi sumber makanan larva. 

9) Perlunya   pengelolaan   polinator   tergantung   pada   jenis.   Untuk beberapa 
spesies pohon, tindakan khusus terhadap polinator diperlukan,  untuk  spesies  
lainnya  mungkin  tidak  perlu.  Karena panen  benih  yang  melimpah  sangat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 20. Pembuatan Sarang Lebah untuk 
Pengelolaan Polinator 

Sarang lebah diperlukan untuk spesies yang perantara 
penyerbukannya lebah. Hasil penjualan  madu  juga  dapat  
menjadi  tambahan pendapatan  bagi  pemilik  sumber  benih  
(diadopsi  dari Schmidt, 1993). 
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penting  untuk  kebun  benih yang  pembangunannya  memerlukan  biaya  
tinggi, maka pengelolaan polinator sangat penting untuk tipe sumber benih ini. 
Pengelolaan tersebut mungkin perlu dipertimbangkan untuk areal produksi 
benih dan tegakan benih provenan. Biasanya pengelolaan tidak  dilakukan  
dalam  tegakan  benih  teridentifikasi  dan  tegakan benih terseleksi. 
 

5. Penjarangan 

a. Penjarangan Sumber Benih di Hutan Tanaman 

Ada dua tujuan penjarangan di hutan tanaman : 
1) Memperbaiki pembungaan dan produksi benih dengan memberikan ruang 

yang cukup bagi pohon untuk berkembang; 
2) Meningkatkan kualitas sumber benih dengan mengeluarkan pohon- pohon 

yang tidak diinginkan. 
Sumber  benih  dapat  dijarangi  berdasarkan  seleksi  fenotipa  (seleksi massa) atau 
berdasarkan hasil dari uji-uji keturunan (rouguing). 

 
1) Seleksi Fenotipa/Seleksi Massa 

a) Penjarangan berdasarkan seleksi massa dilakukan di tegakan teridentifikasi 
dan terseleksi, areal produksi benih, tegakan benih provenan dan kebun 
benih semai seleksi massa. 

b) Seleksi massa maksudnya seleksi pohon berkualitas terbaik berdasarkan 
fenotipenya (bagaimana penampakannya). Pengaruh  dari  seleksi  massa  
beragam  dengan  ciri-ciri:  Kita dapat mengharapkan perbaikan genetik yang 
lebih besar dari seleksi untuk bentuk batang, dibandingkan dengan seleksi 
untuk pertumbuhan  (tinggi,  diameter).  Pada kasus  terakhir pengaruhnya 
kecil karena sifatnya banyak dipengaruhi oleh lingkungan. 

c) Selain perbaikan kualitas tegakan, penjarangan dilakukan untuk 
meningkatkan   produksi   benih.   Penjarangan   memiliki   dua pengaruh 
pada produksi benih. Pertama, penjarangan memberikan kesempatan 
kepada pohon-pohon yang tinggal untuk mengembangkan tajuknya lebih 
besar, yang mana banyak bunga akan berkembang dan akhirnya 
panen/hasil benih akan lebih besar. Kedua, penjarangan meningkatkan 
jumlah cahaya matahari masuk ke percabangan. Bagi banyak spesies, 
peningkatan jumlah cahaya masuk (mungkin berkombinasi dengan 
peningkatan suhu) meningkatkan persentase kuncup bunga (“flower buds”) 
terhadap kuncup vegetatif, dan akhirnya meningkatkan produksi benih. Itu 
sebabnya seringkali pohon- pohon  soliter  dan  pohon-pohon  pembatas  
memiliki  banyak bunga dan buah. Perlu dicatat bahwa tidak semua jenis 
bereaksi dengan cara demikian. Beberapa jenis memerlukan kondisi khusus 
untuk memulai pembungaan, misalnya pada kebanyakan jenis dipterocarp. 

d) Intensitas penjarangan di sumber benih biasanya lebih tinggi dibandingkan 
dengan penjarangan di hutan tanaman biasa karena dimaksudkan untuk 
meningkatkan produksi benih dan mutu genetik. Spesies yang berbeda 
memerlukan syarat yang berbeda dalam hal intensitas penjarangannya 



 

 
 

Petunjuk Pelaksanaan Standar Sumber Benih 62 

karena perbedaan bentuk dan ukuran tajuk, serta kebutuhan cahaya. 
Sebagai pedoman umum, jarak rata-rata antar pohon di sumber benih 
seharusnya  kurang  lebih  separuh  tinggi  rata-rata  pohon dominan.  
Misalnya, jika tinggi pohon (tinggi pohon dominan) adalah 20 m, maka jarak 
rata-rata antara pohon di sumber benih hendaknya 10 m. 

e) Penting untuk memulai penjarangan dini. Jika penjarangan terlambat 
dimulai, maka tajuk akan tertekan (suppressed), khususnya pada tajuk 
bagian bawah. Untuk jenis yang memerlukan cahaya (misalnya Acacia 
mangium), hilangnya tajuk bagian  bawah  seringkali  permanen.  Oleh  
karena  itu, penjarangan harus dilakukan sedini mungkin yaitu 2-3 tahun 
setelah   pembangunan   atau   sebelum   tajuk   mulai   bersaing tumbuh. 
Pada lokasi yang sangat kering, disarankan untuk menunda penjarangan 
hingga 2 tahun setelah penutupan tajuk (canopy closure) guna menekan 
pertumbuhan gulma yang dapat menambah bahaya kebakaran. 

f) Penjarangan sumber benih hasil penunjukan biasanya agak terlambat.  
Penjarangan  untuk  meningkatkan  produksi  benih pada  sumber  benih  ini  
bahkan  seringkali  sangat  terlambat karena pohon sudah tidak mampu 
merespon penambahan ruang tumbuh melalui pengembangan tajuknya. 
Pada sumber benih demikian, biasanya memerlukan penjarangan silvikultur 
yang normal dimana intensitas penjarangannya seperti pada hutan tanaman 
biasa. Intensitas penjarangan untuk sumber benih yang ditunjuk sering lebih 
rendah dibanding pada sumber benih yang sengaja dibangun. 

g) Direkomendasikan  untuk  melakukan  penjarangan  berkala dengan 
intensitas rendah (setiap tahun atau setiap tahun kedua) daripada 
penjarangan intensitas tinggi dalam interval yang lebih lama. Pada kasus 
pertama, pohon-pohon dapat dengan cepat menutup ruang antar pohon 
sehingga pertumbuhan gulma dapat ditekan. Penjarangan biasanya 
dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali. Pada penjarangan pertama, pohon-
pohon yang paling jelek ditebang.      Pada      penjarangan      kedua      dan      
ketiga, pohon-pohon yang kurang baik ditebang, sehingga akhirnya hanya  
pohon-pohon  berkualitas  lebih  baik  yang  terdapat  di dalam sumber benih. 
 

2) Penjarangan Berdasarkan Hasil Uji Keturunan (Rouguing) 
a) Kebun benih semai dan kebun benih klon dijarangi berdasarkan hasil uji 

keturunan. Pada kebun benih semai dimana terdapat lebih  dari  satu  pohon  
per  plot,  seleksi  massa (seleksi  dalam famili) dilakukan terhadap pohon-
pohon di dalam plot tersebut. Sedangkan penjarangan antar famili dilakukan 
berdasarkan hasil uji keturunan (rouguing). 

b) Suatu uji keturunan dibangun pada satu atau beberapa tapak dimana         
terjadi         persilangan         antar         keturunan pohon-pohon plus. Uji 
keturunan dibangun dengan suatu rancangan (misalnya rancangan acak 
lengkap berblok) yang memungkinkan pembandingan statistik antar 
saudara tiri (half-sib families). Pohon-pohon pada uji keturunan dinilai dan 
dianalisa. Berdasarkan Hasilnya digunakan untuk menyusun ranking famili 
dan untuk mengetahui pohon-pohon plus yang memiliki nilai pemuliaan 
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(breeding value) tertinggi. Klon/famili dengan nilai pemuliaan yang rendah 
dibuang dari kebun benih, sedangkan klon/famili dengan nilai pemuliaan 
tinggi tetap dipertahankan. 

c) Perbaikan genetik pada kebun benih adalah penting. Rancangan serta jarak 
tanam dalam kebun benih biasanya memungkinkan untuk melakukan 
rouguing terhadap sejumlah besar famili/klon. Jika terdapat 100 klon/famili 
di suatu kebun benih, maka tidak lazim untuk menjarangi hingga 25 
klon/famili. Sebagai pedoman, minimal 25 famili/klon harus tinggal setelah 
penjarangan untuk mendapatkan keragaman genetik yang cukup lebar di 
dalam kebun benih. 

d) Uji   keturunan   harus   dibangun   sebelum   atau   bersamaan waktunya 
dengan pembangunan kebun benih. Jika tidak, maka diperlukan waktu yang 
sangat lama untuk menghasilkan benih bermutu. 

e) Famili/klon yang jelek harus ditebang segera setelah informasi dari uji 
keturunan tersedia dan biasanya sebelum diketahui kemampuan 
pembungaan dan pembuahan dari famili/klon tersebut. Klon/famili dengan 
produksi benih sangat rendah harus segera ditebang. Penjarangan akan 
dilaksanakan dalam beberapa tahap (biasanya 2 atau 3 tahap) sehingga 
jumlah famili/klon secara bertahap juga berkurang. 
 

b. Penjarangan Sumber Benih di Hutan Alam 

Kekhasan hutan alam adalah memiliki banyak spesies pohon per hektar dimana 
pohon-pohon tersebut terdiri dari berbagai kelas umur dan tingkat  perkembangan.  
Kondisi  demikian  mempunyai  beberapa implikasi penting terhadap penjarangan 
sumber benih di hutan alam. 

 
1) Mendukung Spesies Target 

a) Sebuah  sumber  benih  di  hutan  alam  yang  telah  diidentifikasi selanjutnya 
dapat dikelola untuk memproduksi benih dari beberapa  spesies  target.  
Untuk  jangka  panjang,  pengelola sumber benih dapat melakukan 
penebangan spesies lain (selain spesies target) untuk mendukung 
pertumbuhan dan perkembangan spesies target. Penebangan demikian 
diharapakn dapat meningkatkan produksi benih dari spesies target di masa 
datang. 

b) Pengelolaan  sumber  benih  tersebut  akan  efektif  jika  terdapat cukup 
anakan (seedling) dan pancang (sapling) dari spesies target.  Selain  itu, 
pengelolaan  tersebut  memerlukan pengetahuan yang memadai tentang 
sistem hutan alam, khususnya biologi spesies target. Jika tidak dilakukan 
secara cermat, penjarangan dapat memberikan kesempatan pada spesies  
lain  atau  liana  untuk  mengambil  alih  areal  bekas tebangan pohon. Jenis-
jenis pioner yang memerlukan cahaya kemudian dapat 
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2) Sulit Untuk Meningkatkan Produksi Benih Per Hektar pada Sumber Benih 
Hutan Alam 

a) Pada hutan tanaman, penjarangan pada banyak spesies akan 
meningkatkan ukuran tajuk dan jumlah cahaya yang masuk sehingga 
produksi benih (kg/ha) akan meningkat. Sebaliknya, penjarangan pada 
sumber benih di hutan alam jarang sekali berpengaruh terhadap 
peningkatan produksi benih. 

b) Membuang semua atau banyak pohon dominan dan kodominan untuk 
spesies selain spesies target akan menimbulkan masalah jika penyerbukan 
spesies target tergantung pada polinator yang sumber makanannya berasal 
dari spesies selain spesies target pada periode di luar periode musim bunga 
spesies target dimaksud. Penebangan pohon-pohon kecil maupun semak- 
semak untuk perkembangan tajuk dari spesies target juga dapat 
menghilangkan spesies-spesies yang mungkin penting keberadaannya bagi 
kehidupan polinator. 

c) Pada banyak kasus, kerapatan spesies target di hutan alam adalah rendah 
(sedikit pohon per hektar).  Untuk itu, diperlukan strategi untuk 
meningkatkan ukuran tajuk spesies target, baik horisontal maupun vertikal 
melalui penebangan pohon-pohon pesaing (dominan dan kodominan) di 
sekitar spesies target. Karena kompleksnya struktur hutan alam, mungkin 
sangat sulit untuk menerapkan sistem penjarangan guna memperbaiki 
perkembangan tajuk individu-individu pohon. 

d) Bagi beberapa spesies, peningkatan cahaya di tegakan hutan alam setelah 
penjarangan mungkin dapat meningkatkan persentase kuncup yang akan 
berkembang menjadi bunga terhadap kuncup vegetatif.  Sebagian besar 
spesies pohon di indonesia yang  hidup  di hutan alam dengan iklim yang  
tidak tegas  (tanpa  musim  kemarau  yang  nyata)  misalnya  di Kalimantan 
dan Sumatera, mengalami musim bunga raya (supra-annual flowering, mast 
seedling, gregarious flowering). Spesies pohon ini tidak berbunga setiap 
tahun, tetapi berbunga dengan interval yang agak tidak teratur (setiap 4-5 
tahun). Pembungaan dipicu oleh faktor iklim seperti periode singkat musim 
kemarau atau turunnya suhu. Contohnya adalah banyak spesies yang 
termasuk marga Dipterocarpaceae. 

e) Kesimpulannya   adalah   tidak   mungkin   untuk   meningkatkan produksi   
benih   dalam   jangka   pendek   melalui   penjarangan sumber benih di 
hutan alam. 
 

3) Sulit  Untuk  Memperbaiki  Kualitas  Genetik  Sumber  Benih  di Hutan 
Alam 

Penjarangan sumber benih di hutan alam umumnya tidak meningkatkan  mutu  
genetik.  Pertama,  jumlah  pohon  per  hektar untuk  spesies  target  umumnya  
sedikit  pada  hutan  alam. Penjarangan yang dilakukan pada sedikit pohon 
tersebut akan meningkatkan resiko silang dalam (inbreeding) karena jarak antar 
pohon dari spesies target semakin berjauhan dan silang luar (out crossing)  
menjadi  lebih  sulit.    Kedua,  karena  sedikit  pohon  per hektar  maka  hanya  
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seleksi  tingkat  rendah  (intensitas  seleksi rendah) yang dapat dilakukan dan 
hasil seleksi demikian tidak memadai.  Ketiga, seleksi demikian tidak efektif 
karena beragamnya kondisi ekologis di hutan alam menyebakan seleksi fenotipa 
(seleksi massa) kurang efektif jika dibanding dengan seleksi pada hutan tanaman. 

 

6. Pemangkasan 

a. Pemangkasan hanya relevan dilakukan pada kebun benih dan tidak diperlukan 
pada tipe sumber benih lainnya. 

b. Pemangkasan cabang hanya dikerjakan pada kebun benih klon untuk 
mendapatkan arsitektur pohon yang seimbang dan menjaga agar tunas tidak 
tumbuh dari batang bawah (rootstock) (lihat Gambar 21). Bibit hasil 
perbanyakan dengan cangkok cenderung menggarpu dan bercabang banyak 
(multi stem) sehingga cabang harus dikurangi. Bibit hasil sambungan 
cenderung tumbuh normal, pemangkasan hanya diperlukan  pada tunas-tunas  
yang  tumbuh  dari  batang  bawah.  Bibit hasil perbanyakan dengan stek pucuk 
cenderung tumbuh normal sehingga pemangkasan mungkin tidak diperlukan. 

c. Pemangkasan   tajuk   dilakukan   pada   beberapa   spesies   agar pengumpulan 
benihnya dapat dilakukan lebih mudah. Pada beberapa kebun benih, teknik 
merunduk dan mengikat cabang dilakukan agar pohon lebih pendek. Tidak 
banyak pengalaman tentang teknik ini di Indonesia. 

d. Pemangkasan pucuk (top prunning) hanya dilakukan untuk kebun benih klon. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 21. Pemangkasan Tunas 
dari batang bawah (rootstock) 
yang terlambat dilakukan.  
 
Tunas batang bawah (A) yang 
berasal dari bibit  yang  tidak  jelas 
kualitasnya harus dipangkas agar  
tidak  menghasilkan serbuk sari yang 
akan menurunkan mutu genetik 
kebun klon. Hanya tunas dari pohon 
plus yang tetap dipertahankan (B) 
(Gambar hibah dari Pusbang SDH, 
Cepu) 

A B 
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Gambar 22. Contoh Bentuk Perlakuan “Stres” pada Akar 
dan Batang untuk Merangsang Pembungaan 
Kekurangan perlakuan ini adalah merusak pohon dan 
mengurangi panen benih di masa depan. Perlakuan ini hanya 
terbatas pada kasus tertentu yang dilakukan dengan sangat 
hati-hati (diadopsi dari Schmidt, 1993) 

7. Stimulasi Pembungaan 

1) Perlakuan Terhadap Akar dan Batang 
 

a) Berbagai metoda perlakuan “stress” terhadap pohon di sumber benih dalam  
beberapa  kasus  dapat  digunakan  untuk  merangsang  agar pohon 
berbunga lebih dini dan lebih lebat dibanding pembungaan normal. Metoda 
ini terdiri dari penerasan total atau sebagian, pemangkasan  akar  dengan  
bajak  atau  manual,  atau  pencekikan pohon, seperti Gambar 22. Hasil 
perlakuan menunjukkan bahwa penerasan ternyata efektif dalam 
merangsang pembungaan. 

b) Perlakuan akar dan batang dikerjakan sesaat sebelum pembentukan 
kuncup bunga. 

c) Metode tersebut hendaknya dikerjakan dengan hati-hati karena dapat 
mempengaruhi  kesehatan  dan  kondisi  pohon,  khususnya  jika dikerjakan 
setiap tahun. 

d) Perlakuan  akar  dan  batang  jarang  dikerjakan  di  Indonesia.  Jika 
perlakuan tersebut akan dikerjakan, maka hanya cocok untuk kebun benih. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
2) Pemberian Hormon 
Hormon yang berperan dalam diferensiasi bunga adalah gibberellin. Gibberellin 
pada beberapa kasus digunakan pada pengelolaan sumber benih di luar 
Indonesia untuk merangsang pembungaan. Hormon diberikan dengan 
menyemprot cabang tempat bunga muncul atau diberikan pada kambium di dalam 
pohon. Perlakuan gibberellin tidak lazim dalam pengelolaan sumber benih di 
Indonesia dan sedikit sekali pengalaman praktis yang dimiliki. 
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8. Evaluasi 

Dalam  pembangunan  sumber  benih  diperlukan  kegiatan  evaluasi  baik sejak awal 
pembangunan hingga pada masa pertumbuhan sampai sumber benih tersebut 
dianggap siap untuk memproduksi benih berkualitas. Beberapa kegiatan evaluasi 
pembangunan sumber benih yang biasa dilakukan adalah : 

a. Pengamatan  
b. Pengukuran 
c. Analisis data dan seleksi 

 
Pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk melihat 
kondisi sumber benih, baik dalam hal pertumbuhan bibit, tanaman, hama penyakit, 
keamanan dan faktor-faktor penghambat lainnya.  Hasil pengamatan tentunya perlu 
dicatat dalam suatu jurnal dengan sistem file yang baik.    Hasil pengamatan tersebut 
sangat bermanfaat dalam mengambil keputusan yang seharusnya dilakukan oleh 
pengelola. 

Pengukuran diperlukan untuk memperoleh data pertumbuhan bibit atau tanaman di 
lapangan. Data yang diperoleh dari pengukuran sangat bermanfaat guna 
mengantisipasi kemungkinan pertumbuhan yang stagnan atau lambat.   Dari kondisi 
tersebut pihak pengelola dapat melakukan perlakuan-perlakuan yang diperlukan 
untuk mengatasi permasalahannya seperti penamabahan pupuk, penggantian jenis 
pupuk, pemberantasan hama dan penyakit dan lain sebagainya. 

Berdasarkan hasil pengukuran dan pengamatan yang telah dilakukan terhadap 
beberapa parameter keberhasilan pengelolaan maka dilakukan analisis data.  Analisis 
data diperlukan untuk melihat secara nyata rencana seleksi famili atau individu yang 
tidak diperlukan atau pertumbuhannya kurang baik. Biasanya perbedaan 
pertumbuhan tanaman baik antar famili atau antar individu sulit diketahui apabila 
menggunakan angka numerik, tetapi melalui analisis data dan dilanjutkan uji statistik 
maka perbedaan pertumbuhan dapat diketahui.  Dari hasil pengolahan dan analisis 
data diperoleh kesimpulan mengenai rencana seleksi famili atau individu. 

Seleksi dilakukan dengan menebang pohon-pohon yang kurang baik (baik itu dalam 
famili maupun individu)  dan meninggalkan pohon-pohon yang pertumbuhannya lebih 
baik.  Melalui seleksi (rouguing) diharapkan akan tinggal pohon-pohon dengan 
kualitas yang lebih baik dan konsekuensinya adalah terjadi perkawinan antar tanaman 
yang berkualitas, sehingga akan menghasilkan turunan yang lebih baik. 
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V. DOKUMENTASI SUMBER BENIH 

A. Tujuan 

1. Tujuan dokumentasi sumber benih adalah : 

a. Untuk mengumpulkan data dan informasi tentang pembangunan dan 
pengelolaan, yang dapat digunakan oleh pengelola sumber benih untuk 
membangun dan mengelola sumber benih lain di masa depan; 

b. Untuk   mencatat   input   (berupa   tenaga   kerja   dan   bahan   yang 
berhubungan dengan biaya) dan output (berupa produksi benih).  Data ini 
diperlukan untuk menentukan harga benih per kg serta untuk menganalisa 
apakah pengelolaan sumber benih sudah efektif (biaya); 

c. Untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan bagi sertifikasi sumber benih. 
 

2. Disarankan untuk setiap sumber benih memiliki catatan tersendiri tentang 
informasi penting yang berhubungan dengan identitas, pembangunan, 
pengelolaan dan produksi benih.  Informasi demikian harus terdokumentasi 
dengan aman. 

 

B. Dokumentasi Identifikasi Sumber Benih 

1. Dokumentasi  identifikasi  sumber  benih  harus  berisi  informasi  yang ditunjukkan 
pada Tabel 6. 

2. Dokumentasi  rinci  dapat  dilihat  pada  Petunjuk  Teknis  Identifikasi  dan 

3. Deskripsi Sumber Benih sebagaimana terlampir. 

4. Dokumentasi   di   atas   hendaknya   dilengkapi   dengan   peta.   Peta 
menunjukkan cara mencapai sumber benih dan letak sumber benih dengan jelas 
terhadap areal disekitarnya.  Lihat contoh Gambar 23. 

 
Tabel 6. Bentuk Dokumentasi Identifikasi Sumber Benih 

DATA POKOK RINCIAN 

A. Umum  

1. Nama sumber benih  

2. Nama botani dan nama daerah (lokal)  

3. Pemilik Nama institusi, alamat, telepon, fax, e-
mail 

4. Petugas yang dihubungi Nama petugas, institusi, alamat, 
telepon, fax, e-mail 
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DATA POKOK RINCIAN 

5. Luas sumber benih (Ha) 

6. Tangal penilaian  

7. Pelapor  

B. Lokasi  

1. Batas administratif pemerintahan Propinsi, kabupaten, kecamatan, desa 

2. Batas administratif kehutanan Unit-Dinas, KPH-CDK, BKPH, RPH, 
Blok/ Petak 

3. Informasi rinci lokasi Bagaimana menuju lokasi 

4. Letak geografis Lintang dan bujur 

5. Tinggi tempat M dpl 

C. Persetujuan  

1. Surat keputusan Nomor dan tanggal 

2. Kelas sumber benih Tegakan benih teridentifikasi/tegakan 
benih terseleksi /Areal produksi benih 

3. Hasil uji lokasi Apabila sudah dilakukan 

D. Asal  

1. Asal sumber benih Hutan alam atau hutan tanaman 

2. Asal benih (jika hutan tanaman) Hutan alam atau hutan tanaman. Asal 
benih secara lengkap, misalnya nama 
sumber benih, jumlah pohon induk, 
kriteria seleksi, jarak antara pohon 
induk, dsb. 

3. Pemanfaatan Tujuan seleksi sumber benih: 
konstruksi, getah, bubur kayu, kayu 
bakar dsb. E. Tegakan  

1. Kondisi hutan Tinggi rata-rata dan diameter rata-rata, 
kesehatan pohon, jumlah pohon per ha, 
pembukaan tajuk dsb. 

2. Tahun tanam Jika hutan tanaman 

3. Tahun tebang habis  

4. Status pengamanan Aman, rawan, terancam, keterangan 
lain 
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DATA POKOK RINCIAN 

5. Jalur isolasi Jarak dan arah terhadap tegakan yang 
sama jenisnya 

F. Ekologi  

1. Kondisi lahan Topografi, arah lereng, tanah, tipe iklim 

2. Stasiun meteorologi terdekat Lokasi stasiun 

3. Data iklim Curah hujan and suhu per bulan 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 23. Contoh Peta Sumber Benih 
 
 
C. Dokumentasi Pembangunan Sumber Benih 

1. Pembangunan sumber benih biasanya didokumentasikan dalam laporan 
pembangunan sumber benih. Dokumentasi dimaksud hendaknya mencantumkan 
informasi seperti pada Tabel 7. 

2. Dokumentasi   di   atas   hendaknya   dilengkapi   dengan   peta.   Peta 
menunjukkan  cara  mencapai  sumber  benih  dan  letak  sumber  benih terhadap 
areal sekitarnya. Khusus untuk kebun benih, hendaknya terdapat peta yang 
menunjukkan desain kebun benih. 

Peta Sumber Benih Sengon 
 
No. Sumber Benih : 33.06.009 
Jenis Tanaman : Paraserianthes 
falcataria (Sengon) Pemilik : PT. Perhutani  
L u a s : 20,2 Ha 

SUMBER BENIH 

U 

Kebun 
Cabe 

Kebun 

Ke Puncu 

Ke Pare 

Pos Jaga 
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Tabel 7. Bentuk Dokumentasi Pembangunan Sumber Benih 

DATA POKOK RINCIAN 
A. Umum  

1.   Nama sumber benih  

2.   Nama botani dan nama daerah 
(lokal) 

 

3.   Pemilik Nama institusi, alamat, telepon, fax, e-
mail 

4.   Petugas yang dihubungi Nama petugas, institusi, alamat, telepon, 
fax, e-mail 

5.   Luas sumber benih (Ha) 

B. Lokasi  

1.   Batas administratif pemerintahan Propinsi, kabupaten, kecamatan, desa 

2.   Batas administratif kehutanan Unit-Dinas, KPH-CDK, BKPH, RPH, 
Blok/Petak 

3.   Informasi rinci lokasi Bagaimana menuju lokasi 

4.   Letak geografis Lintang dan bujur 

5.   Tinggi tempat M dpl 

C. Ekologi  

1.   Kondisi lahan Topografi, arah lereng, tanah, tipe iklim 

2.   Stasiun meteorologi terdekat Lokasi stasiun 

3.   Data iklim Curah hujan and suhu per bulan 

D. Asal  

1.   Asal benih Asal benih secara lengkap, misalnya 
nama sumber benih/provenan, jumlah 
pohon induk/pohon plus, kriteria seleksi 
pohon plus 

E. Pembangunan  

1.   Persemaian Tanggal, metoda, perlakuan, 
pemasangan label, tenaga kerja, biaya 

2.   Persiapan tapak Tanggal, metoda, tenaga kerja, biaya 
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DATA POKOK RINCIAN 
3.   Kelas sumber benih Areal produksi benih, tegakan benih 

provenan, kebun benih semai, kebun 
benih klon, atau kebun pangkas 

4.   Rancangan Tipe rancangan (khususnya kebun 
benih) 

5.   Jarak tanam  

6.   Penanaman Tanggal, kondisi selama penanaman, 
tenaga kerja, biaya 

7.   Status pengamanan Aman, rawan, terancam, keterangan lain 

8.   Jalur isolasi Jarak dan arah terhadap tegakan yang 
sama jenisnya 

9.   Perlakuan setelah penanaman Penyulaman, pemberantasan gulma, 
pemupukan, tenaga kerja, biaya 

 

D. Dokumentasi Pengelolaan Sumber Benih 

1. Pengelola sumber benih hendaknya menyimpan catatan lengkap tentang 
pengelolaan yang telah dilakukan di sumber benih. Hal ini berlaku untuk sumber 
benih yang ditunjuk di hutan tanaman atau hutan alam dan sumber benih yang 
dibangun. 

2. Dokumentasi tersebut hendaknya berisi seluruh kegiatan pemeliharaan dan 
pengelolaan di sumber benih, yang meliputi: 

a. Demarkasi 

b. Perlindungan dan pengamanan 

c. Pemeliharaan (penyiangan, pendangiran, penyiraman, pemupukan, 
pengendalian hama dan penyakit, pemeliharaan label) 

d. Pengelolaan polinator 

e. Penjarangan 

f. Pemangkasan 

g. Stimulasi pembungaan (perlakuan akar dan batang, pemberian hormon) 

h. Evaluasi 

3. Dokumentasi  tersebut   hendaknya  berisi  keterangan  singkat  diskripsi seluruh  
kegiatan  yang  dilaksanakan,  yang  meliputi  waktu  pelaksanaan, intensitas, 
kebutuhan tenaga dan biaya. Contoh dokumentasi dicantumkan pada Tabel 8. 
Semua perlakuan pengelolaan dalam tegakan dicatat secara rinci termasuk  
tenaga  kerja  yang  diperlukan.  Dokumen  ini  kelak  dapat digunakan untuk 
evaluasi pengelolaan dan menetapkan harga benih. 
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Tabel 8. Bentuk Dokumentasi Pengelolaan Sumber Benih 

Sumber Benih : Acacia mangium (Petak 14 D)  
Dibangun : November 2006 
L u a s  : 4,0 Ha 
 

 

No Tanggal Kegiatan Pengelolaan 

1 Pebruari 2007 Pembabadan manual, 8 orang selama 2 hari 

2 Oktober 2007 Pembabadan manual, 8 orang selama 2 hari 

3 Nopember 2007 Pemupukan, 50 gram NPK per pohon, 4 orang 
selama 1 hari 

4 Januari 2008 Pembabadan manual, 8 orang selama 2 hari 

5 Juni 2008 Perlindungan api, 2 orang selama 10 hari 

6 Nopember 2008 Pemupukan, 50 gram NPK per pohon, 4 orang 
selama 1 hari 

7 April 2009 Pemupukan, 50 gram NPK per pohon, 4 orang 
selama 1 hari 

8 Juni 2009 Perlindungan api, 2 orang selama 5 hari 

…. ……………… ……………………………………………….. 

 

E. Dokumentasi Produksi Benih 

Contoh dokumentasi pembungaan dan produksi benih dapat dilihat Tabel 9. Sangat 
penting untuk mencatat seluruh keterangan rinci tentang pembungaan dan produksi 
benih, karena informasi ini sangat diperlukan untuk menganalisa dan memperbaiki 
pengelolaan sumber benih. Semua perlakuan peningkatan produksi benih pada 
tegakan sumber benih juga dicatat rinci termasuk tenaga kerja yang diperlukan. 
Dokumen ini juga kelak dapat digunakan untuk evaluasi pengelolaan dan menentukan 
harga benih. 
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Tabel 9. Bentuk Dokumentasi Produksi Sumber Benih 

Sumber Benih : Acacia mangium (Petak 14 D)  
Dibangun : November 2005 
L u a s  : 4,0 Ha 
 
No Tanggal Catatan Pembungaan dan Produksi Benih 

1 Mei 2007 Pembungaan pertama terlihat pada beberapa 
pohon di tepi sumber benih 

2 Mei 2008 Sebagian besar pohon dalam sumber benih 
berbunga 

3 Oktober 2008 Banyak pohon berbuah, tetapi jumlahnya terlalu 
sedikit untuk pengumpulannya 

4 April 2009 Berbunga lebat pada seluruh pohon 

5 Oktober 2009 200 Kg benih dikumpulkan dari 400 pohon dalam 
sumber benih. Dikumpulkan dengan tangga. 
Pengumpulan menggunakan 5 orang dalam 5 hari 

…. ……………. ……………………………………………….. 
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VI. ORGANISASI 

Pembangunan dan pengelolaan sumber benih memerlukan organisasi untuk mencapai  
tujuannya,  yaitu  menghasilkan  sumber  benih  yang  dapat menghasilkan benih 
bermutu tinggi. Organisasi pembangunan dan pengelolaan sumber benih merupakan 
organisasi yang dapat berdiri sendiri atau merupakan bagian dari organisasi terkait 
dengan bidang penanaman. 

Inti dari organisasi pembangunan dan pengelolaan sumber benih adalah tersedianya 
petugas yang bertanggungjawab ditingkat manajemen dan lapangan agar sumber 
benih dapat menghasilkan benih bermutu tinggi, untuk mencukupi kebutuhan sendiri 
maupun untuk diperdagangkan. 

Jumlah dan kualifikasi petugas untuk mengelola sumber benih sangat tergantung pada 
intensitas kegiatan di lapangan. Kegiatan pembangunan dan pengelolaan kebun benih 
lebih intensif dibandingkan dengan klas sumber benih lainnya sehingga diperlukan 
organisasi dengan petugas yang lebih banyak dan berkualifikasi lebih tinggi. Apabila 
sumber benih diperuntukkan untuk skala bisnis, maka jumlah dan kualifikasi petugas 
akan lebih tinggi dibandingkan dengan apabila sumber benih yang diperuntukan untuk 
memenuhi kebutuhan sendiri. 

Organisasi dalam pembangunan dan pengelolaan sumber benih tidak perlu terstruktur  
dengan tegas, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan. Yang penting adalah terdapat 
penanggungjawab dan pelaksana di setiap sumber benih sehingga  permasalahan  
ditingkat  manajemen  atau  lapangan  dapat  diatasi dengan mudah. 

Berikut ini adalah petugas dan tenaga yang disarankan untuk setiap sumber benih : 

1. Tenaga  pengaman,  diperlukan  agar  sumber  benih  dapat  dicegah  dari 
kemungkinan penyerobotan lahan, penebangan, dan kebakaran. 

2. Tenaga  teknis,   yang   memiliki   latar   belakang   pendidikan   teknis   serta 
mengetahui secara rinci pembangunan dan pengelolaan sumber benih. 

3. Manager sumber benih, diperlukan untuk pengambilan keputusan tentang 
pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber benih. Tugas dan 
tanggungjawab manager juga dapat digabung dengan kegiatan lain yang relevan. 

Organisasi hendaknya perlu disesuaikan dengan kebijaksanaan pemilik sumber benih. 
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VII. PENUTUP 

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan ini dalam prosesnya telah melalui diskusi yang 
panjang dengan mengundang pihak atau institusi yang selama ini banyak terlibat dalam 
pembangunan dan pengelolaan sumber benih bahkan beberapa diantaranya sudah 
menerapkannya. 

Petunjuk Pelaksanaan ini telah diuji coba di lapangan terhadap sumber benih yang telah 
ada dan oleh pelaksana atau pengelola sumber benih untuk penyempurnaannya. 

Mengingat pesatnya perkembangan pengetahuan dan teknologi saat ini Petunjuk 
Pelaksanaan ini akan selalu disesuaikan guna penyempurnaannya di kemudian hari. 
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LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL No. : P.05/V-SET/2010 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL 
Nomor :  P.05/V-SET/2010 
Tanggal :  21 Mei 2010  
 

I. PERSIAPAN 

Persiapan adalah kegiatan yang dilaksanakan sebelum kegiatan identifikasi dan 
deskripsi calon sumber benih dilaksanakan di lapangan. Beberapa kegiatan persiapan 
dalam identifikasi dan deskripsi sumber benih dijelaskan di bawah ini. 

 

1.1. Pembentukan  Tim Identifikasi dan Deskripsi 

Tim Identifikasi dan Deskripsi ditunjuk oleh Kepala Balai/Dinas Kehutanan 
Provinsi/Kabupaten/Kota  yang  terdiri  dari  maksimum  5  orang  anggota,  dimana 
sekurang-kurangnya ada Ketua Tim dan dua orang anggota yang memiliki pengalaman 
dalam kegiatan identifikasi  dan  deskripsi sumber  benih. Tim tersebut ditunjuk oleh 
Dinas  Kehutanan  Provinsi/Kabupaten/Kota  setelah  menerima  permohonan  
sertifikasi dari pemilik sumber benih. 

 

1.2. Penentuan Prioritas  Sumber Benih 

Prioritas sumber benih yang akan dikunjungi tim perlu dilakukan apabila terdapat 
beberapa pilihan calon sumber benih sementara anggaran yang dialokasikan sangat 
terbatas. Prioritas identifikasi dan deskripsi diberikan untuk sumber benih yang diajukan 
penerbitan sertifikatnya oleh pemilik. Apabila tidak ada permohonan, maka prioritas 
diberikan pada: 

1. Calon sumber benih yang benihnya paling banyak dibutuhkan.  Permintaan benih 
seringkali sulit diketahui secara pasti.  Permintaan ini biasanya didekati dari 
rencana tahunan reboisasi, penghijauan, dan kegiatan penanaman lainnya. 
Spesies yang bernilai ekonomis tinggi cenderung tinggi permintaan benihnya. 

2. Calon  sumber  benih  yang  didaftar  oleh  pemilik  sumber  benih,  seperti  BUMN 
(misalnya  Perum  PERHUTANI),  BUMS,  lembaga  riset  yang  memiliki  daftar 
sumber benih. 

3. Beberapa calon sumber benih yang dapat dijangkau dalam satu rute kunjungan. 

4. Tegakan  hutan  dimana  staf  BPTH  maupun  masyarakat  lokal  biasanya 
mengumpulkan benihnya. 
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1.3. Persiapan Tim 

Tim yang ditunjuk selanjutnya melaksanakan persiapan: 

1. Mendapatkan ijin dari pemilik calon sumber benih, terutama jika pemilik tidak 
mengajukan permohonan sertifikasi sumber benih. 

2. Memastikan anggaran untuk identifikasi dan deskripsi sudah dapat digunakan. 
Tim kemudian  menyusun  anggaran  identifikasi  dan  deskripsi  untuk  disahkan  
oleh Kepala Balai/Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten/Kota 

3. Merencanakan waktu pelaksanaan, dimana pelaksanaan identifikasi dan 
deskripsi hendaknya dikerjakan bukan pada musim penghujan. 

4. Mengumpulkan  data  tentang  jenis,  yang  meliputi  nama  lokal,  nama  botanis, 
sebaran alami, persyaratan tumbuh, deskripsi pohon, kegunaan, dsb. Data 
tentang jenis dapat diperoleh dari lembar informasi (leaflet), buku pegangan 
(handbook), risalah pohon, dsb. 

5. Mengumpulkan informasi tentang sumber benih, memeriksa apakah sumber 
benih dimaksud tercantum dalam daftar sumber benih lainnya, memeriksa 
apakah sumber benih dimaksud pernah dikunjungi oleh petugas/tim sebelumnya, 
dan memeriksa apakah sumber benih dimaksud sudah tercantum dalam 
database di BPTH. 

6. Memeriksa  dan  mempelajari  informasi  dari  pemohon  sertifikat/pemilik  sumber 
benih, yang meliputi peta atau sketsa sumber benih, statistik produksi benih, hasil 
inventarisasi (jumlah pohon, diameter dan tinggi rata-rata, umur, dsb), laporan 
pembangunan dan pemeliharaan sumber benih. Informasi ini mungkin dapat 
dilengkapi ketika mengadakan kunjungan ke lapangan. 

7. Mempelajari  kepemilikan  sumber  benih,  apakah  sumber  benih  dimaksud 
merupakan hutan negara, konsesi, atau hutan rakyat. Kepemilikan ini juga 
berhubungan dengan pengajuan ijin kunjungan lapangan. 

8. Mendapatkan  petugas  penghubung  (contact  person),  yang  akan  menunjukkan 
lokasi calon sumber benih, membantu administrasi perijinan, menjelaskan riwayat 
tegakan. 

9. Memesan alat (dari bagian perlengkapan di BPTH), yang terdiri GPS, pita ukur 
panjang minimum 25 meter, alat ukur tinggi (haga, clinometer), altimeter, kompas, 
pita diameter, binokuler, dan kamera (sebaiknya ada). Alat-alat ini dipesan lebih 
dini agar tidak digunakan tim lain ketika identifikasi dan deskripsi dilaksanakan. 
Selanjutnya memastikan alat bekerja dengan baik sesaat sebelum tim berangkat 
ke lapangan. 

10. Menyiapkan blanko “Data Pokok Sumber Benih” secukupnya dimana jumlahnya 
minimum sama dengan jumlah calon sumber benih yang akan diidentifikasi. 

11. Merencanakan rute perjalanan dan akomodasi. Rute terbaik dapat diketahui dari 
peta turis, atau ditanyakan kepada petugas penghubung. Pemesanan 
hotel/penginapan untuk hari yang ditentukan sebaiknya direncanakan sebelum 
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berangkat. Apabila  ternyata  harus  menginap  di  hutan  maka  siapkan  tenda, 
peralatan masak dan perlengkapan lainnya. Rencanakan transportasi yang akan 
digunakan, apakah pesawat terbang, mobil, sepeda motor, kereta, ferry, atau 
speed boat pada rute terpilih. 

12. Membuat daftar (check list) dari seluruh persiapan tersebut dan periksa apakah 
masih diperlukan persiapan tambahan. Apabila persiapan dianggap telah 
sempurna, maka tim dapat berangkat ke lapangan. 

13. Mengkonfirmasikan kedatangan Tim kepada petugas penghubung. 

14. Menyiapkan surat tugas. 
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II. IDENTIFIKASI DAN DESKRIPSI DI LAPANGAN 

Pada dasarnya kegiatan identifikasi dan deskripsi terdiri dari beberapa langkah kegiatan 
yang seluruhnya sangat penting dilakukan. Beberapa kegiatan bersifat administrasi, 
yaitu mendapatkan informasi terkait dan kegiatan lain  bersifat teknis, yaitu pengamatan 
dan pencatatan dilokasi sumber benih. Oleh karena itu sebagian kegiatan identifikasi 
dan deskripsi  sudah dapat dimulai  sejak tim berangkat menuju lokasi sumber benih. 

 

2.1. Mengunjungi Kantor Pemilik Sumber Benih 

Kegiatan berikut dilaksanakan di kantor pemilik sumber benih, yaitu : 
 

1. Melengkapi data umum tegakan, yang meliputi: 

a. Tujuan penanaman, apakah untuk reboisasi, penghijauan,   atau untuk sumber 
benih. 

b. Produksi benih, apakah sudah pernah berbuah dan berapa produksinya. c.  
Tahun tanam, tidak perlu diketahui untuk hutan alam. 

c. Tahun tebang habis, biasanya untuk sumber benih yang ditunjuk pada hutan 
produksi atau hutan masyarakat. 

d. Lokasi  administrasi  kehutanan  (Dinas  Propinsi/Unit,  Cabang  Dinas,  KPH, 
BKPH, RPH, dsb) dan pemerintahan (Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa). 

e. Lokasi tegakan, yaitu blok, petak, dsb. g.  Peta lokasi, apabila tersedia. 
f. Data iklim dan tanah, apabila tersedia. 
g. Semua  data  ditulis  dalam  blanko  “Data  Pokok  Sumber  Benih  Tanaman 

Hutan”. 
 

2. Memperoleh surat pengantar ke lokasi dari pemilik sumber benih. 

3. Kalibrasi  altimeter,  dilakukan  dalam  perjalanan  ke  kantor  pemilik  atau  selama 
menuju lokasi dengan cara: 

a. Kunjungi tempat yang diketahui tinggi tempatnya, seperti permukaan laut (0 
meter dpl), lapangan terbang, stasiun kereta api, stasiun iklim, dsb. 

b. Cocokkan jarum altimeter dengan ketinggian tersebut. 
c. Setelah tiba di penginapan, catat pembacaan ketinggian tempatnya. d. Setiap 

kali berangkat ke lokasi, sesuaikan pembacaan altimeternya. 
 

 
2.2. Perjalanan menuju lokasi tegakan 

Sebelum  berangkat  ke  lokasi,  tim  hendaknya  memeriksa  apakah  peralatan  siap 
dioperasikan dan memastikan apakah blanko yang diperlukan tersedia cukup 
jumlahnya. 
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2.3. Melakukan Identifikasi Sumber Benih 

1. Tujuan identifikasi adalah menentukan apakah suatu tegakan diterima atau 
ditolak sebagai calon sumber benih. 

2. Kegiatan dari identifikasi adalah orientasi lapangan (quick tour), yaitu  
pengamatan terhadap seluruh tegakan secara singkat dengan berjalan kaki 
sambil tim mendiskusikan kelayakannya sebagai sumber benih. 

3. Identifikasi  sumber  benih  dilaksanakan  setelah  tiba  di  lokasi  tegakan  yang 
dimaksud. Adapun langkah-langkah identifikasi  sebagai berikut: 

a. Memeriksa  papan  nama  maupun  peta,  atau  menanyakan  kepada  petugas 
penghubung atau masyarakat sekitar untuk memastikan apakah blok, petak, 
dan lokasi sesuai dengan yang telah direncanakan. 

b. Melakukan  identifikasi  dengan  mengerjakan  orientasi  lapangan.  Adapun 
kriteria kelayakan sumber benih yang diamati dan dicatat dilapangan yang 
ditinjau dari kriteria umum adalah: 
 Aksesibilitas 
 Jumlah pohon 
 Kualitas (fenotipa) tegakan 
 Pembungaan dan pembuahan 
 Keamanan 
 Kesehatan 

4. Pengamatan  tegakan  pada  orientasi  lapangan  hendaknya  mewakili  seluruh  
areal dengan arah, seperti contoh berikut: 

 
 

Batas tegakan 
 
 
 

Arah 
orientasi 
lapangan 

 
 
 
 

Gambar 24. Arah Pengamatan Tegakan selama Orientasi Lapangan 
 

5. Setelah melakukan pengamatan tegakan, tim mendiskusikan kelayakannya 
sebagai calon sumber benih dan memutuskan apakah tegakan diterima atau 
ditolak sebagai calon sumber benih berdasarkan kriteria dan standar umum yaitu: 

a. Aksesibilitas.  Tegakan  diterima  sebagai  calon  sumber  benih  jika  mudah 
dikunjungi,  dekat  jalan,  dan  topografinya  ringan.  Pertimbangkan  apakah 
lokasinya dapat dijangkau di setiap musim untuk pengamatan bunga atau buah, 
pengumpulan benih, pengangkutan benih, penjarangan dan pekerjaan penting 
lainnya. 
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b. Jumlah pohon. Tegakan  diterima sebagai calon sumber benih jika jumlah 
pohon cukup yaitu minimum 25 pohon. Pada hutan alam, jarak antar pohon 
tersebut minimum 100 m. Pada hutan tanaman, jarak minimum tidak perlu 
menjadi persyaratan. 

c. Kualitas (fenotipa) tegakan. Tegakan diterima sebagai calon sumber benih 
jika kualitasnya termasuk rata-rata hingga di atas rata-rata. Penentuan kualitas 
tegakan  ini  tergantung  pada  produk  yang  dihasilkan  apakah  sebagai  kayu 
pertukangan, pulp, getah, daun, dsb.  Khusus untuk kayu pertukangan, tegakan 
termasuk rata-rata jika banyak pohon dalam tegakan berdiameter besar, tinggi, 
dan relatif lurus. Tegakan termasuk di atas rata-rata jika lebih banyak pohon 
yang menunjukkan ciri-ciri tersebut. 

d. Pembungaan dan pembuahan. Tegakan diterima sebagai calon sumber benih 
jika terlihat berbunga atau berbuah, ada informasi telah berbunga atau berbuah, 
di bawah tegakan terlihat banyak anakan, atau terlihat sisa-sisa bunga dan 
buah yang gugur. Jangan menunjuk tegakan yang masih sangat muda karena 
perlu bertahun-tahun untuk mulai berbunga. 

e. Keamanan.  Tegakan  diterima  sebagai  calon  sumber  benih  jika  bebas  dari 
perambahan, penyerobotan, penebangan liar, tebang pilih, gangguan ternak, 
dan kebakaran. Seringkali informasi gangguan terhadap tegakan dapat dilihat 
di lapangan dan diinformasikan oleh pemilik. 

f. Kesehatan.  Tegakan  diterima  sebagai  calon  sumber  benih  jika  bebas  atau 
sedikit serangan hama dan penyakit, yang terlihat dari ciri-ciri kematian pohon 
yang acak dalam jumlah kecil dan tidak mengelompok. 

 

Tegakan diterima sebagai calon sumber benih jika semua tolok ukur tersebut 

dipenuhi. 

Tegakan ditolak sebagai sumber benih jika salah satu diantara tolok ukur 

tersebut tidak dipenuhi. 

 
2.4. Melakukan Deskripsi 

Deskripsi  dilakukan  apabila  tim menerima  sebagai  sumber  benih  berdasarkan  
hasil orientasi lapangan dan diskusi yang telah dilakukan. 

Kegiatan  deskripsi  dilakukan  dengan  mengisi  Blanko  Data  Pokok  Sumber  Benih 
Tanaman Hutan, cara pengisian sebagai berikut: 
 

1. Umum  

- Nomor sumber benih. Pemberian nomor lihat pada “Petunjuk Teknis 
Pembuatan Data Base Sumber Benih”. 

- Nama sumber benih. Gunakan nama hutan, desa terdekat, sungai kecil, 
danau. 

- Nama botani. Tulislah nama latin ditulis lengkap sampai nama species (misal 
Acacia mangium, Pinus merkusii), pengecualian pada kelompok Meranti  
boleh ditulis Shorea sp., karena Meranti memiliki banyak species. 
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- Nama daerah.  Nama daerah disesuaikan dengan nama yang  lazim berlaku 
di daerah tersebut dan diketahui  umum. 

- Pemilik. Pemilik sumber benih atau yang diberi hak untuk mengelola sumber 
benih dimaksud. 

- Petugas  yang  dihubungi.  Petugas  yang  menjadi  penghubung  dalam  
rangka memperlancar proses pelaksanaan, antara tim dengan 
pemilik/pengelola sumber benih. 

- Luas sumber benih. Diisi setelah peta sketsa selesai dibuat di kantor. 
- Tanggal penilaian. Tanggal pelaksanaan identifikasi dan deskripsi 

dilaksanakan. 
- Pelapor. Diisi nama Ketua Tim. 

 
2. Lokasi  

- Batas   wewenang   secara   administratif.   Diisi   dengan   nama   Propinsi, 
Kabupaten/Kota, Kecamatan atau Desa/Kelurahan. 

- Batas wewenang kehutanan. Tidak perlu diisi jika tegakan milik masyarakat 
atau pribadi. 

- Informasi rinci lokasi. Diisi rute dari kantor pemililik ke tegakan calon sumber 
benih, kendaraan yang digunakan, jarak dan waktu tempuh menuju lokasi, 
dsb. 

- Letak geografis. Diisi berdasarkan pembacaan GPS. 
- Tinggi tempat. Diisi berdasarkan pembacaan altimeter atau dari sumber data 

yang  benar. 
 

3. Deskripsi, Evaluasi, Persetujuan : 

- Surat  Keputusan  dan  Tanggal  Keputusan.  Diisi  nomor  surat  keputusan 
penunjukan atau penetapan sumber benih, apakah SK Menhut, Direksi, Unit, 
dsb. Apabila belum ditunjuk atau ditetapkan, keterangan dibiarkan kosong. 

- Keterangan hasil evaluasi dan persetujuan. Diisi keterangan hasil evaluasi 
melaui SK tersebut.. 

- Kelas sumber benih. Pengisian kelas sumber benih dilakukan setelah diskusi 
mendalam  tentang  kriteria  dan  standar  kelas  sumber  benihnya.  Isian  
kelas sumber benih dapat berbeda dengan hasil evaluasi dan persetujuan 
berdasarkan surat keputusan terdahulu (lihat C.1 dan C.2 pada Blanko “Data 
Pokok Sumber Benih Tanaman Hutan”). 

- Hasil uji lokasi. Diisi apakah benih dari tegakan yang sedang dideskripsikan 
sudah pernah diuji, dengan uji keturunan atau penanaman, di lokasi lain. Jika 
sudah, sebutkan dimana dan bagaimana pertumbuhannya. 
 

4. Asal 

- Sumber benih. Diberi tanda apakah tegakan yang dideskripsi adalah hutan 
alam atau tanaman. 
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- Jika hutan tanaman, sebutkan asal benih. Diberi tanda apakah  tegakan yang 
dimaksud dibangun dari benih yang dikumpulkan dari hutan alam atau 
tanaman. Jika tidak diketahui, beri tanda pada kolom “tidak ada informasi”. 

- Sebutkan asal benih secara lengkap. 
- Pemanfaatan. Diisi produk yang akan dihasilkan jika benih hasil tegakan yang 

dideskripsi kelak ditanam, apakah untuk membangun hutan yang 
menghasilkan produk berupa kayu pertukangan, getah, bubur kayu, kayu 
bakar, dsb. Kolom ini tidak diisi dengan “untuk menghasilkan benih bermutu”. 
 

5. Produksi benih : 

- Musim berbunga dan puncak  berbunga.  Ditulis  masa  waktu  mulai  berbunga 
sampai bunga cukup banyak pada seluruh tegakan. 

- Musim buah masak dan puncak buah masak. Ditulis masa waktu mulai 
berbuah sampai buah masak di seluruh tegakan. 

- Jumlah pohon per Ha. Diisi berdasarkan hasil pengukuran, penghitungan dan 
pengamatan dalam petak contoh. 

- Luas sumber benih (Ha). Diisi setelah sketsa lokasi selesai dibuat. 
- Jumlah  pohon  dalam  sumber  benih.  Diisi  berdasarkan  hasil  pengukuran, 

penghitungan dan pengamatan dalam petak contoh. 
- Perkiraan  produksi  (kg/pohon/tahun).  Biasanya  diisi  berdasarkan  informasi 

produksi  tahun-tahun  sebelumnya.  Informasi  ini  hendaknya  ditanyakan  ke 
pemilik sumber benih atau petugas penghubung. 

- Total produksi benih (kg/tahun). Diisi setelah jumlah pohon dalam sumber 
benih diketahui. 
 
Total produksi = jumlah pohon x produksi/pohon/tahun. 
 

- Informasi  lain  produksi  buah  atau  benih.  Informasi  ini  diperoleh  ketika 
melakukan kunjungan ke kantor pemilik atau dari data statistik yang dimiliki 
petugas lapangan. 
 

6. Tegakan : 

- Kondisi hutan. Diisi hasil pengukuran (di dalam petak contoh) dan 
pengamatan (selama quick tour), yaitu sebagai berikut : 
 Diameter dan tinggi rata-rata. Diperoleh dari hasil pengukuran di dalam 

petak ukur. 
 Kesehatan. Diamati selama orientasi lapangan. 
 Jarak  tanam.  Diperkirakan  selama  melakukan  pengukuran  dalam  petak 

contoh. 
 Pembukaan tajuk. Diisi apakah tajuk sempit, tajuk berkembang baik, tajuk 

terlalu rapat, dsb. 
 Dari  hasil  pengukuran  dan  pengamatan  ini  disimpulkan  apakah  kualitas 

tegakan   di   bawah   rata-rata,  rata-rata,  atau   di   atas   rata-rata.   Apabila 
sebelumnya telah melakukan identifikasi dan deskripsi di lokasi lain untuk 
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spesies yang sama, maka perlu diinformasikan apakah kualitas tegakan 
dimaksud lebih baik, sama, atau bahkan lebih jelek dibanding tegakan 
sebelumnya. 

- Tahun tanam dan tahun tebang habis. Apabila sumber benih tersebut berasal 
dari hutan tanaman, maka tahun tanam dan tebang dapat di ketahui dari 
pengelola atau dari umur daur. Tetapi untuk hutan alam sulit diketahui tahun 
tanam. 

- Status pengamanan. Jelas. 
- Jalur  isolasi.  Jalur  isolasi  dalam  pengertian  sebagai  jalur  sekeliling  calon 

sumber benih untuk mencegah serbuk sari asing seringkali tidak dibuat oleh 
pemilik. Jalur isolasi ini biasanya hanya dibuat untuk kebun benih semai dan 
klon, sedang jalur isolasi untuk areal produksi benih (di Indonesia) biasanya 
tidak dibangun oleh pemilik. 

- Keterangan lain. Diisi informasi tentang perlakuan untuk meningkatkan 
produksi benih, misalnya  penjarangan  atau  pemupukan,  dan  perlakuan  
untuk perlindungan tegakan. 

 

7. Ekologi 

Sebagian besar informasi tentang kondisi lahan harus ditanyakan ke pemilik 
ketika sedang berkunjung ke kantornya. 

Stasiun meteorologi. Diisi apabila di kantor pemilik tersedia data. 

8. Rekomendasi 

Diisi  rekomendasi  tim  bahwa  tegakan  dimaksud  diterima  sebagai  calon  
sumber benih dengan kelas seperti yang telah diputuskan oleh tim. 

Diisi/digambar sketsa calon sumber benih. 

Menyimpan hasil deskripsi pada tempat yang aman. Tim melanjutkan ke tegakan 
lain yang menjadi tugasnya atau kembali ke kantor apabila seluruh target lokasi 
sudah diselesaikan. 

Deskripsi tidak dilakukan apabila setelah orientasi lapangan tim menolak 

sebagai sumber benih. Tetapi jika tim mempunyai pertimbangan yang 

penting (misalnya jenis sudah langka) maka tim dapat mendeskripsi calon 

sumber benih. 
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III. PELAPORAN 

Kegiatan  pelaporan  adalah  lanjutan  dari  kegiatan  di  lapangan,  dimana  kegiatan  
ini dilaksanakan setelah tim tiba di kantor. 

Adapun tugas pelaporan oleh tim adalah sebagai berikut : 

1. Melapor ke Kepala Balai tentang pelaksanaan di lapangan, menginformasikan 
rekapitulasi  tegakan  yang  ditolak  maupun  yang  diterima  sebagai  calon  
sumber benih. 

2. Menyelesaikan administrasi keuangan. 

3. Mengembalikan alat ke bagian perlengkapan. 

4. Melaksanakan tindak lanjut hasil deskripsi dari lapangan, yaitu: 

- Melengkapi blanko Data Pokok Sumber Benih dengan nomor sumber benih. 
- Menyimpan blanko Data Pokok Sumber Benih dalam ring binder. 
- Memasukkan data ke komputer sesuai prosedur yang tercantum pada 

“Petunjuk Teknis Pembuatan Data Base Sumber Benih”. 
- Membuat  print-out  report  dari  data  base  tersebut,  kemudian  

menyimpannya dalam ring binder. 
- Membuat back-up file dalam disket kemudian menyimpannya dalam ring 

binder. 
- Dengan selesainya tindak lanjut, maka tugas tim penilai dalam identifikasi dan 

deskripsi sumber benih telah selesai. 
 

5. Data hasil identifikasi dan deskripsi siap digunakan sebagai bahan sertifikasi 
sumber benih. 
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BLANKO 1 
 

BLANKO DATA POKOK SUMBER BENIH TANAMAN HUTAN 
KOP BALAI/DINAS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 

 
………………………………………………. 

 
 

DATA POKOK SUMBER BENIH TANAMAN HUTAN 
 

A. UMUM 
1. Nomor Sumber Benih 

Nomor Sumber  Benih  

Nomor Sumber Benih Lokal  
 
 

2. Nama Sumber Benih  
 

3. Nama botani 
 

4. Nama daerah (lokal) 
 

5. Pemilik  
 
 

 
6. Petugas yang dihubungi 

 
 
 

7. Luas sumber (Ha)  
 

8. Tanggal penilaian  
 

9. Pelapor  
 

B. LOKASI 
1. Batas wewenang administratif pemerintahan 

Provinsi  
Kabupaten  
Kecamatan  
D e s a  

2. Batas wewenang administratif kehutanan 
Unit - Dinas  
KPH - CDK  
BKPH  
RPH  
Blok / Petak  

 

Nama Institusi, Alamat, Telepon, Fax, e-mail 

 

 

 

Nama Petugas, Instansi, Alamat, Telepon, Fax, e-mail 

 

 

 



 

 
 

Petunjuk Pelaksanaan Standar Sumber Benih 90 

3. Informasi rinci lokasi 
 
 
 
 
 

4. Letak geografis 
Lintang …o ... „ …” s/d …o ... „ …” LS / LU 

Bujur …o ... „ …” s/d …o … „ …” BT 
 

5. Tinggi tempat  
 

 
 

C. DESKRIPSI, EVALUASI, PERSETUJUAN 
1. Surat Keputusan 

 
Nomor    Tanggal 
 

2. Keterangan hasil evaluasi dan persetujuan 
 

 
 
 

3. Kelas Sumber Benih 
 

Tegakan benih teridentifikasi  
Tegakan benih terseleksi  
Areal produksi benih  
Tegakan benih provenan  
Kebun benih semai  

Kebun benih klon  
Kebun pangkas  

4. Hasil uji lokasi (apabila sudah dilakukan) 
 

 
 
 
 
 
 

D. ASAL 
1. Sumber benih 
 
 
 

 
2. Jika hutan tanaman, sebutkan asal benih 
 
 
 
 
 

 

Bagaimana menuju lokasi 

……………………………………………….. m dpl 

 

 

 
Hutan alam 

 
Hutan tanaman 

 
Hutan alam 

 
Hutan tanaman 

 
Tidak ada informasi 
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3. Sebutkan asal benih secara  lengkap 
 
 
 
 
 
 
 

4. Pemanfaatan 
 
 
 
 
 

E. PRODUKSI BENIH 
 

1.  
 
 
 
 

2.     
 

 
 
3. Jumlah pohon per Ha 

 
4. Luas sumber benih  

 
5. Jumlah pohon dalam sumber benih 

 
6. Perkiraan produksi benih 

 
7. Total produksi benih  

 
8. Informasi  lain produksi buah  atau benih 

 
 
 
 
 
 

F. TEGAKAN 
1. Kondisi hutan 

 
 
 
 
 
 

Misalnya, nama sumber benih, zona benih, jumlah pohon induk,  kriteria seleksi, jarak 
antar pohon induk (hutan alam), dsb. 

Sumber benih diseleksi untuk apa ? (konstruksi, getah, bubur kayu, kayu bakar, dsb.) 

Bulan : 

….. - …. 
Musim 

berbunga 
Puncak 

berbunga 
Bulan : 

….. - …. 

Bulan : 

….. - …. 
Musim 

buah masak 
Puncak 

buah 

masak 

Bulan : 

….. - …. 

Pohon 

Ha 

Pohon 

Kg / Pohon / Tahun 

Kg / Tahun 

Produksi sebelumnya (tidak merata, tidak teratur, sedikit, banyak, dsb). 

Tinggi rata-rata dan diameter rata-rata, kesehatan pohon, jarak tanam, jumlah pohon per 
ha (hutan tanaman), jarak antar pohon (hutan alam),  pembukaan tajuk, dsb. 
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2.  

 
 

3. Status pengamanan  
 
 
 
 

4. Jalur isolasi 
 
 
 

 
5. Keterangan lain 

 
 
 

 
 

G. EKOLOGI 
1. Kondisi lahan 

 

Topografi [  ] Terjal,  [   ] Landai,  [  ] Datar,    [  ] Bervariasi 

Arah lereng  
Tanah Jenis  

Tekstur  
Kedalaman  
Drainase  
Bonita  
PH  

Iklim Tipe 

 
2. Stasiun meteorologi  terdekat 

 

Lokasi  stasiun Nama Nomor  : 
 

Letak geografis Lintang  …o ‟ . “  LS / LU 

Bujur : ..o …‟…“ BT 
 

3. Data iklim : 
 

Faktor Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Total 

Curah hujan (mm)              
Suhu (o C)              
Penguapan  (mm)              
Kelembaban (%)              

 
 
 

Bulan : 

….. - …. 
Musim 

berbunga 
Puncak 

berbunga 
Bulan : 

….. - …. 

Aman, rawan, terancam, keterangan lain. 

Jarak dan arah terhadap tegakan yang sama jenisnya. 

Kegiatan khusus untuk meningkatkan produksi atau perlindungan 
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H. REKOMENDASI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

……………….,…………... 
 

 
PEMILIK SUMBER BENIH KETUA TIM 

 
 
 
 

 ……………………………   …………… ………………  
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S 
TRACK SPEED 

176º   5.0 km/h 
TRIP ALT 
0.00 km   097 m 

POSITION 
S 8º52.788' 
E 111º47.941' 

TIME 
12:32:09 

 
MARK POSITION 

Waypoint: 
001 

S 8º52.788' 
E 111º47.941' 

Add to route 
number: _ _ _ _ _ 
FOM _ _ _ _ _ _m 
AVERAGE? 

 SAVE?  
 

WAYPOINT 
NAME: _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _º_ _ _ _ _ 
_ _ _ _ º_ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

REF: 
BRG DST 
- - - º - - - - - m 
RENAME? NEW? 
DELETE? DONE? 

 
MARK POSITION 

Waypoint: 
BPTH 

S 8º52.788' 
E 111º47.941' 

Add to route 
number: _ _ _ _ _ 
FOM _ _ _ _ _ _m 
AVERAGE? 

 SAVE?  
 

BLANKO 2 
CARA PENGGUNAAN GPS GARMIN TYPE 12 XL 

 

Cara penggunaan GPS Garmin 12 XL dalam membuat peta sketsa lokasi sumber 

benih : 

1.1. Memberi Nama Waypoint  

1. Hidupkan   GPS   dengan   menekan   tombol 
merah bergambar lampu. 
 

2. Tunggu   sampai   layar   GPS   menampilkan 
posisi tempat kita berdiri yang terlihat pada kotak 
berjudul POSITION. 

 
3. Tekan tombol MARK, maka layar akan berubah  

menjadi MARK POSITION yang menampilkan 
nomor waypoint berikut posisinya (lintang dan 
bujur). 

4. Tekan tombol besar ke bawah satu kali, sehingga 
menggeser dari pilihan SAVE ke baris  atas  yang  
menunjukkan  nomor waypoint. 
 
 

5. Untuk mengubah nomor menjadi nama waypoint, 
tekan ENTER, maka nomor akan berubah 
menjadi baris kosong berisi 6 huruf, kursor akan 
berkedip di huruf pertama. 

 
 
 
 

6. Misalnya  waypoint  itu  akan  diberi  nama BPTH, 
tekan tombol besar ke atas/bawah sampai 
didapat huruf B. Geser kursor ke kanan, lalu 
tekan tombol besar ke atas/bawah hingga  
didapat  huruf  P.  Demikian seterusnya sampai 
terbaca BPTH. 

7. Tekan ENTER untuk menyudahi pemberian 
nama. 

8. Tekan tombol besar beberapa kali menuju 
SAVE. 

9. Tekan   ENTER   untuk   menyimpan   nama  
waypoint dengan nama BPTH. 
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MAIN MENU 
NEAREST WPTS 
WAYPOINT LIST 
WAYPOINT 
PROXIMITY WPTS 
ROUTES 
DIST AND SUN 
MESSAGES 
SETUP MENU 

 
MAIN MENU 

NEAREST WPTS 
WAYPOINT LIST 
WAYPOINT 
PROHIMITY WPTS 
ROUTES 

 DIST AND SUN  
MESSAGES 
SETUP MENU 

 

DIST AND SUN 
FROM: T1 _ _ _ _ _ 
TO: T2 _ _ _ _ _ 
BRG DST 
248º 0.07km 
DATE: 2 JULI 2002 

SUNRISE 
05:32:23 
SUNSET 
17:54:25 

AT DESTINATION 
 

Titik º m 
T1-T2   
T2-T3   

   
   
   
   
   
   
Tn-T1   

   
 

 
1.2. Membuat Peta Sketsa 

Pada dasarnya membuat peta sketsa adalah menghubungkan titik (waypoint)  yang 
dibuat pada batas pinggir lokasi. Pada lokasi yang bentuknya tidak beraturan dibuat 
waypoint setiap terjadi perubahan arah. Pada lokasi yang bentuknya persegi dan 
tidak terlalu luas, mungkin 4 waypoint sudah cukup. 

Untuk membuat sket lokasi lakukan langkah sebagai berikut : 

1. Tekan tombol QUIT atau PAGE beberapa kali 
sampai muncul layar MAIN MENU. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Tekan tombol besar ke atas, pilih sub menu DIST 
AND SUN, tekan ENTER, muncul layar DIST 
AND SUN, yang menunjukkan jarak dan arah 
dari titik satu dengan lainnya. 
 
 
 
 
 

3. Tekan tombol besar ke bawah satu kali, lalu tekan 
ENTER maka setelah tulisan FROM tersedia 
baris kosong berisi 6 huruf. Tulis nama  waypoint,  
misalnya T1. Tekan ENTER maka kursor 
bergeser ke bawah, setelah  tulisan  TO  tersedia    
baris  kosong berisi 6 huruf lalu ketik T2. 
 
 
 
 

4. Tekan ENTER, akan terbaca jarak dan arah dari 
T1 ke T2. 

5. Dengan cara yang sama dapat diketahui jarak 
dan arah dari T2 ke T3 dst. dalam bentuk daftar 
jarak dan arah seluruh titik yang telah diukur di 
lapangan. 

6. Catat  dalam  daftar  seperti  tabel  disamping 
(Tabel : Titik – o – m). 
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MAIN MENU 
NEAREST WPTS 
WAYPOINT LIST 
WAYPOINT 
PROXIMITY WPTS 
ROUTES 
DIST AND SUN 
MESSAGES 
SETUP MENU 

 
SETUP MENU 

SYSTEM 

NAVIGATION 
ALARMS 
INTERFACE 
LANGUAGE 

 

7. Hubungkan titik satu dengan lainnya pada kertas 
milimeter blok dengan bantuan mistar dan busur 
derajat, hingga membentuk sebuah sket lokasi. 
Dapat juga dilakukan dengan menghubungkan 
koordinat masing-masing titik pada kertas 
milimeter. 

8. Lengkapi sket tersebut dengan informasi lain 
yang perlu, misal jalan, alur, nomor petak, 
kampung, dsb. atau ciri lain yang khas. 

9. Hitung  luas  area  dengan  cara  menghitung 
kotak yang ada pada sket tersebut. Dengan 
mengetahui jumlah kotak dan skala sket, luas 
areal dapat diperkirakan. 

 

Selain cara diatas, pembuatan peta sketsa dapat dilakukan dengan cara mengubah 
terlebih dahulu format posisi geografis (lintang dan bujur) ke format UTM/UPS. 
Dengan cara ini letak geografis akan dikonversi ke dalam satuan panjang. 

 
1.3. Langkah  yang ditempuh adalah sebagai berikut: 

1. Tekan tombol Quit atau Page beberapa kali 
sampai muncul layar MAIN MENU. Pilih model 
SETUP MENU dan  tekan ENTER. 
 
 
 
 
 
 

2. Pada tampilan SETUP MENU pilihlah menu 
NAVIGATION dan tekan ENTER. 
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NAVIGATION SETUP 

POSITION 
FRMT: UTM/UPS 
MAP DATUM 
WGS 84 

CDI :  ± 0,25 
UNITS : METRIC 
HEADING: 
TRUE 
DEGREES 

 
MARK POSITION 

Waypoint: 
AR1 

A8M 790492 
UTM 92141030 

Add to route number: 
FOM                        m 
AVERAGE? AVE? 

 

3. Selanjutnya akan muncul tampilan NAV SETUP. 
Pada position FKMT pilihlah menu UTM/UPS 
dengan menekan kursor naik dan turun. 

4. Untuk MAP DATUM, pilihlah menu WGS 84 
dengan cara yang sama dengan no. 3. Umumnya 
Datum WGS 84 paling lazim digunakan di 
Indonesia. 

5. Untuk mengubah satuan ukuran, pilihlah menu 
UNITS dan pilihlah menu METRIC untuk 
memperoleh satuan panjang dalam meter. 
 

6. Tekan tombol MARK, maka layar akan berubah 
menjadi MARK POSITION yang menampilkan 
posisi waypoint dalam satuan UTM. 

7. Catat nilai besaran untuk lintang (angka yang 
atas) dan bujur (angka yang bawah) berturut-
turut sebagai nilai x dan y 

8. Hal tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga 
nilai seluruh waypoint diperoleh, seperti tabel 
berikut. 
 

 
Waypoint ID 

 
Ket. Koordinat Selisih dari titik 0,0 

x y x y 
AR1 
GB1 
JB1 
JL1 
AR2 
AR3 
… 
…. 
….  
Arn  
AR1 

 9241030 
9241057 
9241078 
9241067 
9241036 
9241020 
… 
… 
… 
9241143 
9241030 

790492 
790507 
790515 
790561 
790589 
790588 
… 
… 
… 
790485 
790492 

0 
27 
48 
37 
6 
-10 
… 
… 
… 
113 
0 

0 
15 
23 
69 
97 
96 
… 
… 
… 
-7 
0 

 
 

9. Untuk mempermudah pemetaannya nilai x yang terkecil dapat diasumsikan 
sebagai sumbu 0 dan nilai x yang lain dikurangi dengan nilai x terkecil 
tersebut. Untuk nilai y, perhitungan mengacu kepada nilai x yang terkecil, nilai 
y pada x terkecil dijadikan sb.0. 

10. Selanjutnya nilai sumbu x dan y dalam satuan panjang (m) tersebut dapat 
diubah ke skala pemetaan sesuai dengan skala yang diinginkan.  
Skala 1 : 3000 
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Waypoint ID 

 
Ket. 

Selisih dari titik 
0,0 

Pengecilan dgn 
skala 1 : 3000 

X(m) Y(m) X(mm) Y(mm) 
AR1 
GB1 
JB1 
JL1 
AR2 
AR3 
… 
…. 
….  
Arn  
AR1 

 0 
27 
48 
37 
6 
-10 
…. 
…. 
…. 
113 
0 

0 
15 
23 
69 
97 
96 
…. 
…. 
…. 
-7 
0 

0 
9 
16 
12,3 
2 
-3,3 
…. 
…. 
…. 
37,6 
0 

0 
5 
7,6 
23 
32,3 
32 
…. 
…. 
…. 
-2,3 
0 

 
11. Untuk memperoleh luasan, dapat  digunakan rumus matematik yaitu sebagai 

berikut: 
Luas :  | Σ XiYj  - Σ YiXj  | 
                         2 
ket : dalam tanda mutlak 
 
Untuk menyederhanakan perhitungan, nilai x dan y disederhanakan .Dalam 
data yang ada sekarang hilangkan 3 angka pertama pada nilai x yaitu 790 
dan 4 angka pada nilai y yaitu 924. 

 
Waypoint ID 

Koordinat Setelah 
disederhanakan 

Luas M2 

x y x Y x1 X y2 x2 X y1 
AR1 
GB1 
JB1 
JL1 
AR2 
AR3 
……. 
……. 
……. 
……. Arn  
AR1 

9241030 
9241057 
9241078 
9241067 
9241036 
9241020 
……… 
……… 
……… 
……… 
9241143 
9241030 

790492 
790507 
790515 
790561 
790589 
790588 
………. 
………. 
………. 
………. 
790485 
790492 

1030 
1057 
1078 
1067 
1036 
1020 
……. 
……. 
……. 
……. 
1143 
1030 

492 
507 
515 
561 
589 
588 
……. 
……. 
……. 
……. 
485 
492 

522.210 
544.355 
604.758 
628.463 
609.168 
612.000 
………. 
………. 
………. 
………. 
595.095 
562.356 

520.044 
546.546 
549.505 
581.196 
600.700 
593880 
………. 
………. 
………. 
……….. 
603.504 
499.550 

Jumlah     35.406.915 35.630.962 
Luas     112.023,5 m2  

 
Luas = 35.630.962 –  35.406.915  = 112.023.7 m2 = 11,2024 ha 
                               2 
Pada contoh di atas nilai x pada AR1 dikalikan dengan nilai y GB1 = 492 x 
1057 = 520044 dan nilai y pada AR1 dikalikan denga nilai x pada GB 1 = 1030 
x 507 =522210 

12. Perkalian ini dilanjutkan hingga diperoleh data seperti diatas. 
 



 

 
Petunjuk Pelaksanaan Standar Sumber Benih 99 

 
BLANKO 3 

 

CARA MENGUKUR TINGGI POHON DENGAN CLINOMETER 

 

Clinometer dapat digunakan untuk mengukur lereng dan tinggi pohon. Prinsip 
penggunaannya sama dengan penggunaan Haga. Dengan Haga, skala yang 
digunakan tergantung jarak pengukur ke pohon.  Dengan Clinometer,  jarak pengukuran 
disesuaikan dengan tinggi pohon dan kondisi lapangan. 

Clinometer PM5/360 PC mempunyai 2 satuan skala pembacaan yaitu derajat (º) dan 
persen (%). Melalui lubang bidik  dapat dilihat skala  derajat (º) terletak pada bagian kiri 
dan satuan persen (%) terletak pada bagian kanan. Besarnya satuan persen ini mulai 
dari –150 sampai dengan + 150. 

Alat bantu yang diperlukan : Meteran kanvas/logam 30-50m. 

Cara pelaksanaan : 

1. Ukur jarak dari pohon ke pengukur (dalam satuan meter). 

2. Bidik  pucuk  pohon  yang  akan  diukur,  baca  dan  catat  berapa  skala  persen 
misalnya  ß1. 

3. Bidik pangkal pohon, baca dan catat satuan persen, misalnya ß2. 

4. Tinggi pohon dapat dihitung dengan rumus: 

4.1. Bila pangkal pohon 

berada di bawah mata = Jarak pengukuran (datar) x (ß1 + ß2) 
    100 

4.2. Bila pangkal pohon 

berada di atas mata  =   Jarak pengukuran (datar) x (ß1 - ß2) 
    100 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar pengukuran tinggi dengan Clinometer 

 

 

ß1 

ß2 

41 % 

19 % 

18 m 
m 

30 m 
m 
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Contoh penghitungan tinggi bila pangkal pohon di bawah mata : 

Jarak pengukuran 30 m, pembidikan ke puncak pohon 41% dan pembidikan ke pangkal 
pohon 19 %, maka 

Tinggi Pohon  = 30 x (41 + 19)  = 30 x 60  = 18,0 m  pangkal pohon di bawah mata 
                                  100          100   
Catatan : 

Untuk memperoleh hasil pengukuran yang baik, jarak pengukur dengan pohon tidak 
terlalu  dekat  sehingga  sudut  bidik  sangat  besar  dan  kesalahan  pembacaan  pun 
semakin besar. 
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Tabel Matriks Kriteria dan Standar Klasifikasi Sumber Benih 

 
 
No. 

 
 

KRITERIA 

K E L A S    S U M B E R    B E N I H 

Tegakan Benih 

Teridentifikasi 

Tegakan Benih 

Terseleksi 

Areal Produksi 

Benih 

Tegakan Benih 

Provenan 

Kebun Benih Klon Kebun Benih Semai Kebun Pangkas 

A. UMUM        

 1. Aksesibilitas baik baik baik baik baik baik baik 

 2. Pembungaan/ 

Pembuahan 

diketahui diketahui diketahui diketahui diketahui diketahui diketahui 

 3. Keamanan terjamin terjamin terjamin terjamin terjamin terjamin terjamin 

 4. Kesehatan tegakan tidak terserang 

hama dan penyakit 

tidak terserang 

hama dan penyakit 

tidak terserang 

hama dan penyakit 

tidak terserang 

hama dan 

penyakit 

tidak terserang 

hama dan penyakit 

tidak terserang hama 

dan penyakit 

tidak terserang 

hama dan penyakit 

 5. Batas areal jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas 

B. SPESIFIK        

 6. Asal Tegakan hutan alam atau 

tanaman 

hutan alam atau 

tanaman 

hutan alam atau 

tanaman 

hutan tanaman hutan tanaman hutan tanaman hutan tanaman 

 7. Asal-Usul Benih asal-usul benihnya 

tidak diketahui 

asal-usul benihnya 

tidak diketahui 

asal-usul benihnya 

tidak diketahui 

asal-usul benih 

dari satu 

provenan 

terbaik, hasil uji 

provenan 

asal-usul klon dari 

pohon plus dan 

identitas klon 

dicantumkan di 

peta 

asal-usul benih dari 

pohon plus, benih 

dipisah menurut 

famili dan identitas 

famili dicantumkan di 

peta 

asal-usul bahan 

tanaman dari 

pohon plus, baik 

berupa vegetatif 

maupun generatif, 

penanamannya 

terpisah per 

bedeng atau 

dicampur 

 8. Luas Tegakan (sulit 
distandarkan) 

1 ha, tergantung 

jenisnya 

1 ha, tergantung 

jenisnya 

1 ha, tergantung 

jenisnya 

1 ha, tergantung 

jenisnya 

tergatung jumlah 

klon 

tergantung jumlah 

famili 

sesuai kebutuhan 
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No. 

 
 

KRITERIA 

K E L A S    S U M B E R    B E N I H 

Tegakan Benih 

Teridentifikasi 

Tegakan Benih 

Terseleksi 

Areal Produksi 

Benih 

Tegakan Benih 

Provenan 

Kebun Benih Klon Kebun Benih Semai Kebun Pangkas 

 9. Jumlah Pohon minimal terdapat 20 

batang pohon 

induk per hektar 

minimal terdapat 

20 batang pohon 

induk per hektar 

minimal terdapat 

20 batang pohon 

induk per hektar 

(setelah 

penjarangan) 

minimal terdapat 

20 batang pohon 

induk per hektar 

(setelah 

penjarangan) 

minimal terdapat 

20 klon (setelah 

penjarangan) 

minimal terdapat 20 

famili (setelah 

penjarangan) 

minimal terdiri-dari 

20 klon atau famili 

yang berbeda 

 10. Kualitas Tegakan sedang di atas rata-rata di atas kualitas 

Tegakan 

BenihTerseleksi 

di atas kualitas 

Areal Produksi 

Benih 

kualitas genotipa 

baik 

kualitas genotipa baik kualitas genotipa 

baik 

 11. Jalur Isolasi tidak diperlukan tidak diperlukan diperlukan diperlukan diperlukan diperlukan tidak diperlukan 

 12. Penjarangan 

(thinning/Rouging() 

tidak diperlukan tidak diperlukan mempertahan kan 

pohon-pohon yang 

terbaik dan 

meningkatkan 

produksi benih 

mempertahan 

kan pohon-

pohon yang 

terbaik dan 

meningkatkan 

produksi benih 

mempertahan kan 

klon-klon yang 

terbaik dan 

meningkatkan 

produksi benih, 

penjarangan 

berdasarkan hasil 

uji keturunan di 

beberapa lokasi 

mempertahan kan 

famili- famili yang 

terbaik dan 

meningkatkan 

produksi benih, 

penjarangan 

berdasarkan hasil uji 

keturunan di satu 

atau beberapa lokasi, 

penjarangan famili 

dan meninggalkan 

satu 

pohon per plot 

penjarangan; 

kebun pangkas 

dikelola dengan 

pemangkasan, 

pemupukan dan 

perlakuan lain 

untuk 

meningkatkan 

produksi stek 

 13. Jumlah Provenan/ 

Famili/Klon 

tidak diperlukan tidak diperlukan tidak diperlukan satu provenan 

terbaik 

minimal 20 klon minimal 20 famili minimal 20 

klon/famili 
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BLANKO 4 
 

CARA PEMBUATAN PLOT CONTOH 

 

1. Informasi Sumber Benih 

Ketika kita mendeskripsi suatu sumber benih, kita mencari informasi tentang 
tegakan. Luas tegakan dan jumlah pohon per ha sangat penting diketahui untuk 
mendapat jumlah pohon di seluruh tegakan, yaitu dengan cara mengalikan kedua 
nilai tersebut. Jika  kita  juga  mengetahui  persen  pohon  yang  berbuah  dan  rata-
rata  perkiraan produksi benih perpohon, maka potensi produksi sumber benih dapat 
diketahui. Informasi produksi hendaknya seakurat mungkin karena nilainya akan 
dibandingkan dengan potensi produksi tegakan lainnya. 

2. Informasi Kualitatif dan Kuantitatif 

Informasi yang akan kita cari dibedakan menjadi informasi kualitatif dan kuantitatif.  

Informasi kualitatif ditunjukkan dengan kata-kata (misal hutan alam atau tanaman, 
perambahan  hutan,  asosiasi  jenis,  jenis  tanah,  dsb).  Informasi  kualitatif  didapat 
melalui pengamatan tegakan (misal asosiasi jenis) atau menanyakan petugas 
daerah (misal jenis tanah) atau masyarakat sekitar (misal masa berbunga). 

Informasi kuantitatif ditunjukkan dengan angka (misal tinggi pohon, luas, jumlah 
pohon per ha, dsb). Informasi kuantitatif umumnya dikumpulkan di lapangan kecuali 
informasi tertentu, yang kadang-kadang diperoleh dari petugas daerah. 

Contoh, jika tegakan adalah hutan tanaman maka informasi seperti umur tegakan, 
luas areal, dan jumlah pohon per ha biasanya sudah tersedia. 

3. Plot Contoh 

Untuk mendapatkan informasi kuantitatif, misal jumlah pohon per ha, kita dapat 
menghitung total pohon dan kemudian dibagi dengan luas tegakan. Cara ini akan 
menghasilkan nilai yang tepat, tetapi memerlukan waktu yang lama. 

Cara yang lebih sederhana adalah dengan membuat plot contoh, yaitu bagian kecil 
dari sebuah areal. Di dalam plot, kita menghitung jumlah pohon, diameter, tinggi, 
pembungaan dan pembuahan dan kadang-kadang kelurusan batang, kesehatan, 
dsb. Dengan mengukur dalam contoh, kita akan mendapat gambaran seluruh 
tegakan. Contoh gambar di bawah ini tidak 100% tepat, tetapi untuk menghemat 
waktu kita mentolerir deviasi dari nilai sebenarnya. 

4. Ketelitian dan Jumlah Plot Contoh 

Ketika  kita  membuat  plot  contoh  untuk  deskripsi  sumber  benih,  kita  perlu 
mempertimbangkan ketelitiannya. 

Sebagai contoh, ketika kita ingin mengetahui jumlah pohon per ha, maka dengan 
tingkat kesalahan 10-15 % masih memadai, sehingga satu atau dua plot sudah 
cukup. Tetapi jika kita harus memilih dua sumber benih yang sama umur, luas 
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A 

tegakan, dan aksesibilitasnya, maka sesungguhnya kita ingin menetapkan tegakan 
yang terbaik dalam hal kelurusan batang dan pertumbuhan yang cepat. Kualitas 
tegakan ini perlu diukur dengan ketelitian yang lebih tinggi, misalnya dibawah tingkat 
kesalahan 5%. Ketelitian yang tinggi akan diperoleh dengan membuat lebih banyak 
plot, mungkin tiga sampai lima plot contoh. 

5. Keragaman Tegakan dan Jumlah Plot Contoh 

Plot contoh hendaknya mewakili seluruh areal, sebagai contoh jika suatu tegakan 
terdiri 10 % rawa, maka kita hendaknya membuat plot di luar rawa yang merupakan 
90% tegakan. Jika sedikit keragaman tegakan sebagai contoh hutan tanaman 
seumur, maka satu plot sudah memadai. Jika dijumpai keragaman tegakan yang 
tinggi misal keragaman umur, kondisi ekologi, dsb) maka lebih baik membuat dua 
atau tiga contoh untuk mendapatkan ketelitian yang tinggi. 

6. Luas dan Bentuk Plot Contoh 

Luas plot contoh disarankan 0.1 ha. Semakin kecil plot semakin rendah 
ketepatannya dan daripada satu plot besar lebih baik membuat dua yang lebih kecil. 
Bentuk plot hendaknya kompak, disarankan persegi atau lingkaran. Berikut contoh 
berbagai bentuk plot yang luasnya 0.1 ha. 

 Bujur sangkar :  
Luas = A x A = A2 
Luas plot = 1000 m2 = A2  
A = √ 1000 m2 
A = 31,6 m A 

 
 Lingkaran : 

Luas = π x r2 
Luas plot = 1000 m2  
r = √ 1000 m2 / π 
r = 17,8 m 

 
 Persegi panjang : 

Luas= A x B 
Luas plot = 1000 m2 dan jika A = 30 m 
1000m2 = 30 m x B  
B = 1000 m2 / 30 m 
B = 33,3m  

 
 Segitiga : 

Luas= ½ x A x B 
Luas plot = 1000 m2 dan jika A = 44,7 m  
1000 = ½ x 44,7m x B 
B = 2 x 1000 m2 / 44,7 m B 
B = 44,7 m 

A 

A 

r 

A 

B 

A 

B 
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Catatan : di hutan tanaman sangat mudah menghitung jumlah pohon per ha. Jika 
kita mengetahui jarak antar pohon dalam baris adalah A dan jarak antar baris adalah 
B, maka setiap pohon menempati A x B = C m². Sehingga jumlah pohon per ha 
adalah 10.000 m²/C (1ha = 10.000 m2). 

Sebagai contoh, jika jarak antar baris 4 m dan jarak antar pohon 3 m, maka 
terdapat 10.000 m²/12 m² = 833 pohon per ha. 
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