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KATA PENGANTAR 

 

 

 Dalam rangka memenuhi kebutuhan bibit untuk program Rehabilitasi Hutan dan 

Lahan maupun untuk program Penanaman Satu Milyar Pohon (OBIT) diperlukan 

pembangunan persemaian permanen guna memproduksi bibit berkualitas secara cepat, 

massal dan berkelanjutan. Sejak tahun 2011 telah dibangun 51 unit persemaian 

permanen yang tersebar di 24 provinsi di Indonesia. 

 Petunjuk Teknis (Manual) Persemaian Permanen ini diterbitkan untuk memandu 

petugas pengelola persemaian permanen agar persemaian tersebut berfungsi secara 

optimal. 

 Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan manual ini 

diucapkan terima kasih. Semoga manual ini bermanfaat. 

 

 

Direktur 
Bina Perbenihan Tanaman Hutan, 
 

 

 

Ir. Lamris Sitompul 
NIP. 19550326 198203 1 003 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kementerian Kehutanan telah membangun persemaian permanen pada tahun 2011 dan 

2012.  Pembangunan ini adalah upaya untuk produksi bibit berkualitas secara massal, 

rutin, cepat, dan berkelanjutan, sehingga penanaman tidak terkendala kekurangan bibit.  

Untuk maksud ini, persemaian dibangun dan dioperasikan dengan teknologi persemaian 

yang dapat menghasilkan bibit dengan efisiensi yang tinggi.  Selain membangun 

perrsemaian baru, Kementerian Kehutanan juga merenovasi persemaian yang dibangun 

pada masa lalu. 

Persemaian permanen memproduksi bibit secara menetap dengan memanfaatkan 

teknologi dalam perbanyakan tanaman secara generatif (dengan benih) dan vegetatif 

(dengan stek). Persemaian pemanen memanfaatkan teknologi otomatisasi dalam sistem 

irigasi, sistem penyiraman (spraying, dan misting), dan sistem pengkabutan (fogging) 

selama produksi bibit tersebut.  Selain itu, fasilitas persemaian permanen dirancang agar 

alur produksi (flow of process) sesuai dengan fase pertumbuhan mulai penaburan benih, 

penyapihan kecambah, aklimatisasi bibit, hingga menjadi bibit siap tanam. Bibit yang 

diproduksi di persemaian permanen diharapkan memiliki sistem perakaran yang kompak 

dan terarah, sehat,  struktur seimbang antara batang dan akar, batang telah berkayu, 

serta telah melewati fase aklimatisasi sebelum menghadapi kondisi lapangan. Bibit 

tersebut setelah ditanam, akan segera menghasilkan tunas baru. 

Agar fasilitas persemaian berfungsi optimal dan menghasilkan bibit berkualitas dalam 

jumlah cukup, setiap pengelola persemaian permanen yang jumlahnya telah mencapai 51 

unit, perlu  dilengkapi manual persemaian permanen yang berisi petunjuk praktis dalam 

operasionalisasi persemaian, pemilihan media, dan produksi bibit.  

Manual ini disusun dengan merujuk pada Petunjuk Teknis Pembangunan/Renovasi 

Persemaian Perrmanen, manual persemaian permanen yang disusun proyek ATA pada 

masa lalu, dan rujukan yang berkaitan dengan perbanyakan tanaman dan perbenihan 

tanaman hutan. Manual juga disusun berdasarkan pengalaman mengelola persemaian, 

hasil pemantauan dan evaluasi terhadap persemaian permanen yang telah dibangun 
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tahun 2011.  Manual juga telah mendapat saran dan masukan praktis dari beberapa 

manajer persemaian permanen. 

 

1.2. Maksud dan Tujuan 

Manual persemaian permanen ini dimaksudkan sebagai acuan praktis bagi manajer dan 

pengelola persemaian permanen dalam operasionalisasi, pemilihan media, dan produksi 

bibit perrsemaian permanen.  Tujuannya adalah tercapainya produksi bibit berkualitas 

yang mampu tumbuh dengan baik di lokasi tanam dalam jumlah massal secara 

berkelanjutan. 

 

1.3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup manual persemaian permanen ini adalah: 

1. Operasionalisasi persemaian permanen 

2. Pemilihan media 

3. Produksi bibit 
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II. OPERASIONALISASI SARANA PERSEMAIAN 

 

Persemaian permanane yang telah dibangun Kementerian  Kehutanan tahun 2011-2012 

sebanyak 51 unit.  Persemaian Permanen tersebut terdiri fasilitas utama dan fasilitas 

penunjang.   

Fasilitas utama terdiri: 

1. Rumah Stek (“rooting greenhouse”) 
2. Rumah kecambah (“germination greenhouse”) 
3. Rumah Bahan Stek  (“mother plant greenhouse”) 
4. Areal Naungan (“shaded area”) 
5. Areal Terbuka (“open area”) 
6. Rumah Pompa dan Panel Kontrol (“control panel”) 
7. Rumah Produksi (“production house”) 
8. Bak Air 

Fasilitas penunjang terdiri: 

1. Gudang 
1. Jalan Utama, Jalan Inspeksi, Drainase. 
2. Rumah Media (“media emplacement”) 
3. Sumur Bor 
4. Jaringan Listrik 
5. Jaringan Irigasi dan Instalasi Air 
6. Kantor/Mess Pengelola 
7. Pos Jaga 
8. Pagar 

 

Tujuan pembangunan rumah stek, rumah perkecambahan, rumah bahan stek, areal 

naungan, dan areal terbuka  adalah untuk menyediakan kondisi  lingkungan yang sesuai 

bagi pertumbuhan bibit dan stek dari berbagai spesies tanaman hutan. Faktor lingkungan 

dimaksud terdiri dari faktor mikroklimat (suhu, kelembaban, dan cahaya), faktor edafis 

(media, hara, dan air), dan faktor biotis (mikoriza, hama, dan penyakit). 
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2.1. Rumah stek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.  Rumah stek (1) dilengkapi dengan nozzle tipe “coolnet” (2 atau 3), 
“electronic control valve” (4), dan “winches roll” (5) yang berguna 
mengatur sistem pengkabutan untuk pertumbuhan stek (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rumah Stek adalah ruang yang dirancang untuk memunculkan dan menumbuhkan 
akar stek (“cutting”) 

Operasionalisasi Rumah Stek 
Gunakan spesifikasi rumah stek sebagaimana Lampiran 2.1.  Usahakan suhu 25-30⁰C, 
kelembaban minimal 90% dan sistem pengabutan (“fogging system”) membentuk 
“water film” pada permukaan stek. Kondisi mikroklimat tersebut dibuat  dengan cara: 

1. Mengatur waktu sistem fogging dengan “electronic control valve” untuk 
menghasilkan “water film”. 

2. Mengatur ventilasi dengan cara buka-tutup plastik UV dengan rol penggulung 
(“winches roll”) yang terletak di kanan-kiri rumah stek hingga suhu dan 
kelembaban tercapai. 

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

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

5. Stek ditanam di pottrays yang telah diisi media. 
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2.2. Rumah kecambah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Rumah kecambah  adalah ruang yang dirancang untuk menabur benih agar 
berkecambah. 
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Gambar 2.2. Rumah kecambah (1) dengan 

rak (2) yang dilengkapi nozzle 

tipe “coolnet”(3 dan 4), 

“electronic control valve” (5), 

dan “winches roll”(7) untuk 

mengatur sistem penyiraman 

agar benih dapat 

berkecambah optimal di bak 

kecambah (6). Tipe rumah 

kecambah lain  menggunakan 

bedeng tabur untuk 

menyemai benih (8). 

8 
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Operasionalisasi ruang kecambah 
Gunakan spesifikasi rumah kecambah sebagaimana Lampiran 2.2.  Usahakan suhu 25-30⁰C, 
kelembaban minimal 90%.  Berbeda dengan  rumah stek yang menggunakan nozzle yang 
menyemprotkan kabut (“fogging system”), rumah perkecambahan menggunakan nozzle yang 
menyemprotkan butir air lembut (“misting sistem”). Selain untuk mengendalikan suhu dan 
kelembaban udara, penyiraman diperlukan untuk melembabkan media tabur (bukan mengairi).  
Kondisi mikroklimat tersebut dibuat dengan cara:  

1. Mengatur waktu  sistem penyiraman dengan  “electronic control valve”. 
2. Mengatur ventilasi dengan cara buka-tutup plastik UV dengan rol penggulung “winches roll”,  

yang terletak di kanan-kiri rumah kecambah hingga suhu dan kelembaban tersebut tercapai. 
3. Plastik UV yang menutup rumah stek dibersihkan secara berkala (minimal 1 tahun sekali). 
4. Untuk memeriksa suhu dan kelembaban, rumah stek dilengkapi  termometer max-min dan 

hygrometer. 
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2.3. Area naungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3.   Area naungan dan sistem penyiraman.  Area naungan untuk pottrays 
dengan rak (a), untuk pottrays tanpa rak (b), untuk polybag dengan bedeng 
sapih dari papan atau bata (c). Sistem penyiraman dengan noozle “fan 
spray” (1, 2), “maxibird” dengan penyangga portable (3, 4). 

 

  

Area naungan adalah tempat untuk menyapih kecambah dan memberikan 
perlindungan dari  terik matahari selama  masa pertumbuhan bibit.  

 

a 

 

b 

 

c 

  

1 2 

  
4 3 
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Operasionalisasi  area naungan 

Komponen area naungan yang harus berfungsi optimal adalah jaring peneduh (“shading 
net”), sistem irigasi dan sistem penyiraman. Gunakan spesifikasi area naungan 
sebagaimana Lampiran 2.3. 

Jaring peneduh intensitas 50% harus terbentang horizontal untuk mempertahankan agar 
suhu tanah dan suhu bibit tidak panas. Bentangan demikian juga berfungsi melindungi 
bibit dari pukulan air hujan. Apabila di persemaian bertiup angin kencang,  buat pemecah 
angin “wind break” berupa bentangan jaring peneduh dengan sudut 40⁰ dari rangka 
naungan ke tanah untuk mengurangi resiko kekeringan bibit (Gambar 2.3.1). 

Sistem irigasi dan penyiraman harus menjangkau semua bibit dan melembabkan media.    
Untuk itu, gunakan nozzle tipe “spinet”, misalnya “van spray” atau “maxibird”. Sistem  
harus berfungsi optimal pada awal penyapihan bibit, yang umumnya dilakukan pada 
musim kemarau.  Pada musim hujan, bibit biasanya tidak perlu disiram. Agar penyiraman 
efektif, lakukan ujicoba frekuensi, lama, dan waktu penyiraman. 

Perlakuan aklimatisasi (“hardening off”) bibit pottrays agak berbeda dengan bibit polybag. 
Bibit pottrays dipindah ke area terbuka, sedang bibit polybag biasanya tetap di area 
naungan yang dibuka jaring peneduhnya. 

Area naungan harus sehat dan bebas hama, penyakit, dan gulma. Untuk itu, usahakan 
agar air tidak tergenang di persemaian dengan menghampar batu koral. Gulma harus 
dibersihkan secara periodik secara manual atau dengan herbisida. Sisa-sisa polybag dan 
media bekas harus disingkirkan dari area naungan. 

 

 

Gambar 2.3.1. Pemecah angin “wind 

break” berupa bentangan 

jaring peneduh (warna hitam) 

dengan sudut 40⁰ dari rangka 

naungan ke tanah untuk 

mengurangi resiko kekeringan 

bibit 
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2.4. Area terbuka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4.  Area terbuka dan sistem penyiraman. Area terbuka dengan hamparan koral 
tanpa rak (1), dilengkapi dengan rak (2), dan dilengkapi bedeng sapih (3).  
Sistem penyiraman dengan nozzle tipe “spinnet”, yaitu “van spray” (a), dan 
maxibird (b) 

  

Area terbuka adalah tempat aklimatisasi (“hardening off”),  untuk melatih bibit agar 
tahan dalam menghadapi kondisi lapangan penanaman.   

 

1 

2 3 

 
a

 
b 
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Keterangan: RK: Rumah Kecambah, AN: Area Naungan, AT: Area Terbuka 

  

No Kegiatan 
Bulan Kegiatan 

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

1 Awal dan akhir masuk RK             

2 Awal dan akhir masuk AN             

3 Awal dan akhir masuk AT             

4 Pengiriman bibit             

Operasionalisasi area terbuka 
 

Gunakan spesifikasi area terbuka sebagaimana Lampiran 2.4. Komponen utama area 
terbuka yang harus berfungsi optimal adalah sistem irigasi dan sistem penyiraman.  
Bibit dipindah dari area naungan ke areal terbuka agar: 

1. Membuat bibit secara bertahap tahan menghadapi kondisi lingkungan selama 
pengangkutan dan penanaman. 

2. Mempercepat proses lignifikasi batang. 

Pemindahan bibit dari area naungan menuju area terbuka memerlukan beberapa 
pertimbangan yaitu: 

1. Bibit pottray dapat dipindah dengan mudah dari area naungan ke area terbuka 
resiko kematian minimal. 

2. Bibit polybag umumnya akan layu apabila dipindah karena akar mungkin sudah 
menembus polybag.  

3. Pemindahan bibit polybag memerlukan tenaga kerja yang lebih besar dibanding 
bibit pottrays. 

4. Pemindahan tidak efisien apabila area naungan tidak berdekatan dengan area 
terbuka. 

5. Untuk kondisi yang sangat terik, bibit masih memerlukan jaring peneduh. 

Area terbuka harus sehat dan bebas hama, penyakit, dan gulma. Untuk itu, usahakan 
agar air tidak tergenang di persemaian dengan menghampar batu koral. Gulma harus 
dibersihkan secara periodik secara manual atau dengan herbisida. Sisa-sisa polybag 
dan media bekas harus disingkirkan dari area terbuka. 

TATA WAKTU ALIRAN BIBIT 

Tatawaktu aliran bibit pada setiap fasilitas persemaian dipengaruhi umur bibit siap 
tanam, jenis bibit, musim masak benih, dan watak bibit (toleran atau in toleran).  
Tatawaktu untuk bibit siap tanam umur 3 bulan disajikan pada tabel berikut.  Untuk bibit 
yang siap tanam umur 6 bulan, tatawaktu perlu disesuaikan agar bibit dapat dikirim ke 
lokasi penanaman pada musim tanam. Contoh tatawaktu untuk produksi bibit Acacia 
mangium 4 juta batang di Persemaian Permanen Banjarbaru disajikan pada Tabel 4.6.  
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2.5. Rumah bahan stek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumah bahan stek dirancang untuk perbanyakan stek sebagai bahan pembuatan 
bibit vegetatif.  Stek dihasilkan dari:  
1. Bibit yang pohon induknya tidak berbuah setiap tahun (seperti jenis dipterocarpa) 
2. Bibit dari pohon plus 
3. Klon unggul 

2 

 

3 

   

 

 

 

Gambar 2.5. Rumah bahan stek (1) 
dan “drift irigation”. 
“Drift irigation”  tipe 
selang majemuk (2, a, 
b) dan tipe selang 
tunggal (3, c, d,e) 

 

1 

a 2 b 

e 

c 

3 

d 
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Operasionalisasi rumah bahan stek 

 

Suhu dan kelembaban rumah bahan stek tidak dikendalikan dengan sistem yang khusus.  
Sinar matahari hendaknya cukup untuk menstimulir pertumbuhan tunas. Sistem irigasi 
diperiksa secara berkala agar air tetap menetes dalam volume yang cukup. 

Bahan stek diambil dari bibit yang masih dalam fase pertumbuhan.  Bibit sebaiknya ditanam 
dalam root trainer dengan rak agar terjadi pemangkasan akar secara alami (“air prunning”). 

Perawatan rumah bahan stek terdiri perawatan jaring peneduh, pemeliharaan hamparan 
koral, penggantian media bibit, pembersihan gulma, dan perawatan sistem irigasi. 

Pengelola persemaian disarankan melakukan ujicoba pembuatan stek pucuk. Tahap awal 
ujicoba adalah mengidentifikasi spesies yang mudah berakar. Jenis-jenis dipterokarpa, 
panggal buaya, sawo kecik, bentawas, majegau, pule, acacia, jati, eucalyptus, ramin, kayu 
bawang mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan stek. 
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2.6. Rumah pompa dan panel kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Ruang pompa untuk mengendalikan sistem penyiraman dan sistem elektrik 
di persemaian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rumah pompa dirancang sebagai tempat pengoperasian sistem elektrik, sistem 
irigasi, dan sistem mesin. 

Operasional Rumah Pompa dan Panel Kontrol 

 

Operasional sistem penyiraman dan sistem elektrikal dilakukan berdasarkan manual 
dari mesin-mesin yang digunakan. Seorang operator perlu ditetapkan untuk 
mengoperasikan mesin-mesin dalam rumah pompa. Jaringan irigasi dan jaringan 
listrik diketahui oleh operator. Kebersihan dan kerapihan harus dijaga oleh operator.  
Rumah harus dihindarkan dari tetesan air hujan.  Sisa-sisa bahan bakar di lantai 
rumah segera dibersihkan. Genset sebagai cadangan daya listrik hendaknya berfungsi 
dengan baik. Manual penggunaan alat dan sistem jaringan mesin-mesin tersebut 
harus selalu tersedia dalam rumah pompa. 
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2.7. Rumah produksi 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Rumah produksi untuk mengolah media dan mengisi media ke pottrays atau 
polybag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Rumah produksi dirancang untuk mengolah media dan mengisi media ke pottrays 
atau polybag. 

 

Operasional Rumah Produksi 

Rumah produksi adalah ruang untuk mempersiapkan dan mengisi media.  Rumah 
produksi bukan gudang tempat menyimpan media.  Kebersihan dan ketertiban 
rumah produksi harus dijaga dengan cara: 

1. Membuang sisa plastik, ranting, dan kotoran sisa penyaringan limbah. 
2. Membersihkan rumah produksi setelah jam kerja setiap hari. 
3. Tidak meletakkan baju di rumah produksi. 
4. Rak pottrays jangan menjadi tempat duduk. 
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2.8. Sumber air dan bak penampung air 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.8. Bak penampung air dengan tipe plastik (1) dan tipe tembok (2), yang 

dilengkapi filter (3)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber air dan bak penampung dirancang agar dapat mencukupi kebutuhan air di 
rumah stek, rumah kecambah, area naungan, area terbuka, rumah bahan stek dan 
konsumsi personel persemaian. Sumber air yang berasal dari sungai atau sumur bor, 
harus cukup untuk suplai air dari  pompa kapasitas minimal 60 l/menit. Air yang 
dihisap dari pompa atau dari sungai ditampung dalam bak berkapasitas 30m³ (L=4m, 
P=5m dan T= 1,5m) sebelum masuk ke sistem penyiraman . 
 

 

Operasional Bak Penampung air 
Instalasi air yaitu bak penampungandan dan filter perlu dibersihkan secara berkala. 
Filter dibersihkan jika ada sumbatan ke jaringan irigasi.  Pemeriksaan rutin dilakukan 
terhadap plastik dan tembok, dan segera memperbaiki atau mengganti komponen 
yang rusak atau bocor. 

 

1 2 

3 
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III.  PEMILIHAN MEDIA 

 

3.1 Umum 

Pemilihan media tergantung pada kemudahan dalam mendapatkan media di sekitar 

persemaian. Sifat media yang dapat digunakan untuk pembuatan stek dan bibit di 

persemaian permanen adalah: 

1. Dapat menahan stek atau benih selama perkecambahan dan perakaran. Volume 

tetap konstan ketika lembab atau kering, dan tidak mengeras ketika kering. 

2. Sudah terdekomposisi (ratio C dan N 20:1) 

3. Mudah dan dapat menahan kelembaban 

4. Cukup porus, sehingga mudah meloloskan air dan mudah menumbuhkan perakaran 

5. Diusahakan bebas dari benih gulma, nematoda, dan jamur 

6. Tingkat keasaman normal (pH 5-6,5) 

7. Ringan 

8. Tersedia di lapangan dengan harga yang terjangkau. 

 

3.2 Media 

Media tanam untuk spesies pohon hutan umumnya terdiri campuran komponen organik 

dan mineral. Komponen organik umumnya terdiri gambut, sabut kelapa, coco peat, 

sekam padi, arang sekam, pakis, mulsa daun, serbuk gergaji, kulit kopi, dan serpihan kulit 

kayu. Serbuk gergaji, mulsa daun, dan sekam padi mudah menjadi padat, porositasnya 

turun, dan kandungan C/N tinggi yang menimbulkan masalah ketersediaan hara untuk 

bibit.  Komponen mineral yang kasar, misalnya pasir, dicampurkan dengan komponen 

organik untuk memperbaiki porositas media. Campuran media yang ideal tergantung 

pada spesies, tipe kecambah, musim, sistem penyiraman, biaya, dan ketersediaan media. 

Banyak material dapat digunakan sebagai media pottray atau polybag. Bahan-bahan 

tersebut dapat dicampur untuk mendapatkan struktur media, kandungan hara dan 

keasaman yang sesuai dengan spesies yang akan dikembangbiakkan. Struktur media perlu 

diperhatikan karena sifatnya permanen, sedangkan kandungan hara dan keasaman media 

dapat diperbaiki dengan pemberian pupuk dan kapur. Untuk mendapatkan struktur 
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media yang baik, pengelola persemaian perlu melakukan ujicoba pencampuran media di 

persemaian permanen. 

Media hendaknya diuji di laboratorium untuk memastikan kandungan hara sebelum 

digunakan dalam skala besar.  Berikut disampaikan acuan dalam menafsirkan hasil 

analisis laboratorium. 

Tabel 3.1. Acuan untuk Penafsiran Hasil Analisis Laboratorium untuk Media Persemaian 

No. Unsur Hara Kisaran Optimum (mg/l) 

1 Nitrogen (N), dapat larut 30-80 

2 Kalium (K), dapat ditukar 80-200 

3 Phospor (P), mudah larut 10-40 

4 Kalsium (Ca), dapat ditukar 500-1200 

5 Magnesium (Mg), dapat ditukar 100-400 

6 Boron (Bo), larut dalam air 0,3-0,6 

7 Tembaga (Cu), larut dalam asam 5-15 

8 Magnesium (Mn) 3-20 

9 Seng (Zn), larut dalam asam 5-30 

10 Besi (Fe), larut dalam asam  

 Gambut 0,4-1 

 Tanah mineral 7 

Sumber: Proyek Pembangunan Pusat Persemaian, 1993 

Selanjutnya, pembahasan difokuskan media yang sering digunakan di persemaian yaitu 

“top soil”, serbuk kelapa (“cocopeat”), dan serat kelapa (“cocofiber”), gambut, dan sekam 

padi yang sering menjadi media bibit dan stek di persemaian permanen. 

 

3.2.1 Tanah (“Top Soil”) 

Tanah mengandung material padat anorganik dan organik. Ukuran material anorganik 

bervariasi mulai kerikil sampai liat. Tekstur tanah tergantung proporsi dari pasir (ukuran 

partikel 0,05-2 mm), debu (0.05-0.002), dan liat (kurang dari 0,002 mm). Struktur tanah 

adalah susunan partikal tersebut dalam massa tanah. Materi organik terdiri organisma 

hidup maupun yang sudah mati. Materi organik tanah antara lain serangga, cacing, jamur, 

bakteri, akar dan bagian tanaman lainnya. Selain itu, tanah mengandung humus yaitu 

residu dari pembusukan organisme tersebut. Humus berfungsi memegang air dan hara 

bagi tanaman. 
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Tanah biasanya digunakan untuk pembuatan bibit dalam polybag. Sebelum digunakan 

sebagai media, tanah sebaiknya disaring dengan ayakan 0,5-1 cm untuk membuang 

bagian tanaman (seperti ranting, daun, dan akar) dan kerikil.  Tanah ayak ini selanjutnya 

dicampur dengan sekam busuk, arang sekam, dan kompos dengan perbandingan 2:1:1 

(Gambar 3.1).  Apabila kompos tidak tersedia, gunakan campuran tanah dan sekam busuk 

atau arang sekam dengan perbandingan 3:1.  Top soil murni sebaiknya tidak digunakan 

untuk pembuatan media.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Campuran media polybag. 

  

Apabila tanah yang tersedia berupa gumpalan liat, maka gumpalan ini dihancurkan 

sebelum diayak (Gambar 3.2).  Hasil ayakan selanjutnya dicampur dengan sekam busuk 

atau arang sekam dengan kompos sebagaiman telah diuraikan di atas. 

  

 

Pembuatan media polybag 

Tanah Arang sekam/ 

Sekam Busuk 
Kompos 

Campur secara merata dan lembabkan dengan  air sebelum dimasukkan polybag  
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Gambaran 3.2.  Gumpalan tanah liat seharusnya dihancurkan, diayak, dan dilembabkan 

sebelum dimasukkan polybag 
 

3.2.2 Serbuk kelapa (“cocopeat”, “coir”, “coir dust”) dan serat kelapa (“cocofiber”) 

Serbuk kelapa berasal dari sabut kelapa. Sabut kelapa terdiri dari serat (“cocofiber”) dan 

serbuk (“cocopeat”). Serat biasanya digunakan sebagai bahan kerajinan tangan (seperti 

tali, kesed, sapu, dan sikat), dan mebelair (seperti jok mobil, matras,), sedangkan serbuk 

biasanya digunakan sebagai media tanam dan pupuk (Gambar 3.3.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.  Bongkahan serbuk kelapa (“cocopeat”) untuk media pottray dan polybag di 
persemaian permanen 
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Berikut adalah sifat “cocopeat” mempunyai beberapa sifat yang menguntungkan sebagai 

media pertumbuhan benih dan stek, diantaranya yaitu: 

1. Kapasitas menyimpan air cukup besar. 

2. Porositas dan aerasi bagus. 

3. Bebas dari jamur 

4. Produk organik dan alami. 

5. pH sedikit asam. 

6. Dapat didaur ulang. 

Karena “cocopeat” biasanya dijual dalam bentuk bangkahan padat, maka “cocopeat” 

hendaknya diolah dengan cara sebagai berikut: 

1. Perkirakan volume “cocopeat” yang akan digunakan sebagai media, 

2. Bongkahan “cocopeat” dibongkar sebesar batu bata, dan perkirakan jumlah batu 

bata agar cukup untuk mendapatkan volume “cocopeat” tersebut.  Pembuatan 

batubata diperlukan agar bongkahan tidak berhamburan, dan bongkahan dapat 

disimpan kembali di gudang. 

3. Batu bata tersebut diurai dengan tangan menjadi media yang remah. 

4. Lembabkan (bukan direndam atau disiram) “cocopeat” dengan air secara merata, 

dan biarkan menyerap air selama kira-kira 2 jam.  Volume air yang digunakan 

diketahui setelah melakukan ujicoba pelembaban. 

5. “Cocopeat” yang telah lembab siap untuk dimasukkan ke pottrays.  Tambahkan 

pupuk slow realease pada media setelah penyapihan kecambah sesuai dosis 

anjuran. Contoh pupuk slow realease adalah Osmocote, Phycote, Nutricote, dan 

sebagainya. 

6. Sebagai alternatif dari pupuk slow realease, “cocopeat” hendaknya dicampur 

dengan pupuk dasar TSP sebelum dimasukkan pottrays. 

7. “Cocopeat” juga dapat digunakan sebagai tabur benih dan stek.  Untuk maksud ini, 

“Cocopeat” tidak perlu dicampur dengan pupuk. 

8. Untuk media polybag, “Cocopeat” sebaiknya dicampur dengan top soil dengan 

perbandingan top soil dan “Cocopeat” 7:3. 

Apabila tidak tersedia “Cocopeat”, maka gunakan sabut kelapa (“cocofiber”) dapat 

digunakan sebagai media sapih.  Sabut kelapa diolah terlebih dulu sebelum digunakan 
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sebagai media karena kandungan zat tanin yang tinggi. Zat tanin menghambat 

pertumbuhan bibit.  Gunakan cara “Asosiasi Multiflora” untuk mengolah serat kelapa 

(“cocofiber”) sebagai media, yaitu: 

1. Sediakan sabut kelapa yang sudah tua. Ambil dan urai seratnya, dan kemudian 

potong 2-3 cm. 

2. Rendam serat yang sudah dipotong kedalam larutan tawas (1 sendok makan per 

20 liter air). 

3. Ganti air rendaman yang sudah keruh pada hari berikutnya, dan ulangi rendaman 

dengan air sampai air rendaman menjadi jernih (selama 3 hari). 

4. Jemur sampai kering untuk disimpan, atau gunakan ketika serat kelapa masih 

lembab sebagai media sapih yang dicampur dengan tanah.  Perbandingan 

campuran tanah dan serat kelapa 7:3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar 3.4. Serat kelapa perlu diolah sebelum digunakan sebagai media polybag karena 

kandungan zat tanin dapat menghambat pertumbuhan kecambah atau bibit. 
 

Ujicoba hendaknya dilakukan ketika memilih “cocopeat” atau “cocofiber” sebagai media.  

Beberapa spesies mungkin cocok dengan media tersebut, beberapa spesies mungkin 

memberikan reaksi negatif terhadap media ini. Pertimbangkan pencampuran “cocopeat” 

atau “cocofiber” dengan tanah, pasir, sekam busuk, arang sekam, pupuk organik, dan 

sebagainya. Amati pertumbuhan bibit selama uji coba. 
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3.2.3 Gambut 

Gambut yang cocok sebagai media adalah gambut yang rendah tingkat dekomposisinya 

yang memiliki struktur berserat. Gambut yang telah menjadi kompos memiliki struktur 

dan kandungan hara yang lebih baik dibanding gambut yang belum menjadi kompos. 

Untuk produksi skala besar, sifat fisik media lebih diutamakan dibanding kesuburannya. 

Perbandingan sifat fisik gambut dan top soil disajikan pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Perbandingan sifat fisik gambut dibanding top soil 

No Analisa Gambut Top Soil 

1 Kepadatan 1,5-2 gr/m2 - 

2 Kesarangan (pore space) 75-90% 40-50% 

3 Kapasitas air (water capacity) 40-50% 30-35% 

4 Kapasitas udara (air capacity) 30-40% 15-20% 

Sumber: Manual Persemaian ATA-267 

Penggunaan media gambut dalam pottray dapat menghasilkan bibit dengan 

pertumbuhan akar lateral yang intensif dan kompak.  Masa stress bibit singkat yaitu 

kurang dari 10 hari. 

Proyek pembangunan pusat persemaian1 telah mengidentifikasi lokasi gambut yang 

cocok untuk bahan baku media persemaian, yaitu di Baturaja, Nanga Pinoh, Padang 

Lawas, Sanggau, Tanah Grogot, dan Banjarbaru.  Rangkaian pekerjaan pengambilan 

gambut dan pemrosesan media disajikan pada Gambar 3.5. dan 3.6.  

Pengambilan dan pemrosesan gambut melalui tahapan penetapan lokasi, pengambilan, 

penyimpanan, penjemuran, penjemuran dan penghancuran, penyimpanan gambut 

kering, penyaringan, dan pencampuran media yang secara ringkas disajikan pada Tabel 

3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Manual Persemaian. 1993. Proyek Pembangunan Pusat persemaian, kerjasama Enso Forest Development 

LTD dan Departemen Kehutanan. 
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Gambar 3.5. Pengambilan gambut 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Pemrosesan media 
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Tabel 3.3. Pengambilan dan Pemrosesan Gambut 

No Tahapan Uraian 

1 Penetapan lokasi 
pengambilan 
gambut 

Penetapan lokasi dilakukan melalui survey dan orientasi 
sumber gambut yang meliputi: 

1. Pilih tingkat dekomposisi gambut yang belum lanjut 
2. Ketebalan lapisan gambut maksimal 1 m 
3. Jangan mengambil gambut yang terendam air (belum 

terdekomposisi) 
4. Vegetasi penutup bukan rumput 
5. Dekat jalan 
6. pH 2-4 

2 Pengambilan 
gambut 

Pengambilan gambut pada lokasi terpilih dilakukan pada 
akhir musim hujan dan awal kemarau agar dapat dicapai 
dengan sampan. Prestasi kerja pengambilan gambut 
2m³/HOK apabila jarak pengambilan 100-150 m dari tepi 
jalan (Gambar 3.5). 

3 Penyimpanan 
gambut 

Penyimpanan gambut di tempat terbuka minimal 3 bulan 
agar kandungan air rawa yang asam berkurang dan pH dapat 
meningkat. Perlakuan cukup dengan menutup dengan terpal 
untuk mematikan benih rumput dan melindungi dari hujan 
(Gambar 3.6). 

4 Penjemuran dan 
penghancuran 
bongkah gambut 

Setelah disimpan selama 3 bulan, gambut basah dijemur di 
lantai beton. Gambut dihancurkan menjadi butiran halus 
sambil dijemur selama 2-3 hari (Gambar 3.6.). 

5 Penyimpanan 
gambut kering 

Penyimpanan dilakukan hanya untuk gambut kering.  Apabila 
disimpan dalam keadaan lembab, gambut mengalami 
pengomposan yang ditandai suhu meningkat hingga 47-51⁰C.  
Pengomposan menyebabkan perubahan struktur dan 
kandungan hara (Gambar 3.6.). 

6 Penyaringan media Gambut kering diayak dengan ayakan 16-18 mm secara 
mekanis atau secara manual.  Prestasi pengayakan secara 
manual 2-2,5 m3/HOK.  Ilustrasi penyaringan disajikan pada 
Gambar 3.7. 

7 Pencampuran media Pencampuran media gambut dengan kompos sekam padi 
bertujuan memperoleh sifat fisik media yang diinginkan yaitu 
kapasitas udara dan kapasitas air yang baik. Komposisi 
gambut:sekam busuk adalah 7:3 
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Gambar3.7. Penyaringan dan pencampuran media gambut 

 

3.2.4 Kompos sekam padi 

Sekam padi sering digunakan sebagai bahan pencampur media bibit seperti top soil, 

“cocopeat” dalam pottray maupun polybag. Sekam padi juga relatif mudah diperoleh dari 

penggilingan gabah yang banyak tersedia di pedesaan. Sekam hanya dapat digunakan 

apabila sudah terdekomposisi. Hindari menggunakan sekam yang masih segar.  Sekam 

yang cocok untuk media umumnya berumur lebih dari 2 tahun.  

Cara praktis memilih bahan sekam padi untuk diolah menjadi kompos adalah sebagai 

berikut: 

1. Genggam sekam dalam telapak tangan dengan kuat, kemudian buka genggaman 

perlahan-lahan. 

2. Apabila sekam tidak mengembang, maka sekam belum terdekomposisi dan masih 

segar. Sekam tidak cocok untuk media bibit. 
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3. Apabila sekam mengembang sampai setengah dari volume, maka sekam dapat 

dipilih sebagai media bibit karena telah mengalami dekomposisi.  Sekam ini dapat 

dijadikan bahan kompos.   

4. Pembuatan kompos sekam memerlukan waktu 4 bulan.  Kompos sekam padi yang 

telah berwarna gelap (coklat kehitaman) siap digunakan sebagai media bibit dan 

stek. 

Pemberian kapur pertanian (dolomit/kalsit) pada media dilakukan jika pH kompos sekam 

kurang dari 5. Gambut+kompos+kapur dicampur sebelum dimasukkan ke pottrays atau 

polybag dengan dosis 4-5 kg kapur/m³ media.  

Sebagai alternatif kompos sekam, arang sekam juga dapat digunakan sebagai campuran 

gambut, “cocopeat” dan top soil.  Perbandingan media tersebut dengan sekam 7:3. 

 

3.2.5. Pakis 

Pakis dapat dijadikan media bibit  polybag atau pottrays apabila tersedia melimpah di 

sekitar persemaian. Pengolahan pakis menjadi media dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

1. Lempengan akar paku-pakuan ukuran 50cmx50cmx20cm diperam selama dua 

bulan. 

2. Akar paku-pakuan dipotong-potong dengan ukuran 3-5 mm, kemudian disimpan 

di gudang media. 

3. Untuk membuat media, potongan paku-pakuan tersebut dicampur sekam dengan 

perbandingan 8:2 

4. Campuran tersebut kemudian ditambah TSP dengan dosis 1.000 gr/m3, dolomit 

dan urea dengan dosis 1.000gr/m3, dan dibiarkan selama 3 hari. 

5. Campuran akar paku-pakuan+sekam+TSP+dolomit+urea siap digunakan sebagai 

media. 
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Tabel 3.4.  Kelebihan dan kekurangan berbagai media 

No Media Kelebihan Kekurangan 

1 Top Soil  Mengandung humus yang 
berfungsi memegang air dan 
hara. 

 Umumnya mudah diperoleh 
di banyak persemaian 

 Perlu dicampur dengan 
media lain untuk 
memperbaiki aerasi. 

 Tidak cocok untuk media 
pottrays 

 pH cenderung netral 

 Mengandung hama dan penyakit 
seperti serangga, cacing, jamur, 
bakteri, akar dan bagian tanaman 
lainnya. 

 Sulit diperoleh pada beberapa 
lokasi persemaian (wilayah 
gambut)  

 Tidak selalu cocok untuk media 
perakaran stek dan 
perkecambahan benih 

 Tidak direkomendasikan oleh 
proyek persemaian permanen di 
masa lalu 

2 “Cocopeat”  Kapasitas menyimpan air 
cukup besar. 

 Porositas dan aerasi bagus. 

 Bebas dari jamur. 

 Produk organik dan alami. 

 Dapat didaur ulang. 

 pH sedikit asam. 

 Lebih mahal dibanding topsoil 

 Struktur perlu diperbaiki dengan 
dicampur media lain seperti sekam 
busuk atau arang sekam. 

 Kesuburan perlu diperbaiki dengan 
pemupukan. 

3 “Cocofiber”  Porositas dan aerasi bagus. 

 Bebas dari jamur. 

 Produk organik dan alami. 

 Relatif lebih mudah 
diperoleh  

 Mengandung zat tanin yang dapat 
menghambat pertumbuhan bibit 

 Perlu diolah untuk mengurangi zat 
tanin 

 Struktur perlu diperbaiki dengan 
dicampur media lain seperti topsoil. 

 Kesuburan perlu diperbaiki dengan 
pemberian pupuk. 

 Masih perlu ujicoba  

4 Gambut  Kapasitas menyimpan air 
cukup besar. 

 Porositas dan aerasi bagus. 

 Bebas dari jamur. 

 Produk organik dan alami. 

 Menghasilkan akar lateral 
yang intensif dan kompak. 

 Menghasilkan bibit dengan 
masa stress yang singkat. 

 Direkomendasikan oleh 
proyek persemaian 
permanen di masa lalu 

 Perlu waktu lama untuk prosesing 
agar siap digunakan sebagai media 

 Memerlukan pengalaman dalam 
memilih gambut yang cocok. 

 Struktur perlu diperbaiki dengan 
dicampur media lain seperti sekam 
busuk/arang sekam. 

 Kesuburan perlu diperbaiki dengan 
pemupukan. 
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No Media Kelebihan Kekurangan 

5 Kompos 
sekam padi 

 Porositas dan aerasi bagus. 

 Produk organik dan alami. 

 Cocok untuk memperbaiki 
struktur top soil, “cocopeat”, 
dan gambut. 

 Relatif mudah diperoleh. 

 Perlu waktu lama untuk 
terdekomposisi. 

 Tidak dapat digunakan ketika masih 
segar. 

 Harus dicampur dengan media lain. 

6 Pakis  Porositas dan aerasi bagus. 

 Produk organik dan alami. 
 

 Perlu waktu lama untuk pemeran. 

 Kesuburan perlu diperbaiki dengan 
pemberian pupuk. 

 Penggunaannya perlu dicampur 
media lain seperti sekam 
busuk/arang sekam. 

 Eksplorasi pakis sudah tidak 
diizinkan di kawasan konservasi. 

 Masih perlu ujicoba 
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IV. PRODUKSI BIBIT 

Setelah pengisian media di rumah produksi, alur produksi bibit pottray agak berbeda 

dengan produksi polybag.  Alur produksi stek juga agak berbeda dengan benih. Alur 

produksi pottray dapat dilihat pada Gambar 4.1.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1.  Alur produksi bibit pottray 

Sangat jarang bibit polybag dipindah dari area naungan ke area terbuka.  Alur produksi 

polybag dapat dilihat pada Gambar 4.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2.  Alur produksi bibit polybag 

Alur produksi stek dimulai dari penyiapan pengisian pottray di rumah produksi, kemudian 

pottray dipindah ke rumah stek.  Selanjutnya stek ditabur di pottray, dan dipindah ke 

area naungan setelah berakar dan bertunas.  Setelah beberapa periode di area naungan, 

pottray stek dipindah ke area terbuka.  

Bibit siap tanam 
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Penyapihan 
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Aklimatisasi 
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4.1.  Pengisian Pottray/Polybag 

4.1.1. Polybag 

Pemilihan ukuran polybag tergantung pada ukuran benih, ukuran kecambah ketika 

disapih, lama bibit di persemaian, ketersediaan di pasar, dan anggaran yang tersedia.  

Ukuran polybag yang tersedia di pasar umumnya adalah: 

1. Polybag ukuran 8 x 10 cm x 0,05 mm 
2. Polybag ukuran 10 x 15 cm x 0,05 mm 
3. Polybag ukuran 12 x 15 cm x 0,05 mm 
4. Polybag ukuran 13 x 17 cm x 0,05 mm 
5. Polybag ukuran 15 x 20 cm x 0,05 mm 
6. Polybag ukuran 18 x 16 cm x 0,05 mm 
7. Polybag ukuran 28 x 30 cm x 0,04 mm 
8. Polybag ukuran 25 x 30 cm x 0,06 mm 
9. Polybag ukuran 30 x 30 cm x 0,07 mm 
10. Polybag ukuran 35 x 35 cm x 0,08 mm 
11. Polybag ukuran 40 x 40 cm x 0,05 mm 
12. Polybag ukuran 40 x 50 cm x 0,05 mm 
13. Polybag ukuran 50 x 50 cm x 0,10 mm 
14. Polybag ukuran 60 x 60 cm x 0,12 mm 

Ukuran polybag yang umum digunakan di persemaian permanen adalah 10 x 15 cm x 0,05 

mm dan 12 x 15 cm x 0,05 mm. Polybag memiliki kelebihan dan kekurangan, 

sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Kelebihan dan kekurangan polybag 

4.1.2. Pengisian polybag 

Pengisian polybag harus dilakukan dengan benar agar bibit dapat tumbuh optimal.  

Sebelum mengisi wadah, lembabkan media dengan air (jangan berlebihan dan jangan 

tergenang), kemudian isi polybag dengan tangan atau sekop kecil.  Jika polybag  terlihat 

penuh,  ketukkan ke tanah agar media turun, kemudian penuhi polybag dengan media.  

Media campuran tidak boleh terlalu padat, atau terlalu lepas sehingga polybag tidak 

dapat berdiri tegak (Gambar 4.3.). Pengaruh pengisian media terhadap bibit disampaikan 

pada Gambar 4.4. 

 

No. Wadah/container Kelebihan Kekurangan 

1 Polybag Murah, mudah diperoleh, 
dan tersedia berbagai 
ukuran, cocok untuk bibit 
yang dibagikan ke 
masyarakat. 

Hanya sekali pakai, membuat akar 
bola (ball root), massa volume akar 
tidak banyak, akar kecil dan kurang 
vigor, perlu pemotongan akar 
sebelum ditanam. 
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Gambar 4.3. Pengisian polybag yang benar. 

 

Gambar 4.4. Pengaruh pengisian polybag terhadap kualitas bibit 
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Pengisian polybag dilakukan di rumah produksi atau di bedeng sapih.  Apabila dilakukan 

di rumah produksi, pengangkutan polybag sebaiknya tidak ditunda, dan polybag jangan 

ditumpuk terlalu tinggi agar media tidak menjadi padat dan kering (Gambar 4.5.).  

Polybag dapat disemprot herbisida pra tumbuh untuk mencegah benih rumput dan 

gulma berkecambah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5.  Hindari menumpuk polybag terlalu tinggi yang menyebabkan media menjadi 
padat dan kering 

 

4.1.3. Pengaturan polybag 

Posisi polybag harus lurus  dan tidak berdesakan. Pada tahap awal, polybag ditempatkan 

saling berdekatan (pot-thick) tetapi tidak berdesakan (Gambar 4.6.).  Setelah tumbuh, 

polybag perlu diberi jarak untuk menghindari persaingan dan penyebaran penyakit.  Bibit 

polybag di persemaian umumnya selama 6 bulan untuk jenis benih yang cepat tumbuh.  

Untuk yang lambat tumbuh sampai 18 bulan. Selama periode ini, keteduhan, penyiraman, 

pemupukan, pemangkasan akar, pemantauan dan pembrantasan hama dan penyakit, 

aklimatisasi, dan pengawasan mutu harus menjadi perhatian. 

Polybag disusun dalam bedeng sapih.  Yang perlu diperhatikan adalah lebar bedeng.  

Lebar bedeng umumnya 80-100 cm.  Panjang bedeng bervariasi mulai 5-10 m.  Bedeng 

terbuat dari papan atau pasangan bata. 
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Gambar 4.6.  Cara meletakkan bibit dan pengaruhnya terhdap perumbuhan batang dan 

akar 
 

Pengaturan polybag di areal nauangan maupun terbuka juga perlu memperhatikan posisi 

rak. Bibit yang diletakkan di atas rak akan memudahkan pemeliharaan dan 

pengawasannya (Gambar 4.7.a). Bibit sebaiknya jangan diletakkan di bawah rak (bibit 

lesehan) (Gambar 4.7.b.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7.  Bibit seharusnya diletakkan di atas rak untuk memudahkan pemeliharaan 
dan menghasilkan sistem perakaran yang kompak 
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4.1.4. Pottrays 

Seperti polybag, pemilihan ukuran pottrays juga tergantung pada ukuran benih, ukuran 

kecambah ketika disapih, lama bibit di persemaian, ketersediaan di pasar, dan anggaran 

yang tersedia (Gambar 4.8 sampai 4.13 ). Dari sisi effisiensi penggunaan media pottray 

lebih effisien dari polybag. Kelebihan dan kekurangan pottrays disajikan pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Kelebihan dan kekurangan pottrays 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.8.  Bermacam-macam jenis pottrays dengan berbagai ukuran dan bentuk 
 

 

 

 

 
Gambar 4.9.   Potray 13x8 sel tanpa root trainer (kiri) dan Potray 6x7 sel dengan root 

trainer (kanan) 
  

No. Wadah/container Kelebihan Kekurangan 

1 Pottrays Dapat dipakai 
berulang kali, 
tersedia berbagai 
ukuran, dilengkapi 
pelurus akar (root 
trainer) 

Lebih mahal, tidak selalu tersedia di dekat 
lokasi persemaian, menghasilkan akar 
bola jika tidak dilengkapi  pelurus akar 
(root trainer), masalah dalam seleksi bibit 
karenanya bentuknya kompak, tidak 
cocok untuk bibit yang dibagikan ke 
masyarakat. 
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Gambar 4.10.  Root trainer single tube dengan tray berkaki (kiri) dan dengan tray dari 
bahan stereoform (kanan) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11. Potray 4x6 sel dengan root trainer alur sempit vertikal untuk mencegah 
melingkarnya akar 
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Gambar 4.12.  Pottray dengan tipe “root trainer book” memungkinkan akar tumbuh lurus 
ke bawah 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar 4.13.  Root trainer alur sempit yang memungkinkan akar tumbuh lurus ke bawah 

dan merangsang pertumbuhan akar lateral 
 

Wadah bibit yang yang paling optimal dan fleksibel adalah “individual root trainer” alur 

sempit dengan rak seperti terlihat pada Gambar 4.10.  Dalam wadah ini, akar akan 

tumbuh lurus ke bawah.  Pertumbuhan akar lateral akan terangsang dengan adanya  

udara pada alur sempit disamping wada.  Dengan wadah dan rak terebut, meja atau 

bedengan tidak diperlukan lagi ini.  Rak cukup diletakkan langsung di atas hamparan 

koral.  Rak dan wadah tersebut dapat dipakai berulang-ulang.   

Pada saat bibit siap tanam biasanya akar sudah kompak dan dapat dicabut dari wadah 

tanpa merusak akar.  Bibit-bibit yang sudah dicabut dari wadah dimasukkan kantong 

plastik sebelum diangkut ke lapangan. 
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4.1.5. Pengisian pottrays 

Pengisian media ke pottrays dapat dilakukan secara mekanis (Gambar 14) dan secara 

manual (Gambar 4.15.).  Pengisian media ke pottrays memenuhi standar sebagai berikut: 

1. Untuk benih yang disemai langsung (“direct sowing”) ke pottrays, pengisian media 

tidak penuh, cukup 0,5-1 cm dari permukaan pottrays 

2. Untuk penyapihan kecambah, pottrays diisi penuh media 

3. Pengisian tidak boleh terlalu padat dan tidak terlalu longgar 

Gambar 4.14. Pengisian pottrays dengan media gambut secara mekanis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Gambar 4.15. Pengisian pottrays dengan media gambut secara manual 
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4.1.6. Pengaturan pottrays di area naungan 

Penyusunan pottrays di area naungan agak berbeda dengan area terbuka.  Pada area 

naungan, ukuran bibit masih kecil sehingga kompetisi mendapatkan sinar matahari masih 

rendah. Pottrays diletakkan pada meja rak yang sudah ada, pada umumnya 3-4 baris 

pottrays.  Lama bibit pottrays di area naungan tergantung spesies.  Untuk jenis cepat 

tumbuh, bibit pottrays berada di area naungan selama 1 bulan. Pada area terbuka, 

ukuran bibit sudah relatif besar sehingga terjadi kompetisi yang tinggi untuk 

mendapatkan sinar matahari.  Sinar matahari yang cukup diperlukan untuk proses 

pengerasan (lignifikasi) batang bibit selama di open area.  Pottrays di area terbuka 

diletakkan satu baris memanjang dengan jarak antar kolom 30-40 cm. Untuk jenis cepat 

tumbuh, lama bibit pottrays  di area terbuka selama 2 bulan. 

 

4.1.7. Perawatan pottrays 

Pottrays harus dirawat dengan baik.  Pottrays harganya relatif mahal dan dapat dipakai 3-

4 kali.  Pottrays yang telah terpakai harus dicuci dan dikeringkan kemudian disimpan, 

pottrays yang rusak segera dibuang.  Catat jumlah pottrays yang baik dan yang rusak 

dicatat (Gambar 4.16.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 

3 

Gambar 4.16. Pottray yang telah digunakan 

untuk pembuatan bibit disimpan di gudang 

(1).  Pottray seharusnya tidak dibiarkan 

terjemur di areal terbuka (2) dan di rumah 

stek (3) 
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4.2. Benih 

Benih adalah kunci keberhasilan dalam pembuatan bibit.  Sarana persemaian 

sebagaimana telah diuraikan tidak akan menghasilkan bibit berkualitas jika tidak 

menggunakan benih bermutu baik.  Pastikan menggunakan benih dari sumber benih yang 

telah disertifikasi, dan jika perlu kunjungi sumber benihnya dan awasi pengumpulan 

benihnya. Apabila tidak memungkinkan, gunakan benih dari pengada benih yang 

terpercaya. Selanjutnya lakukan pencatatan terhadap informasi asal benih dan lakukan 

pengujian mutu benih sendiri menjelang penaburan benih. 

Informasi asal dan mutu benih yang harus dicatat ketika menerima benih adalah: 

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

2. Spesies 

3. Tanggal penerimaan benih 

4. Pengirim benih 

5. Berat benih (kg) 

6. Sumber benih 

7. Tanggal pengunduhan 

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

9. Kadar air 

10. Kemurnian 

11. Daya kecambah 

Pengujian daya kecambah secara sederhana dilakukan di ruang kecambah.  Ambil 50-100 

butir benih sebanyak empat ulangan secara acak dari lot benih kemudian kecambahkan 

masing-masing di bak kecambah dengan menggunakan media tabur yang akan digunakan 

untuk produksi bibit.  Kegunaan uji kecambah di persemaian adalah: 

1. Mengetahui viabilitas benih (daya kecambah dan kecepatan berkecambah) 

2. Memperkirakan kebutuhan benih dan waktu penaburan 

3. Menghitung jumlah benih yang perlu ditabur per m2 

4. Menghindari salah paham antara produsen benih dan pengguna benih di 

persemaian 

5. Dasar mengajukan tuntutan jika viabilitasnya rendah. 

6. Hasil pengujian dicatat. 
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Ditinjau dari daya simpan, watak benih dibedakan menjadi benih benih ortodok (tahan 

simpan) dan rekalsitran (tidak tahan disimpan).  Untuk benih yang tahan disimpan seperti 

akasia, sengon, ampupu, leda, jati dapat disimpan dalam jerigen plastik dan botol yang 

tertutup rapat, dan kemudian diletakkan di ruang AC.  Untuk benih yang tidak tahan 

disimpan seperti meranti, keruing, agathis, dan mahoni segera ditabur setelah benih 

diterima persemaian. 

Informasi tentang sertifikasi mutu benih dapat diperoleh dari Balai Perbenihan Tanaman 

Hutan (BPTH). 

 

4.3. Penaburan 

4.3.1. Perlakuan pendahuluan 

Penaburan adalah upaya untuk memperoleh kecambah yang normal dan sehat dalam 

jumlah yang mendekati jumlah benih yang ditabur.  Penaburan dilakukan di rumah 

perkecambahan.Untuk itu perlakuan pendahuluan benih perlu dikuasai dengan baik.  

Perlakuan pendahuluan dilakukan untuk memecahkan dormansi benih.  Metoda 

perlakuan pendahuluan tergantung spesies benih.  Contoh perlakuan pendahuluan 

spesies yang umumnya dikembangkan di persemaian saat ini dicantumkan pada Tabel 

4.3. 

Tabel 4.3. Perlakuan benih sebelum penaburan* 

No Jenis Jumlah 
benih/kg 

Perlakuan pendahuluan Umur bibit siap 
tanam 

1 Akasia 40.000-
130.000 

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

3 bulan, tinggi 
39cm, diameter 
4mm 

2 Ekaliptus 200.000-
lebih 

Tidak perlu 3 bulan, 

3 Gmelina 700-2.000 Rendam air dingin 1-2 hari 3 bulan, tinggi 50 
cm, diameter 5 mm 

4 Sengon 35.000-
50.000 

Tuang air mendidih dan biarkan 
sampai dingin 

3 bulan, tinggi 41 
cm, diameter 4,7 
mm 

5 Meranti 1000 Tidak perlu 4-6 bulan 

6 Mahoni 1.300-
2.500 

Rendam dalam air dingin selama 12 
jam 

3-5 bulan 

7 Jati 500-3.000 Rendam air mengalir selama 4 hari 12 bulan 

Catatan: *:Perlakuan pendahuluan jenis lainnya disajikan pada Lampiran 4.1. 
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4.3.2. Media tabur 

Media tabur disarankan menggunakan pasir sungai yang telah diayak dengan ayakan 5 

mm.  Pasir untuk penaburan sebaiknya digunakan sekali.  Tebal pasir tabur untuk benih 

kecil 10 cm, dan untuk benih lembut ketebalan cukup 5-7 cm. Media lain yang dapat 

digunakan adalah lumpur, cocopeat, dan sebagainya yang disesuaikan dengan 

karakteristik benih. Disarankan menggunakan fungisida sistemik untuk pencegahan 

tumbuhnya jamur pada media tabur. Penjemuran media juga dapat mencegah 

tumbuhnya jamur. Ilustrasi persiapan media dan penaburan disajikan pada Gambar 4.17. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17.  Ilustrasi penyiapan media dan penaburan benih di rumah kecambah 

 

4.3.3. Metoda penaburan 

Metoda penaburan yang dipilih mempertimbangkan ukuran benih dan daya kecambah.  

Benih berukuran besar, seperti mahoni, dapat ditabur langsung (“direct sowing”) di 

pottrays.  Benih berukuran kecil, seperti sengon, dan berukuran lembut, seperti ekaliptus 

hendaknya ditabur di bak kecambah, kemudian disapih ke pottrays.  Benih dengan daya 

kecambah kurang 30% sebaiknya dibuang. Benih dengan daya kecambah sekitar 70% 

sebaiknya ditabur di bak kecambah. Benih dengan daya kecambah 80-90% dapat 

langsung ditabur di pottrays.  Apabila ragu daya kecambah meragukan, benih sebaiknya 

ditabur di bak kecambah.   
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4.3.4. Kerapatan penaburan 

Bak kecambah sebaiknya menggunakan kotak plastik untuk mencegah berkembangnya 

jamur parasit. Kotak biasanya berukuran 25cm-L x 34 cm-P x 12,5 cm-T dan dasarnya 

diberi lubang pembuang air.   

Kerapatan benih yang ditabur dipengaruhi ukuran benih. Untuk benih kecil, seperti 

sengon, akasia, dan gmelina, kotak tersebut dapat digunakan untuk menampung 250-300 

benih. Untuk benih lembut, seperti jabon dan ampupu, kotak tersebut dapat digunakan 

untuk menampung 600 kecambah. Ilustrasi kerapatan penaburan benih dapat dilihat 

pada Gambar 4.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18. Kerapatan penaburan benih pada bak kecambah 

 

4.3.5. Pencegahan serangan jamur 

Pencegahan serangan jamur dapat dilakukan dengan penyemprotan fungisida.  Fungisida 

yang disarankan adalah Ridomil 2 G dosis 5 gr/m2, atau Dithane M-45 dosis 0,2%. 

   

4.3.6. Lodoh (“dumping off”) 

Lodoh atau rebah kecambah terjadi karena serangan jamur. Ciri lodoh adalah layu pada 

pangkal kecambah yang diikuti robohnya kecambah. Serangan lodoh yang hebat akan 

memusnahkan semua kecambah dalam beberapa hari. Tindakan yang ditempuh jika 

menjumpai serangan lodoh diantaranya: Periksa tingkat sebaran lodoh 

1. Lakukan penilaian apakah masih tahap awal, menengah, atau sudah parah 
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2. Apabila terdapat gejala lodoh maka bak kecambah dijemur dan penyiraman 

dikurangi 

3. Pada serangan awal, gunakan fungisidda seperti Ridomil 2G, DITHANE M-45 

80WP, atau BENLATE (benomil 50%).  Dosis sesuai label dengan frekuensi 

perlakuan 2-3 kali per minggu 

4. Pada serangan menengah, gunakan fungisida dan kecambah yang terserang 

dibuang kemudian terbakar. 

5. Pada serangan parah (70% terserang), buang seluruh kecambah. 

 

4.4. Penyapihan 

Penyapihan adalah pemindahan kecambah sehat yang telah mencapai ukuran dan umur 

tertentu pada pottray atau polybag.  Umur ideal kecambah disapih adalah ketika akar 

lateral mulai berkembang.  Kecambah yang akar lateralnya sudah berkembang akan sulit 

disapih dari media sapih tanpa merusak akar.  Keuntungan lain dari penyapihan 

kecambah tepat waktu adalah: 

1. Mengurangi resiko serangan jamur di bedeng tabur. Makin besar kecambah makin 

rapat, dan makin tinggi peluang serrangan jamur. 

2. Mengurangi masa stress kecambah di pottrays dan polybag. 

3. Menggurangi resiko kerusakan akar. 

Hindari penyapihan kecambah dari matahari langsunhg.  Penyapihan dilakukan di areal 

naungan bersama kotak taburnya.  Apabila pertumbuhan kecambah tidak merata, cabut 

kecambah siap sapih, kemudian letakkan pada wadah berisi air, dan bawa ke areal 

naungan untuk disapih ke polybag atau pottray.  Penyapihan dilakukan pada pagi hari dan 

sore hari.  Setelah disapih, siram kecambah dengan gembor. 

Penyapihan dilakukan secara hati-hati (ilustrasi Gambar 4.19.) dengan cara: 

1. Siapkan potongan bambu (diameter 1 cm, panjang 15 cm) yang diruncingkan. 

2. Masukkan bambu ke tengah polybag atau pottray  sedalam 6-8 cm, sesuai panjang 

akar. 

3. Masukkan kecambah kedalam lubang agar akar tidak terlipat. 

4. Buat lubang lagi didekatnya agak miring, kemudian pelan-pelan dorong tanah 

menuju kecambah. 

5. Rapatkan tanah dengan tangan. 
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6. Lakukan penyiraman secukupnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19.  Penyapihan kecambah di polybag atau pottray di bawah area naungan 

 

4.5. Penyiraman 

Penyiraman di area naungan harus optimal, karena: 

1. Penyiraman yang berlebihan menyebabkan kurangnya udara pada media yang 

berakibat perakaran tidak berkembang dan pertumbbuhan bibit terhambat. 

2. Penyiraman yang terlalu sedikit menyebabkan media kering miskin hara, bibit 

layu, dan pertumbuhan terganggu. 

3.  Kwantitas penyiraman tergantung pada suhu, kelembaban, dan angin yang 

berpengaruh terhadap kebasahan media.  Faktor lain yang perlu diperhatikan 

adalah curah hujan, tingkat pertumbuhan tanaman dan media yang digunakan. 

Penyiraman harus membasahi media secara merata. Pemeriksaan terhadap kebasahan 

media (gunakan pottray dan polybag yang kecambahnya tidak tumbuh) perlu dilakukan 

untuk memeriksa apakah penyiraman sudah cukup, berlebihan, atau hanya bagian atas 

media yang basah. Jumlah air yang diperlukan untuk penyiraman dapat diprediksi dengan 

metoda evaporasi, sebagai berikut: 
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1. Ambil beberapa polybag atau pottrays tanpa kecambah dengan kondisi kering 

untuk ditimbang. 

2. Siram media hingga basah, dan kemudian timbang. 

3. Jemur pottray dan polybag di area naungan maupun area terbuka selama 24 jam 

dan kemudian ditimbang. 

4. Jumlah evaporasi/m2=berat pottray dan polybag ketika basah per m2 

dikurangiberat polybag atau pottrays setelah dikeringkan 24 jam per m2. 

5. Jumlah evaporasi di areal naungan/terbuka= luas x jumlah evaporasi/m2. 

6. Kebutuhan air penyiraman sama dengan Jumlah evaporasi di areal 

naungan/terbuka.  Di persemaian banjarbaru, evaporasi di areal terbuka 9,6 

liter/m2, di area naungan 9,5 liter/m2. 

Penyiraman dapat dilakukan melebihi batas normal untuk kecambah yang baru disapih, 

bibit yang baru dipindah ke area terbuka, bibit yang baru dipangkas akarnya, atau bibit 

yang layu karena terik matahari. Penyiraman dapat dikurangi untuk mengendalikan hama 

dan penyakit, ketika turun hujan, dan persiapan pengepakan bibit. Penyiraman dapat 

dilakukan tengah hari dengan terlebih dahulu memastikan bahwa saluran irigasi dan air di 

bak penampungan tidak panas. 

 

4.6. Pengendalian Gulma, Hama dan Penyakit 

4.6.1. Kebersihan 

Pencegahan gulma, hama dan penyakit dilakukan dengan menjaga persemaian tetap 

bersih dan sehat.  Buang sisa-sisa polybag, plastik pembungkus, sisa tanaman, bibit mati 

ke tempat sampah atau dibakar (Gambar 4.20.1).  Ruang stek, ruang kecambah, ruang 

bahan stek, area naungan, open orea harus bersih dari sampah tersebut (Gambar 

4.20.2.). 
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Gambar 4.20. Fasilitas utama persemaian seharusnya bersih dari sisa-sisa bibiit dan 

polybag 
 

4.6.2. Pembersihan gulma 

Pembersihan gulma memerlukan upaya yang serius. Pembersihan gulma dilakukan secara 

manual pada pottray dan polybag.  Gulma tumbuh paling subur pada media top soil 

dibanding media lainnya.  Pada area naungan, penyemprotan herbisida ditujukan pada 

gulma yang tumbuh diantara bedeng sapih maupun barisan pottrays. Pada area terbuka, 

peyemprotan herbisida dilakukan sesaat sebelum pemindahan bibiit dari area naungan 

dan setelah bibit diangkut. 

Gunakan herbisida yang terbukti efektif memberantas gulma. Herbisida yang biasanya 

digunakan adalah Round up (glypospate 480 gr/l) atau gramoxone (paraquat 500 gr/l) 

dengan dosis 1%.  Round up efektif memberantas alang-alang, gramoxone untuk rumput 

yang lebih lembut.  Penggunaan herbisida terkadang hanya menekan pertumbuhannya, 

gulma mungkin tumbuh lagi setelah 1 bulan setelah disemprot. 

  

4.6.3. Pemberantasan hama dan penyakit 

Pencegahan terhadap jamur dapat dilakukan dengan mengatur kerapatan bibit setelah 

tinggi bibit mencapai 15 cm.  Membuat barisan tunggal pottray memanjang dengan jarak 

antar barisan 30 cm sudah memadai untuk mengurangi resiko serangan penyakit.  

Pengaturan kerapatan di ruang terbuka juga berguna untuk meningkatkan penetrasi sinar 

matahari yang dapat menekan pertumbuhan jamur, mempercepat lignifikasi, dan 

menyeimbangkan pertumbbuhan tinggi, diameter, dan perakaran. 

  

1 2 
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Pencegahan serangan jamur juga dapat dilakukan dengan penyemprotan fungisida, 

diantaranya: 

1. BENLATE T 20WP dosis 0,1-0,2% mengendalikan penyakit jamur bercak dauan, 

jamur karat, dan penyakit blas daun. 

2. DACONIL 7 WP dosis 0,15-0,20% mengendalikan penyakit bercak dauan, cacar 

daun, dan busuk daun. 

3. DITHANE M-45 WP dosis 0,2% mengendalikan busuk daun, dumping off. 

Penyemprotan fungisida dikerjakan menurut petunjuk keselamatan yang tercantum pada 

label dan brosur.  Penyemprotan tidak dilakukan ketika angin kencang.  Penyemprotan 

searah angin. 

Pengendalian hama dengan insektisida biasanya menggunakan BASUDIN 60 EC dan 

Supracide 40 EC dosis 0,1-0,2%.  Serangan hama umumnya terjadi jika banyak hujan 

turun. 

 

4.7. Pemupukan 

Pemupukan dilakukan untuk menghindari defisiensi (kekurangan) hara karena 

penggunaan oleh bibit dan pencucian.  Gejala kekurangan pupuk disajikan pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Gejala defisiensi hara N,P, dan K 

No Defisiensi Gejala 

1 Nitrogen, N 

Bibit kerdil, daun yang tua layu dan mati, daun muda hijau pucat 
sampai kuning.  Bercak merah keunguan pada ujung daun, akar 
hitam. 

2 Phospor, P 
Bibit kerdil, daun menyusut, warna nerubah dari hijau menjadi ungu 
pada bagian ujung, kemudian menjadi coklat dan mati. 

3 Kalium, K 

Batang bibit pendek, kokoh, dan kuat.  Ujung daun muda berubah 
hijau pucat sampai kekuningan sampai layu.  Peralihan warna 
berlangsung lama. 

Pemupukan dapat dibedakan menjadi pemupukan pada periode perkecambahan, 

pemupukan periode pertumbuhan dengan formula nitrogen yang tinggi, pemupukan 

periode lignifikasi (pengerasan batang) dengan formula P dan K yang tinggi selama. 
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4.7.1. Pemupukan pada periode perkecambahan 

Pupuk TSP 10gr/m2 dalam bentuk larutan konsentrasi 1% diberikan secara manual 

dengan embrat, dilakukan 2-3 hari sebelum penyapihan.  Pada saat pemupukan , kondisi 

media harus lembab. 

 

4.7.2. Pemupukan periode pertumbuhan dan lignifikasi 

Pupuk NPK (15:15:15)  215 gr/m2 dalam bentuk larutan konsentrasi 0,5-1,5%, disesuaikan 

dengan tingkat pertumbuhan semai, diberikan  secara manual dengan embrat.  

Pemupukan pertama dilakukan pada bibit umur 10 hari, pemupukan selanjutnya 

dilakukan setiap 2 minggu sampai 19 kali.  Jumlah pupuk/m2 berubah dari rendah ke 

tinggi, dan kemudian rendah lagi (dalam kisaran 0,5-1,5%).  Pemupukan dihentikan 15-20 

hari sebelum diangkut ke lapangan.  Setelah pemupukan dilakukan penyiraman ringan.  

Tatawaktu pemberian pupuk untuk pottrays pada jenis bibit umur 3 bilan disajikan Tabel 

4.5. 

Tabel 4.5. Tatawaktu pemupukan bibit dengan masa pemeliharaan 3 bulan di persemaian 

Periode 
Jenis 

Pupuk 

Umur 
semai 
sejak 

disapih 
(hari) 

Frekuensi 
pemupukan 

(kali) 

Interval 
pemupukan 

(hari) 

Jumlah 
pupuk 

tiap 
frekuensi 
(gr/m

2
) 

Konsentrasi 
larutan 

Jumlah total 
pupuk (gr/m

2
) 

TSP NPK 

 
Pupuk dasar 
 
Pupuk 
pertumbuhan 
 
 

 
TSP 

 
 

NPK 

 
(2-3) 

 
 

10-16 
19-31 
34-55 
58-64 

 
(1) 

 
 

3 
5 
8 
3 

 
- 
 
 

3 
3 
3 
3 
 

 
10 

 
 

5 
10 
15 
10 

 
1,0% 

 
 

0,5% 
1,0% 
1,2% 
1,0% 

 
10 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
- 
 
 

15 
50 

120 
30 

Penyiapan 
kondisi siap 
tanam 

 >65 
hari 

tanpa pemupukan penyiapan kondisi proses 
pengerasan batang semai 
 

  

Jumlah   
(1)+19 3 hari 5 – 15 

gr/m
2
 

0,5-1,2% 10 
gr/m

2
 

215 
gr/m

2
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Pengaruh pemberrian pupuk yang berlebihan adalah: 

1. Mengurangi ketersediaan air dalam media yang dapat diambil bibit, yang 

berakibat mengurangi pertumbuhan dan bahkan kematian bibit. 

2. Mengakibatkan pertumbuhan tinggi lebih cepat, tetapi tidak diikuti pertumbuhan 

akar yang seimbang. 

Upaya yang dilakukan jika disadari terjadi kelebihan dosis pupuk adalah menyiram bibit 

agar kelebihan pupuk tercuci sampai tingkat yang tidak membahayakan.  Penyiraman 

yang terlalu lama akan mempengaruhi aerasi media. 

 

4.8. Pemangkasan Akar 

Tujuan pemangkasan akar adalah: 

1. Mencegah akar primer (tap root) menembus pottrays atau polybag 

2. Memacu pertumbuhan dan pengembangan akar lateral yang intensif, sehingga 

bibit siap tanam memiliki gumpalan media yang kompak, tidak kaku, dan tidak 

mudah pecah 

3. Mengendalikan agar bibit mengambil hara hanya dari media pottray atau polybag 

4. Memudahkan pencabutan bibit ketika pengepakannya. 

5. Mengurangi kerusakan akan pada saat pengepakan sehingga terhindar dari layu 

dan kematian. 

6. Mempertahankan masa pakai pottrays. 

Pemangkasan akar dilakukan manual, hanya menggunakan jari tangan.  Posisi pottrays 

pada saat pemangkasan miring bertumpu pada sisi panjangnya.  Pottrays disiram segera 

setelah pemangkasan (ilustrasi gambar 4.21).   

Akar bibit polybag juga perlu dipangkas (Gambar 4.21). Sebagai alternatif pemangkasan 

akar, bibit polybag diseleksi dan dipindah mendekati area terbuka dan lokasi 

pengangkutan. 
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Gambar 4.21.  Pemangkasan akar (root prunning) pada pottrays dan polybag 

  

4.9. Seleksi dan Transportasi Bibit 

Tahap akhir pekerjaan produksi bibit adalah seleksi dan pengepakan bibit agar dapat 

diangkut secara praktis dan murah.  Tujuan seleksi bibit adalah: 

1. Menjaga mutu bibit yang diterima konsumen 

2. Mengurangi kematian selama pengangkutan, dan menjaga daya hidup ketika bibit 

ditanam. 

3. Membuat bibit sisa seleksi dapat dipelihara agar memiliki mutu standar pada 

seleksi berikutnya. 

Agar bibit produksi persemaian permanen memiliki mutu yang seragam, perlu ditetapkan 

standar bibit siap tanam berdasarkan penampilan bibit setelah ditanam di lapangan, yaitu 

masa stress bibit, kecepatan tumbuh, dan sebagainya.  Bibit bermutu tinggi jika mampu 

tumbuh hanya beberapa hari (10 hari) setelah ditanam.  Indikator mutu bibit siap tanam 

suatu persemaian permanen (Gambar 4.22.) diantaranya sebagai berikut: 

1. Tinggi bibit 30-50 cm 

2. Akar dan media membentuk gumpalan kompak 

3. Batang semai kokoh (diameter 3mm, untuk tinggi 3 cm) 

4. Bibit sehat, segar, dan batang berkayu. 
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Gambar 4.22.  Standar mutu bibit pottrays 

Bibit dicabut dari pottrays sebelum dipak dan kemudian diangkut ke lokasi tanam.  Bibit 

ini harus terhindar dari sinar matahari, terutama pada gumpalan akarnya, dengan cara 

mengemas bibit pada kantung plastik, sebagaiman Ilustrasi Gambar 4.23. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23. Pengepakan bibit pottrays sebelum diangkut 

4.10. Jadwal Produksi dan Pengaturan Bibit 

Rencana tatawaktu disusun untuk produksi bibit, dan jumlahbibit yang diproduksi 

tergantung kapasitas persemaiannya.  Tujuan penyusunan rencana tatawaktu produksi 

bibit adalah: 

 

Kompak Retak Patah Lepas 
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1. Memantau dan mengevaluasi kelancaraan pelaksanaan produksi bibit. 

2. Produksi bibit dikerjakan secara efektif dan efisien 

3. Produksi bibit sesuai dengan jumlah dan waktu permintaan bibit. 

4. Pedoman bagi teknisi dalam mengatur waktu pelaksanaan kegiatan. 

Informasi yang diperlukan untuk penyusunan tatawaktu produksi bibit adalah: 

1. Jenis tanaman, target jumlah dan waktu penyaluran bibit 

2. Perkiraan produksi bibit yang akan dihasilkan 

3. Kapasitan area naungan dan area terbuka 

4. Metoda produksi bibit, polybag atau pottrays 

5. Kebutuhan bahan, seperti benih, pottrays/polybag, media, pupuk, pestisida, 

herbisida, dan sebagainya. 

Contoh tatawaktu kegiatan produksi bibit dapat dilihat pada Tabel 4.6. 
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Tabel 4.6. Tatawaktu kegiatan produksi bibit Acacia mangium target 4.000.000 bibit 
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IV. PENUTUP 

Manual ini disusun dari informasi yang ada dalam membangun dan mengelola 

persemaian permanen selama ini.  Pengalaman dalam operasional persemaian permanen 

oleh BPDAS dan BPTH akan memperkaya dan menyempurnakan manual ini. 



55 
 

  

Lampiran 
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Lampiran 2.1. Rumah Stek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesifikasi Umum 
 

Rumah stek  adalah satu set “tropical poly-ethylene green house” ukuran 10mx20m (200 
m²) dengan ruang kosong 60m² di sisi kanan dan kirinya, memiliki spesifikasi sebagai 
berikut: 
1. Seluruh struktur adalah mild steel dengan pelapisan akhir hot dipped galvanized. 
2. Seluruh bangunan ditutup dengan jaring peneduh 50% dan plastik UV tebal 200 

mikron, tahan cuaca dan angin. 
3. Seluruh penutup plastik terikat pada struktur galvanis dengan system penjepit 

Spring Clip, bahan aluminium dengan penjepit baja anti karat. 
4. Untuk menghindari suhu yang terlalu panas, pintu sliding ditutup jaring peneduh 

50%. 
5. Tinggi bangunan adalah ± 4.5 m. 
6. Struktur dirancang tahan terhadap pijakan pekerja saat pemasangan, pembersihan 

plastik dan terpaan angin. 
7. Penyiraman menggunakan fogging system berupa pipa tembaga yang terpasang 

pada rangka plafon (“Ceilling Frame”). System penyiraman diatur oleh Electric 
Control Valve secara otomatis. 

8. Fogging terpasang sebanyak 5 jalur, setiap jalur berisi 10 Nozzle, dengan jarak 
antara jalur 1,8 m. Total nozzle dalam rooting area ada 50 set. Seluruh pipa 
menggunakan pipa tembaga yang tahan terhadap tekanan tinggi. Mesin 
menggunakan High Pressure Compressor. Spesifikasi fogging system dapat berbeda 
tergantung noozle yang digunakan. 

9. Rak rooting green house ukuran L= 1,2m, T= 0,8m dan P= 8m (3 lajur)  sebanyak 10 
unit dengan pelapisan menggunakan cat zinchromate sebanyak 2 kali pelapisan dan 
digunakan sebagai penempatan Tray & tube, terdapat didalam ruang rumah stek. 
Jumlah Tray sebanyak, 20x3x10 = 600 tray. Dimensi rak disesuaikan dengan ukuran 
pot trays dan jumlahnya tergantung pada target produksi bibit. 

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

 

Spesifikasi khusus 
 
1. Tanggulan 

 Pondasi cor beton bertulang dengan ketinggian 15 cm berfungsi sebagai 
pembatas ruangan dan penahan hamparan split. 

 Tanggulan diplester + Aci 
 Dibawah tanggulan dipasang pipa PVC 1 inch sebagai pipa sulingan agar didalam 

ruang Rooting Green House tidak terdapat genangan air sisa penyiraman.  
 Pondasi titik kolom konstruksi menggunakan beton K-175 dengan ukuran 

30cmx30cmx50cm, yang sebelumnya telah diisi urugan pasir dan lantai kerja 
dengan ketebalan masing-masing 5 cm. 
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Spesifikasi khusus (lanjutan) 
 
2. Kerangka Struktur : 

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

 Keseluruhan rangka besi rumah stek dilapisi dengan proses Hot Dip Galvanized 
Coating Steel sebagai penahan terjadinya karatan. 

 Ketebalan pelapisan : 20-40 mikron dengan toleransi +/- 10% 
 (40x40x1.8x1000 mm Besi Hollow /RHS) - Struktur Tanam Fondasi (Foundation 

Tube) 
 (25x50x1,8x3600 mm Besi kotak)  -  Kolom Tarikan Angin Samping (Wind 

Bracing) 
 (50x50x1,8x3000 mm Hollow)  -  Tiang Utama (Main Coloum) 
 (50x50x1,8x4000 mm Hollow)  -  Penghubung kolom (Main Frame) 
 (32 mm 0x1.8x700 mm SGP)   -  Tarikan Angin Struktur (Structur Bracing) 
 (40x40x1,8x4000 mm Hollow)  -  Pengikat lantai (Rail Bracing Down) 
 Baut dan mur pengikat di Galvanized Electro Plating (M12x120, Hex, ring plat, 

dan ring per) 
3. Pengikat Plastik : 

 Penjepit plasting menggunakan Spring Clip dengan spesifikasi : 
 Bahan rail terbuat dari aluminium. 
 Mampu mengikat dua lapisan plastik 
 Spring baja dengan coating plastik / electroplating 
 Mudah untuk bongkar pasang dan kuat 
 Material rail maupun spring tidak tajam 
 Material Import 

4. Spesifikasi plastik UV : 
 Performance    : umur pemakaian 5 tahun 
 Film Density    : 922 kg/m3 
 Light Haze      : 223 % (ASTM D 1003) 
 Light Transmission  : 97.4 % (ASTM D 1003) 
 Ketebalan        : 200 micron 

5. Jaring Peneduh 
 Knitted Shadenet UV A Stabilizer 
 Australian made 
 50 % Shade 

6. Instalasi : 
 Knock Down dengan pengikat baut galvanis electro plating. 
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Lampiran 2.2. Rumah Kecambah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Spesifikasi Umum 
 
Rumah kecambah adalah satu set “tropical polyethylene green house” ukuran 
5mx10m (50 m2) dengan ruang kosong 15m2 di sisi kanan dan kirinya, memiliki 
spesifikasi sebagai berikut:  

1. Seluruh struktur adalah mild steel dengan pelapisan akhir  hot dipped galvanized  
2. Seluruh bangunan ditutup dengan jaring peneduh 50% dan green house film 

dengan UV protection dengan ketebalan 200 mikron yang tahan terhadap cuaca 
dan angin. 

3. Seluruh penutup plastik terikat dengan baik distruktur galvanis dengan system 
penjepit Sprig Clip. 

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

5. Sepanjang sisi bangunan tertutup dengan jaring peneduh 50% dan terlapisi di sisi 
luarnya dengan plastik film. 

6. Tinggi bangunan   adalah  ± 4.5 meter. 
7. Struktur dirancang tahan terhadap pijakan pekerja saat pemasangan, 

pembersihan plastik dan tahan terhadap terpaan angin.  
8. Penempatan ruang Germination House  menyatu dengan ruang Rooting Green 

House yang dibatasi dengan penyekat pelastik UV. 
9. Penyiraman menggunakan Misting System yang terpasang pada  rangka rak 

perkecambahan dalam ruang Green House dan diatur oleh Electric control valve 
secara otomatis. 

-  Menggunakan pipa High Density Poly Etylen (HDPE) 13mm 
-  Nozzle, Mister Agridor dengan jarak antar nozzle 2 meter. 
-  System penyiraman diatur dengan control panel on/off secara otomatis. 
-  High pressure pump min tekanan 4 bar. 
-  On/off dapat diatur dalam detik ataupun menit. 

10. Rak perkembahan dengan ukuran L=1,34m, T= 1,7m dan P= 8m (2 susun 
bertingkat)  dengan 4 lajur sebanyak 2 unit diletakkan didalam Germination 
House sebagai tempat bak perkecambahan. Jumlah bak kecambah sebanyak, 
2unit x 4 lajur x 2 tingkat x20 = 320 bak.Tiap bak kecambah dapat menampung 
600 s/d 800 benih sedang, sehingga setiap produksi menghasilkan minimum 
600x320 = 19.200 bibit. Tipe lain menggunakan bedeng tabur, dengan nozzle 
tegak. 

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

1. Tanggulan 
 Pondasi cor beton bertulang dengan ketinggian 15 cm berfungsi sebagai 

pembatas ruangan dan penahan hamparan split. 
 Tanggulan diplester + Aci 
 Dibawah tanggulan dipasang pipa PVC 1 inch sebagai pipa sulingan agar 

didalam ruang Germination House tidak terdapat genangan air sisa 
penyiraman.  

 Pondasi titik kolom konstruksi menggunakan beton K-175 dengan ukuran 
30cmx30cmx50cm, yang sebelumnya telah diisi urugan pasir dan lantai kerja 
dengan ketebalan masing-masing 5 cm. 

2. Kerangka Struktur : 
 Stardarisasi JIS. Manufacture Standard, SPHTI-3, SS400 Steel Structure   

Standard Material 
 Keseluruhan rangka besi Roting Green House dilapisi dengan proses Hot Dip 

Galvanized Coating Steel sebagai penahan terjadinya karatan. 
 Ketebalan pelapisan : 20-40 mikron dengan toleransi +/- 10% 
 (40x40x1.8x1000 mm Besi Hollow /RHS) - Struktur Tanam Fondasi (Foundation 

Tube) 
 (25x50x1,8x3600 mm Besi kotak) - Kolom Tarikan Angin Samping (Wind 

Bracing) 
 (50x50x1,8x3000 mm Hollow) - Tiang Utama (Main Coloum) 
 (50x50x1,8x4000 mm Hollow)  - Penghubung kolom (Main Frame) 
 (32 mm 0x1.8x700 mm SGP)   - Tarikan Angin Struktur (Structur Bracing) 
 (40x40x1,8x4000 mm Hollow)  - Pengikat lantai (Rail Bracing Down) 
 Baut dan mur pengikat di Galvanized Electro Plating (M12x120, Hex, ring plat, 

dan ring per). 
3. Pengikat Plastik : 

 Penjepit plastik menggunakan Spring Clip dengan spesifikasi : 
 Bahan rail terbuat dari alumunium. 
 Mampu mengikat dua lapisan plastik 
 Spring baja dengan coating plastik / electroplating 
 Mudah untuk bongkar pasang dan kuat 
 Material rail maupun spring tidak tajam 
 Material Import 

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

5. Jaring Peneduh 
 Knitted Shade Net UV A Stabilizerd 
 Australian made 
  50 % Shade 

6. Instalasi : 
 Knock Down dengan pengikat baut galvanis electro plating. 
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Lampiran 2.3. Area naungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipe Area Naungan 
 

Fasilitas pokok dalam areal naungan adalah sistem irigasi, sistem penyiraman, dan 
jaring peneduh. 
Ditinjau dari penggunaan wadah (“container”) bibit, tipe area naungan terdiri dari: 

1. Area naungan dengan rak + pottrays 
2. Area naungan tanpa rak + pottrays (disangga rak untuk pottrays) 
3. Area naungan dengan bedeng sapih untuk meletakkan polybag 

Ditinjau dari sistem irigasi dan penyiraman, tipe area naungan terdiri dari: 

1. Area naungan + van spray tegak 
2. Area naungan + van spray gantung 
3. Area naungan + maxi bird disangga pipa portable 
4. Area naungan + maxi bird disangga pipa tetap 

Ditinjau dari sistem bentang jaring peneduh, tipe area naungan terdiri dari: 

1. Area naungan + rangka besi galvanized 
2. Area naungan + tiang besi galvanized + sling 

Spesifikasi umum 
 

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

1. Sekeliling bangunan terdapat ruang kosong seluas 150m2. 
2. Seluruh struktur adalah mild steel dengan pelapisan akhir  Hot Dipped Galvanized 

dengan tidak ada pekerjaan pengelasan di lokasi pemasangan 
3. Pengikat jaring peneduh ke struktur galvanis dengan clamp penjepit dari bahan 

PVC sheet sehingga jaring peneduh akan tertarik dengan sempurna. 
4. Tinggi bangunan Shade house adalah 3 meter. 
5. Seluruh penyangga Shading net menggunakan Sling (wire rope) 12 mm yang 

dijepit dengan clamp sling.  
6. Penyiraman dalam bangunan Shadeh area adalah dengan menggunakan nozzle 

12 Van Spray yang diatur oleh Control panel sebagai pengendali on/off secara 
otomatis. 
a.  Komposisi penyiraman terdiri 5 jalur pipa memanjang sepanjng 30m dengan 

jarak antar nozzle 4m. 
b.  Sistem penyiraman digantung dengan baik menggunakan pipa HDPE. 

7. Seluruh ruang shaded area terhampar merata batu split 3/5 setebat 5 cm.  
8. Kapasitas Bibit 2 unit shaded area : 

a. 2.208 tray x 81 tube / tray = 357.696 tube (357.696 bibit). 
b. Dengan rotasi setiap 3 bulan dan 80% survival rate akan menampung atau 

mengeluarkan 1.144.627  bibit per tahun. 
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Spesifikasi khusus 

1. Tanggulan 
 Pondasi cor beton bertulang dengan ketinggian 15 cm berfungsi sebagai 

pembatas ruangan dan penahan hamparan split. 
 Tanggulan diplester + Aci 
 Dibawah tanggulan dipasang pipa PVC 1 inch sebagai pipa sulingan agar 

didalam ruang Germination House tidak terdapat genangan air sisa 
penyiraman.  

 Pondasi titik kolom konstruksi menggunakan beton K-175 dengan ukuran 
30cmx30cmx50cm, yang sebelumnya telah diisi urugan pasir dan lantai kerja 
dengan ketebalan masing-masing 5 cm. 

2. Kerangka Struktur : 
 Stardarisasi JIS. Manufacture Standard, SPHTI-3, SS400 Steel Structure   

Standard Material 
 Keseluruhan rangka besi area naungan dilapisi dengan proses Hot Dip 

Galvanized Coating Steel sebagai penahan terjadinya karatan. 
  Ketebalan pelapisan : 20-40 mikron dengan toleransi +/- 10% 
 (40x40x1.8x1000 mm Besi Hollow /RHS) - Struktur Tanam Fondasi (Foundation 

Tube) 
 (25x50x1,8x3600 mm Besi kotak)  -Kolom Tarikan Angin Samping (Wind 

Bracing) 
 (50x50x1,8x3000 mm Hollow)  -Tiang Utama (Main Coloum) 
 (Wire rope 12 mm)    -Penghubung kolom (Main Frame) 
 (32 mm 0x1.8x700 mm SGP)   -Tarikan Angin Struktur (Structur Bracing) 
 (40x40x1,8x4000 mm Hollow)  -Pengikat lantai (Rail Bracing Down) 
 Baut dan mur pengikat di Galvanized Electro Plating (M12x120, Hex, ring plat, 

dan ring per). 
3. Pegikat / penguat Jaring : 

 Clamp PVC Sheet penjepit Shading net. 
 Anti karat. 
 Mampu menjepit net dengan baik dan net tidak mudah robek. 
 Mudah untuk bongkar pasang dan kuat 
 Material penjepit dari bahan PVC Sheet 3 mm. 

4. Knitted Shadenet Roof and Walls 

 UV  Stabilised 
 Australian made 
 Roof 70 & 50% , wall 30% Black shade 

5. Sistem penyiraman  
 12 Van Spray 8 adapter nozzle 
 Ball Valve 1 ¼’’ 
 PVC AW, t  min 2 mm 
 Head + Nozzle + Anti Drain Valve 
 Check Valve 1 ¼’’ 
 Disc filter 1 ¼’’ 
 On/off diatur oleh control panel secara otomatis. 
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Lampiran 2.4. Area terbuka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Spesifikasi umum 
 
1. Open area dengan ukuran 30m x 30m dengan luas 900m2 sebanyak 4 unit. 
2. Hamparan koral dengan ketebalan  5 cm. 
3. Bedengan menggunakan C Channel bahan zincalume anti karat (polybag dia.7cm ) 
4. Kapasitas jika menggunakan polybag, 1 bedengan (9mx0,98m) dengan jarak antar 

bedengan 60 cm : 
a. 128 baris x 14 kolom = 1792 polybag x 60 bedengan = 107.520 bibit / 1 unit 

open area. 
b. untuk 4 unit open area = 430.080 bibit / periode 

5. Kapasitas open area jika menggunakan Tray & tube. 
a. Ukuran 30mx30m dan tray ukuran 40 cmx 40 cm. 
b. 22x3 = 66 tray x20 baris x 3 kolom x 81 tube = 320.760 tube / 1 unit open area. 
c. Untuk 4 unit open area = 1.283.040 tube. 

 

Spesifikasi khusus 
 

1. Penyiraman dengan Overhead Sprinkler   

 Tiap Blok terdiri 2 jalur pipa x 3 sprinkler tiap jalur (10 m jarak antar sprinkler, 
dan 10 m jarak antar pipa), sisi kiri kanan berjarak 5m dari tanggulan ke pipa 
PVC AW t min. 2 mm. Total 24 unit Sprinklers. 

 Tiap Blok dengan 1 set Control Valve. 

2. Spesifikasi Material Watering System: 

 Maxibird Sprinkler   

 Ball Valve 1 ½’’ 

 Check Valve 1 ½’’ 

 Disc filter 1 ½’’ 

 Water mur 1 ½’’ 
  Distribution Pipe 

 PVC Pipe 1 ½’’AW t min 2 mm + Accessories 

 PVC AW 1 ¼’’ + Accessories 
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Lampiran 2.5. Rumah pompa dan panel kontrol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2.6. Rumah produksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran2.7. Sumber air dan bak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spesifikasi umum 
1. Ukuran 4,00 x 5,00 m = 20 m2 
2. Pondasi batu kali adukan semen 1 : 4 
3. Sloof besi beton bertulang 15 cm x 20 cm, besi diameter 10 mm, beton K250 
4. Begisting papan cor, kaso 5/7 
5. Cor lantai beton K250, besi diameter 10mm 
6.  Kusen kayu kamper oven, daun jendela kaca polos 5 mm 
7. Ringbalk besi beton bertulang 15 cm x 20 cm, besi diameter 10 mm, beton K250 
8. Konstruksi Besi Hollow galvanize. 
9. Dinding wire meshRangka atap Kayu 
10. Atap dan nok zincalume 
11. Cat dinding setara Vinilex 
12. Lubang angin di ke 4 sisi dinding 

Spesifikasi 2012 
 

1. 5,0 m-L x 10,0 m-P (10m x 12m) 
2. Dinding beton setinggi 1 meter. 
3. Atap Zincalume 
4. Lantai beton cor 10cm 
5. Area stock media 2,5 m-L x 3,5 m-P x 1,0 m-T beton bata 
6. Konstruksi IWF 150 mm 
7. Finishing zincromate 
 

Spesifikasi 
 

1.  Sumber Air 
a.  Sumur Bor dengan kedalaman 40-150 meter. 
b.  Kapasitas pompa 60 l/min dengan total head 50 M. 

2. Kolam Penampungan dengan lapisan geotextile 
a.  Kapasitas 48M3 (8m-p x 4m-L x 1.5mT) 
b.  Tebal lapisan Geomembran 40 mill (1,00 mm) 

 



64 
 

Lampiran 2.8.  Gudang 

Gudang adalah bangunan untuk menyimpan peralatan dan bahan seperti sprayer 

gendong, selang-selang, pupuk, pestisida, herbisida, insektisida dan bahan-bahan lainnya. 

Spesifikasi teknis bangunan gudang adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2.9.  Jalan utama, jalan inspeksi dan drainase 

 

 

 

 

 

 

  

Spesifikasi 
 

1. Ukuran 4,00 x 5,00 m = 20 m2 
2. Pondasi batu kali adukan semen 1:4 
3. Sloof besi beton bertulang 15 cm x 20 cm, besi diameter 10 mm, beton K250 
4. Begisting papan cor, kaso 5/7 
5. Cor lantai beton K250, besi diameter 10 mm 
6. Kolom 25,00 cm x 13,00 cm, beton K250, besi diameter 10 mm 
7. Kolom praktis beton K175 
8. Dinding bata merah diplester dan aci 
9. Pintu kupu, kusen kayu kamper oven, daun pintu double triplek 
10. Kusen kayu kamper oven, daun jendela kaca polos 5 mm 
11. Ringbalk besi beton bertulang 15 cm x 20 cm, besi diameter 10 mm, beton K250 
12. Rangka atap kayu 
13. Atap dan nok zincalume 
14. Cat dinding setara Vinilek , 
15. Lubang angin di ke 4 sisi dinding 

 

Spesifikasi  
 

1. Parit dengan ukuran25 cm x 30 cm x 465 m dari pasangan ½ bata. 
2. Jalan inspeksi didalam area green house lebar 1m dan disekeliling 0.7m 
3. Jalan dari Paving block t = 8cm 
4. Penjepit Paving dari pasangan bata diplester dan aci. 
 



65 
 

Lampiran 4.1. Perlakuan pendahuluan benih  

No. Jenis tanaman Perlakuan pendahuluan Lama berkecambah 
(hari) 

Nama botani Nama lokal 

1 Acacia auriculiformis akor, formis skarifikasi atau celup dalam air mendidih 
selama 1 menit lalu rendam air dingin 
selama 24 jam 

6 - 15 

2 Acacia leucophloea pilang tidak perlu 14 

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

3 - 6 

4 Alstonia scholaris pulai tidak perlu 12 

5 Anacardium occidentale jambu mente, jambu mede rendam dalam air dingin selama 24 jam   

6 Arenga pinnata aren direndam HCL dengan kepekatan 95% 
selama 15 - 25 menit atau direndam air 
panas (50º C) selama 3 menit 

  

7 Azadirachta indica mimba skarifikasi manual 7 - 14 

8 Bruguiera gymnorrhiza tanjang, tinjang merah tidak perlu   

9 Casuarina equisetifolia cemara laut tidak perlu 14 

10 Casuarina junghuhniana cemara gunung   10 

11 Ceiba pentandra kapuk, randu celup dalam air mendidih selama 1 menit 
lalu rendam dalam air dingin selama 24 jam 

  

12 Ceriops tagal sago tingi, tingi tidak perlu 45 

13 Chrysophyllum cainito sawo beludru direndam air selama 3 x 24 jam   
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14 Eurycoma longifolii bedara putih, bedara merah tidak perlu   

15 Hibiscus tiliaceus waru tidak perlu   

16 Khaya anthotheca mahoni afrika tidak perlu 19 - 23 

17 Lansium domesticum duku, langsat tidak perlu 7 

18 Mangifera casturi kasturi direndam air biasa maksimal 24 jam   

19 Manglieta glauca cempaka kuning direndam 1 malam kemudian 
diremas/digosok untuk menghilangkan 
lendir 

10 - 21 

20 Manilkara zapota sawo manila   30 

21 Morus macrouca andalas direndam dalam larutan KNO3 atau larutan 
air kelapa muda selama 15 - 20 menit 

  

22 Pandanus tectorius pandan besar, pandan pudak direndam air biasa selama 5 hari   

23 Planchonia valida putat, putat kebo tidak perlu 14 

24 Schleichera oleosa kesambi direndam air selama 24 jam 14 

25 Shorea platyclados meranti batu, banio direndam air dingin selama 12 - 24 jam jika 
kulit dan sayap kering 

6 - 12 

26 Swietenia macrophylla mahoni daun lebar rendam dalam air dingin selama 12 jam 10 - 21 

27 Swietenia mahagoni mahoni daun kecil rendam dalam air dingin selama 12 jam 10 - 21 

28 Syzygium cumini duwet tidak perlu 14 - 21 

29 Xylocarpus granatum nyirih, nyirreh, niri tidak perlu 45 
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