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I. PENDAHULUAN 

 

Pengusahaan hutan alam sudah dimulai sejak tahun 1970 telah menjadikan sektor kehutanan 

sebagai kekuatan ekonomi Indonesia saat itu. Jenis-jenis dipterokarpa seperti meranti, keruing, 

resak dan lain-lain merupakan pangsa pasar kayu hutan alam tropis yang mendominasi. Sampai 

saat ini produksi kayunya masih mengandalkan sumber daya hutan alam walaupun jenis-jenis 

dipterokarpa telah menjadi komoditi penting hasil hutan. 

Keadaan penurunan potensi sumber daya alam  yang diperburuk dengan tingginya laju 

deforestasi hutan alam yang diperkirakan mencapai 2,84 juta ha pertahunnya (Badan Planalogi 

Kehutanan, 2005), maka produksi kayu jenis-jenis dipterokarpa harus segera di alihkan dari 

hutan alam ke hutan tanaman. Awal dari usaha untuk meraih segala manfaat yang dapat 

diberikan oleh pohon adalah kegiatan pembibitan. Salah satau tujuan penting dari mengelola 

bibit adalah mengusahakaannya untuk mendapatkan keuntungan finansial. 

Anggota famili Dipterocarpaceae merupakan jenis tanaman yang mempunyai nilai ekonomi 

tinggi. Kayu dari kelompok Dipterocarpaceae mensuplai sekitar 25% dari total perdagangan 

kayu tropis (Smith, 1987). Beberapa jenis dari Dipterocarpaceae misalnya Shorea javanica 

menghasilkan produk selain kayu, yaitu resin yang digunakan sebagai bahan pembuatan 

tarpentin dan vernis. Sedangkan Shorea macrophylla, S.pinanga dan S.stenoptera yang dikenal 

sebagai tengkawang, buahnya mengandung lemak yang digunakan sebagai bahan kosmetik. 

Keberhasilan dalam pembangunan tegakan komersial dipterokarpa antara lain ditentukan 

dengan ketersediaan bibit secara berkesinambungan dalam jumlah dan kulaitas yang mencukupi. 

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan tanaman Dipterocarpaceae adalah pengadaan 

bibit dalam skala besar. Kesulitan ini terjadi dikarenakan periodisitas pembuahan yang panjang 

(meranti), sifat buah recalsitrant pada Meranti yang tidak dapat disimpan dalam waktu yang 



lama, serta jumlahnya yang terbatas, sehingga berpengaruh pada kuantitas bibit yang harus 

disediakan (Anonimous, 1993). Pada sisi yang lain keberadaan pohon-pohon jenis Meranti itu 

sendiri semakin berkurang, sehingga seringkali menimbulkan keterbatasan yang cukup 

menentukan di dalam pemapanan tanaman Meranti.  

PT. Sari Bumi Kusuma yang berlokasi di Propinsi Kalimantan Tengah  merupakan 

perusahaan yang memiliki Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) model dalam 

pelaksanaan teknik Silvikultur Intensif (SILIN). Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan 

pengadaan bibit persemaian asal cabutan di PT. Sari Bumi Kusuma Kalimantan tengah dari 

famili Dipterocarpaceae di persemaian PT. Sari Bumi Kusuma yang diperoleh penulis ketika 

mengikuti Magang Profesional Silvikultur Intensif (Mafes SILIN) di PT. Sari Bumi Kusuma 

selama kurang lebih 6 bulan. 

 

II. PERSEMAIAN  

 

 Persemaian adalah suatu tempat atau lokasi dimana dilakukan kegiatan pembuatan bahan 

tanaman berupa semai yang siap untuk ditanam di lapangan. Jadi bahan tanaman tersebut 

merupakan perkembangan ciri hasil generatif (semai). Meskipun demikian bisa juga di 

persemaian dikembangkan bahan tanaman dari bagian vegatatif tanaman yang nanti akan 

dihasilkan bibit yang siap untuk ditanam di lapangan, sebagai contoh disitu akan dihasilkan bibit 

dari hasil pengembangbiakan dengan menggunakan stek, penyambungan, maupun cangkok. 

Orang sering memfungsikan persemaian identik dengan pembibitan, karena memang di 

persemaian akan dihasilkan bibit yang siap ditanam di lapangan, dan disitu bisa juga dijadikan 

sebagai tempat transaksi jual beli bibit/bahan tanaman, meski sebenarnya hal tersebut adalah 

berbeda. 

 Kegiatan di persemaian merupakan kegiatan awal di lapangan dari kegiatan penanaman 

hutan. Oleh karena itu kegiatan penanaman atau persemaian adalah termasuk kegiatan penting 

karena merupakan kunci pertama di dalam upaya mencapai keberhasilan penanaman hutan. 

Dalam pekerjaan pembuatan persemaian, perencanaan dasar meliputi kegiatan: pemilihan jenis 

persemaian pemilihan lokasi persemaian, kebutuhan bahan, kebutuhan peralatan, dan tenaga 

kerja untuk pembuatan persemaian itu sendiri, serta tata waktu penyelenggaraan persemaian. 



Jenis persemaian pada umumnya digolongkan menjadi 2 jenis atau tipe, yaitu: persemaian 

sementara dan persemaian tetap. 

  Lokasi persemaian diusahakan terletak di tengah-tengah daerah penanaman atau berjarak 

sedekat mungkin ke setiap lokasi penanaman, terbuka. Rancangan persemaian yang disajikan 

terdapat kantor, rumah penampung media, dan gudang dalam satu blok. Kantor terdapat paling 

depan dan paling dekat dengan jalan masuk atau keluar yang dimaksudkan untuk memudahkan 

dan memperlancar mobilitas administrasi dan perencanaan serta bangunan perkantoran ini lebih 

besar dari bangunan yang lain karena dalam administrasi dan perencanaan dibutuhkan ruangan 

yang memadai dan representatif. 

 Bahan pertanaman/bahan tanaman dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu: (1) 

bahan tanaman berasal dari biakan generatif berupa: benih, semai, wildling dan stump. (2) bahan 

tanaman berasal dari biakan vegatatif berupa: stek, cangkokan, okulasi dan sambungan, kultur 

jaringan. Bahan tanaman yang siap ditanam di lapangan kalau berupa biji disebut benih, 

sedangkan dalam bentuk lainnya disebut bibit. 

 Berkaitan dengan bahan tananam generatif, maka sumber benih memegang peranan 

dalam ketersediaan benih yang akan ditanam. Adapun dimaksud dengan sumber benih, adalah 

suatu sumber (sumber = bisa berupa tempat/lokasi/pohon/tegakan) dimana benih tersebut 

diperoleh. Sumber benih, dapat berupa: Hutan Alam (Natural Forest), Tegakan Sembarang 

(Common Stand) dan Pohon Biji (Seed Tree), Tegakan Benih (Seed Stands), Areal Produksi 

Benih/APB (Seed Production Area), kebun benih (Seed Orchards). Adapun kebun benih, dapat 

dibagi menjadi dua macam berdasarkan asal bahan tanaman yang ditanam, yaitu: Seedling Seed 

Orchard (SSO/Kebun Benih yang berasal dari seedling = semai) dan Clonal Seed Orchard 

(CSO/kebun benih yang berasal dari clone = hasil biakan vegetatif). 

 

III. PENGADAAN BIBIT ASAL CABUTAN 

 

 Pengadaan bibit di PT. Sari Bumi Kusuma difokuskan pada anggota famili 

dipterocarpaceae. Jenis-jenis bibitnya yang diadakan adalah anggota famili diperocarpaceae, 

yaitu:  Shorea leprosula, Shorea parvifolia, Shorea johorensis, Shorea dasiphylla dan Shorea 

platycados. Pengadaan bibit di PT. Sari Bumi Kusuma  berasal dari biji, cabutan anakan alam 



dan stek pucuk, tetapi karena lama masa berbuahnya jenis meranti maka pengadaan bibit 

difokuskan pada cabutan anakan alam sekitar 75-80%. Bibit yang berasal dari biji  tidak serta 

merta tersedia karena bibit meranti tidak tersedia setiap bulannya mengalami panen. Pengadaan 

bibit yang berasal dari cabutan dilakukan di PT. Sari Bumi Kusuma jika tidak sedang musim 

buah. Cabutan adalah bibit yang didapat dengan cara mencabut anakan alam yang tumbuh di 

sekitar pohon induk / tegakan benih. Ciri-ciri anakan meranti yang baik untuk cabutan yang 

berlaku sesuai dengan kriteria di PT. Sari Bumi Kusuma adalah : (1). Berbatang lurus dan 

diameter pangkal batangnya 3-4 mm, (2). Tinggi bibit meranti adalah kurang lebih 30 cm, (3). 

Percabangannya minimalis, (4). Perakarannya lurus dan (5). Bebas dari hama penyakit. Contoh 

pengadaan bibit asal cabutan yang dilakukan di PT. Sari Bumi Kusuma dapat dilihat pada 

gambar 1 dibawah ini. 

 

Gambar 1. Bibit asal cabutan 

 Eksplorasi bibit meranti di PT. Sari Bumi Kusuma dilakukan dengan 2 sistem, yaitu: (1). 

Sistem jalur dan (2).Sitem sebar. Sistem jalur adalah salah satu sistem yang digunakan dalam 

eksplorasi anakan alam meranti. Sistem ini umumnya digunakan pada lokasi hutan alam yang 

belum diketahui sebaran pohon induknya. Jalur yang dibuat arah Utara - Selatan sebanyak 20 

tarikan, setiap tarikan (20 m) dipatok, pencarian bibit cabutan sesuai dengan kriteria yang 

diinginkan PT. Sari Bumi Kusuma dilakukan sejauh 10 m arah kanan dan kiri jalur. Eksplorasi 

dengan sistem jalur dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini. 
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Gambar 2. Eksplorasi dengan sitem jalur 

 

Pemisahan jenis cabutan bibit meranti langsung dilakukan pada saat pengambilan cabutan di 

lapangan untuk memudahkan pengangkutan ke lokasi persemaian. Pada saat pencabutan bibit 

meranti, sebaiknya dilakukan pada keadaan tanah yang masih lembab/basah. Setelah dilakukan 

pengambilan bibit, sebaiknya bibit segera dibungkus untuk menjaga kesegaran bibit selama 

proses pengangkutan ke persemaian. Sistem sebar umumnya dilakukan pada lokasi/petak yang 

sudah diketahui sebaran pohon induknya. Pengambilan cabutan dilakukan di sekitar pohon induk 

dengan tetap memperhatikan kualitas bibit meranti yang baik.  

 

 

IV. PENUTUP 

 

 Pengadaan bibit yang berasal dari cabutan dilakukan di PT. Sari Bumi Kusuma jika tidak 

sedang musim buah. Eksplorasi bibit meranti di PT. Sari Bumi Kusuma dilakukan dengan 2 

sistem, yaitu: (1). Sistem jalur dan (2).Sitem sebar. Sistem jalur adalah salah satu sistem yang 

digunakan dalam eksplorasi anakan alam meranti. Sistem sebar umumnya dilakukan pada 

lokasi/petak yang sudah diketahui sebaran pohon induknya. 
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