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Produksi bibit jelutung rawa dapat dilakukan secara generatif (dengan penyemaian biji) dan vegetatif 
(penyemaian stek pucuk). Kendala yang sering dihadapi dalam dalam memproduksi bibit secara generatif antara lain : 
ketersediaaan biji (seed) yang tidak mencukupi atau biji tersedia dalam jumlah cukup namun kualitasnya rendah 
(misalnya daya kecambahnya rendah < 30%) sehinggga tidak dapat mencapai jumlah produksi bibit siap tanam yang 
telah direncanakan. Kendala tersebut dapat diatasi yaitu dengan produksi bibit cara vegetatif (stek pucuk).  
Teknik pembuatan bibit jenis-jenis pohon yang tumbuh di habitat rawa gambut atau lahan basah (lahan gambut dan 
non gambut)  dapat dilakukan dengan perbanyakan tanaman secara generatif dan vegetatif. Pada kedua cara 
perbanyakan tanaman tersebut untuk setiap jenis tumbuhan/tanaman tekniknya berbeda-beda, namun ada juga 
tekniknya yang hampir sama. Hal tersebut dikarenakan masing-masing jenis tanaman/tumbuhan memiliki karakter 
atau sifat-sifat tersendiri, sehingga pada pembuatan bibitnya ada teknik-teknik tersendiri pula yang disesuaikan 
dengan karakter masing-masing jenis tumbuhan/tanaman yang dibiakkan. Tujuan tulisan ini adalah agar para 

pengguna atau praktisi (masyarakat) mengetahui teknik produksi/pembuatan bibit jenis jelutung rawa. 
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I. PENDAHULUAN 
 

 
Tahun demi tahun potensi sumber daya hutan alam terus menurun. berdasarkan laporan Badan 
Planologi Kehutanan (2005), laju deforestasi hutan alam diperkirakan mencapai 2,84 juta ha setiap 
tahunnya. oleh sebab itu keperluan bibit tanaman dalam rangka merehabilitasi hutan dan lahan 
dalam bentuk hutan tanaman, hutan rakyat, hutan kemasyarakatan dan GERHAN, diperlukan bibit 
tanaman .dalam jumlah cukup banyak. Sebagai contoh untuk keperluan rehabilitasi hutan dan 
lahan seluas 200.000 ha setiap tahun dengan kerapatan penanaman 1.111 batang/ha ( jarak 
tanam 3 m x 3 m) maka diperlukan bibit sebanyak 222.200.000 juta batang bibit setiap tahunnya. 
 
Indikator kesuksesan suatu persemaian adalah dapat menciptakan bibit  berkualitas baik dalam 
jumlah cukup, tepat waktu sesuai dengan rencana. Untuk mencapai kesuksesan tersebut 
diperlukan metode persemaian yang tidak hanya berorientasi pada segi kuantitas namun harus 
memperhatikan pula tentang kualitas bibit yang dihasilkan (Supriadi & Valli, 1988; Tampubolon & 
Rusmana, 1998; Lazuardi et. al. 2003). Langkah awal untuk mendapatkan kualitas bibit bermutu 
tinggi yaitu dengan menggunakan benih terseleksi dan bermutu baik. Produksi bibit dapat berjalan 
lancar apabila benih cukup tersedia pada saat diperlukan. Selain itu, keberadaan sarana 
prasarana  persemaian cukup memadai yang diimbangi dengan tenaga persemaian terampil 
(kinerjanya baik) dan penerapan teknik silvikultur yang tepat, dipastikan suatu persemaian dapat 
menghasilkan kualitas bibit bermutu baik.   
 



Kendala yang sering dihadapi dalam memproduksi bibit asal biji (perbanyakan tanaman cara 
generatif) antara lain ketersediaan biji (seed) yang tidak mencukupi atau biji tersedia dalam jumlah 
cukup namun kualitasnya rendah (misalnya daya kecambahnya rendah < 30%) sehingga tidak 
dapat mencapai jumlah produksi bibit siap tanam yang telah direncanakan.   Sakai dan subiakto 
(2005) menyatakan kendala tersebut dapat diatasi yaitu dengan produksi bibit cara stek 
(perbanyakan tanaman cara vegetatif) atau dengan menggunakan cabutan anakan alam (wildling), 
yang didukung oleh ketersediaan bahan steknya (kebun pangkasan) atau anakan alamnya yang 
mencukupi.  
 
Teknik pembuatan bibit jenis-jenis pohon yang tumbuh di habitat rawa gambut atau lahan basah 
(lahan gambut dan non gambut)  dapat dilakukan dengan perbanyakan tanaman secara generatif 
dan vegetatif. Pada kedua cara perbanyakan tanaman tersebut untuk setiap jenis 
tumbuhan/tanaman tekniknya berbeda-beda, namun ada juga tekniknya yang hampir sama. Hal 
tersebut dikarenakan masing-masing jenis tanaman/tumbuhan memiliki karakter atau sifat-sifat 
tersendiri, sehingga pada pembuatan bibitnya ada teknik-teknik tersendiri pula yang disesuaikan 
dengan karakter masing-masing jenis tumbuhan/tanaman.  Sebagai contoh ;  untuk mendapatkan 
kecambah yang bagus teknik penyemaian biji (seeds sowing) jenis Jelutung (Dyera lowii/Dyera 
polyphylla) berbeda dengan jenis Belangiran (Shorea balangeran). Demikian pula pembuatan bibit 
dengan cara stek  pada jenis Jelutung berbeda dengan pembuatan bibit cara stek  pada jenis 
Sungkai (Peronema canescens). Dalam hal ini stek Jelutung sebelum tumbuh akarnya, perlu 
kelembapan yang selalu konstan lebih dari 90% dan tidak mampu bertahan pada kondisi 
kelembapan yang sering berfluktuatif serta dengan bantuan Zat Perangsang Tumbuh (ZPT) ”akar”, 
stek akan lebih cepat tumbuh akarnya. Sedangkan stek Sungkai sebelum tumbuh akarnya dapat 
bertahan pada kondisi kelembapan yang berfluktuatif dan tidak tahan pada kondisi media 
berdrainase jelek serta tidak perlu bantuan ZPT karena mudah tumbuh. Oleh karena itu teknik 
produksi bibitnya akan berbeda untuk setiap jenis tumbuhan. 
 
Keberhasilan penanaman di lapangan baik dalam bentuk hutan tanaman, hutan kemasyarakatan, 
hutan rakyat dan ”GERHAN” penggunaan bibit berkualitas baik menjadi salah satu faktor 
penentunya. Sering terjadi pada tanaman berumur seminggu banyak tanaman yang stres dan 
mati, ada pula tanaman yang tumbuh stagnan, namun ada pula tanaman (bibit baru ditanam) yang 
hampir tidak mengalami stagnan di lokasi tanam. Kondisi tanaman terakhir merupakan ciri bibit 
siap tanam berkualitas baik.    
 
Tujuan tulisan ini adalah agar para pengguna atau praktisi (masyarakat) mengetahui teknik 
produksi/pembuatan bibit jenis jelutung rawa. 
  
 

II. PENGENALAN  JENIS JELUTUNG RAWA (Dyera polyphylla) 
 
Martawijaya, et al.,1989 menyatakan bahwa jelutung rawa masuk dalam famili Apocinaceae dan 
tumbuh di lahan rawa gambut, pohonya berpenampilan besar dengan ukuran diameter batang bisa 
mencapai 260 cm (2,6 m) dan tinggi pohonnya bisa mencapai 60 m, bentuk batang silendris, tidak 
berbanir, kulit batang pohon dewasa berwarna kelabu kehitaman dan bila ditoreh kulitnya akan 
keluar getah berwarna putih seperti ”air susu”.  Sejak dahulu sampai sekarang getahnya diperjual 
belikan walau harganya masih tinggi getah karet (Hevea braziliensis) denga harga Rp. 11.000,-/kg 



dibanding harga getah jelutung rawa  sebesar Rp. 4.000 – 6.000,-/kg (tergantung kadar airnya) di 
tingkat petani. 
 
Di Indonesia jelutung rawa tumbuh tersebar di Sumatera (Sumatera Barat, Sumatera Selatan, 
Sumatera Utara) dan Kalimantan (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan 
Kalimantan Timur) (Lemmens et. al., (editor) 1995). Jelutung rawa tumbuh baik di daerah tropik 
dengan tipe iklim A dan B pada jenis tanah organosol, khususnya di hutan rawa gambut pada 
ketinggian tempat dari permukaan laut hingga 20 m dpl (Martawijaya, et. al., 1989) 
 
 

                       
         Bunga            Biji      Bibit 
 

Gambar 1.  Bunga, Buah, Biji dan bibit Jelutung rawa (Foto : Rusmana, 2005) 
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 Gambar 2.  Persemaian Jelutung dengan sistem panggung di daerah rawa (A)  
                   dan sistem non panggung di lahan kering (B), (Foto:  Rusmana, 2005) 
 

   
 

Gambar 3.  Pohon jelutung rawa  umur 14 tahun milik pak Suyitno di Palangkaraya  
               sebagai sumber benih teridentifikasi (Foto : Rusmana, 2008) 



 
Jelutung Rawa mempunyai dua komoditi yang dapat diperdagangkan yaitu kayu dan getahnya 
(lateks). Jenis tersebut memiliki prospek yang menjanjikan bila dibudidayakan melalui program 
hutan rakyat atau hutan kemasyarakatan dengan pola agroforestry, tegakan campuran atau 
tegakan murni dalam bentuk hutan tanaman (kebun kayu). 
 
 

             
 
Gambar 4.  Kiri : Pohon jelutung rawa umur 6 tahun di KHDTK Tumbang Nusa milik BPK           
  Banjarbaru. Kanan : pencangkokan dahan jelutung rawa untuk pembangunan  
  tegakan benih. (Foto :  Rusmana, 2008). 
 
 
 

III.   PRODUKSI BIBIT 
 
3.1 Pembuatan bibit cara stek (Cutting) 
 
Jelutung dapat dibiakan dengan cara stek dengan mengambil bahan stek dari bagian pucuknya. 
Teknik pembiakannya sampai saat ini ada dua macam yaitu metode persemaian konvensional dan 
metode persemaian KOFFCO (Komatsu Forda Fog Cooling). Metode persemaian konvensional 
merupakan suatu metode yang sederhana dalam hal pengaturan temperatur dan kelembabannya 
yaitu dengan cara penyemaian stek ditempatkan dalam sungkup plastik sampai stek tersebut 
tumbuh akarnya untuk selanjutnya bibit stek dipelihara seperti biasa (tanpa teknologi khusus). 
Sedangkan metode persemaian KOFFCO yaitu suatu metode dengan pengaturan temperatur dan 
kelembaban udara dengan cara penyemaian stek ditempatkan dalam boks propagasi berukuran 
sekitar 40 cm x 70 cm dan tinggi 30 cm serta dilakukan  pengkabutan air (nozel atau air cool) yang 
dipasang sedemikian rupa dalam rumah kaca (greenhouse) sehingga kondisi temperatur  dalam 
boks propagasi rendah (< 320 C) dan kelembaban udara tinggi (> 90%) pada siang hari tetap 
terjaga.  Beberapa tahapan kegiatan dalam pembuatan bibit stek Pantung/Jelutung secara ringkas  
disampaikan sebagai berikut : 
 
a. Media tumbuh stek 
 
Media yang dapat digunakan harus bebas dari hama dan penyakit (patogen). Agar media bebas 
dari patogen yang mengakibatkan stek busuk sebelum berakar media perlu dijemur atau 
disterilisasi terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai media tumbuh stek.  



 
Beberapa jenis media yang dapat digunakan sebagai media tumbuh stek antara lain :   
 
1) Campuran serbuk kulit kelapa  (Cocopeat atau cocodust) dengan sekam padi (2 : 1),   
2) Kompos serbuk gergaji (Sawdust) dicampur tanah lapisan atas (2 : 1), 
3) Campuran gambut dengan sekam padi (70% : 30%), 
4) pasir sungai atau pasir kuarsa dengan kekasaran dominan 0,5- 1,0 mm, dan 
5) arang sekam padi murni atau dicampur dengan bahan lain. 
 
b. Pemilihan bahan stek 
 
Bahan stek Pantung yang baik adalah yang diambil dari bagian pucuknya yang masih dorman 
(resting) yang tumbuh ortotrop (tegak) dan jangan mengambil bahan stek pucuk yang masih 
tumbuh menggelora (flushing) dan tumbuh plagiotrop (menyamping). Selain itu pohon induk atau 
stok tanaman untuk bahan stek umurnya jangan yang tua (lebih dari 2 tahun) karena sulit tumbuh 
akarnya tetapi harus yang muda (asal bibit dari biji berumur 6 bulan- 2 tahun) karena stek akan 
mudah tumbuh akarnya. 
 

                                                                                                                   
 
        Dormán (resting)   Menggelora (Flushing)                   Tipe tunas 
 
 
 Gambar 5.   Contoh fase pertumbuhan bahan stek dan tunas orthotrop dan plagiotrop 
         (Sumber : Setyowatyningtias, R & Rusmana, 2005; Sakai, Ch.  & Subiakto, A 
        .(2007).  
 
 
c.  Pengambilan dan penyemaian stek 
 
Pengambilan bahan stek bisa dilakukan dari kebun pangkasan. Kebun pangkasan ada dua macam 
yaitu sistem bergulir dan ada sistem permanen. Sistem bergulir tidak memerlukan tempat kebun 
pangkasan khsusus karena tanaman donornya tetap dalam polybag atau pot yang pada suatu 
waktu setelah diambil pucuknya bisa ditanam ke lapangan. Sedangkan kebun pangkasan 
permanen memerlukan tempat khsusus dan donornya ditanam dalam bedengan dan biasanya jika  
persentase pertumbuhan akar steknya sudah rendah (< 30%) karena umur kebun pangkasannya 



(tanaman donor) sudah lebih dari 2 tahun, maka kebun pangkasannya dimusnahakan diganti 
dengan yang baru. 
 
Tahapan pengambilan dan penyemaian  stek secara ringkas adalah sebagai berikut ; 
 
1) persiapan bahan dan peralatan yang diperlukan seperti : gunting stek atau sejenisnya,        
      ember plastik, hormon perangsang akar “Rootone F” atau sejenisnya dll,               
2) ember plastik diisi dengan air bersih secukupnya (1/2 nya), 
3) stek diambil dari pohon induk atau Stock plant yang baik,yang diambil adalah pucuk atau       
      bagian tunas orthotrop, 
4) panjang stek dibuat sekitar 10 – 15 cm, 
5) daun pada stek dibuang dan disisakan 2-3 helai dan dipotong ½ nya, 
6) kemudian stek diamsukan dalam ember plastik berisi air dan diusahakan bagian                                
 pangkalnya terendam air, 
7) kemudia stek disemai pada polybag atau media yang telah disediakan sebelumnya di rumah 
 kaca dalam boks propagasi (metode KOFFCO) atau pada polybag atau bedengan dalam 
 sungkup plastik (metode konvensional), 
8) stek sebelum disemai terlebih dahulu diberi hormon perangsang akar (Rootone F atau 
 sejenisnya), 
9)   buat  lubang  semai  pada  media  dengan menggunakan  stik kayu yang bersih agar pada 
 saat penancapan/penyemaian stek, hormon perangsang akar dan bagian pangkal stek 
 tidak rusak kena gesekan media, 
10) kemudian stek disemaikan sedalam 1/3 nya panjang stek, lalu padatkan media kearah bagian 
 stek yang tertanam dalam media, 
11) siramlah semaian stek dengan air secukupnya agar terjadi kontak yang baik antara stek yang 
 ditanam dengan media tumbuhnya, 
12) tutuplah boks propagasi atau sungkup plastik dengan rapat sehingga sirkulasi udara dalam 

boks propagasi/sungkup plastik dengan di luar boks propagasi/sungkup plastik tidak terjadi, 
13) stek dipelihara dengan cara menjaga agar temperatur udara tidak melebihi 320 C dan 
 kelembaban udara tidak kurang dari 90%. Hal tersebut dilakukan dengan cara penyiraman 
 pada stek  di dalam boks propagasi atau sungkup plastik sampai stek berakar seluruhnya (16 
 minggu), dan 
14) Hindari penyiraman terlalu basah dan bibit kekeringan karena akan mengakibatkan stek mati. 
  

                                                
 
       Stek Jelutung   Stek Jelutung telah berakar 
      Gambar 6.  Penampilan stek Jelutung dengan metode persemaian KOFFCO 
             (Dok. Rusmana et. al, 2005) 



 3.2   Pembuatan bibit dari biji  (Seedling) atau anakan alam (Wildleeng) 
 
a.   Pengadaan biji dan anakan alam 
 
Pantung berbuah setiap tahun dan ada masa berbuah penyela yang jumlahnya sedikit dari      
masa berbuah utama. Biji Pantung berlimpah bila pada saat musim berbuah utama (panen raya) 
dan mudah diproduksi dalam jumlah banyak, namun anakan alam sulit ditemukan sehingga 
pembuatan bibit asal anakan dalam jumlah banyak sulit dicapai.  Tahapan pengadaan benih 
(generatif) isampaikan sebagai berikut : 
 
1) Survey pohon induk Jelutung di hutan rawa  
2) Panen buah yang tua dengan cara dipanjat dan hindarkan panen buah dengan cara 
 menebang pohon induknya, 
3) Buah diekstraksi dengan cara dijemur dan polong buah akan merekah sehingga bijinya mudah 
 dikeluarkan dari polongnya, dan 
4) Lakukan seleksi biji agar diperoleh biji yang baik dan membuang segala macam kotoran-
 kotorannya (seresah buah, ranting dll.), 
 
b. Penaburan dan penyapihan  
 
1) Bila biji sudah tersedia, segera biji Pantung ditabur/disemaikan,karena tidak bisa disimpan 
 lama (semi ortodoks) dengan cara benih direndam terlebih dahulu dengan air dingin semala 12 
 – 24 jam. 
2) Penaburan biji bisa dilakukan pada bedeng tabur atau langsung disemai dalam polybag 
 dengan cara biji dimasukan 2/3 bagiannya ke dalam media dengan posisi vertikal dimana 
 calon radikula berada di posisi bawah. 
3) Dapat pula penyemaian biji dengan cara mengecambahkannya dalam wadah bakul atau kain 
 basah yang ditempatkan di tempat teduh dan disiram tiap hari minimal 2 kali. Benih yang telah 
 berkecambah dengan tumbuh akar yang pendek (maksimal 1 cm) kecambah harus segera 
 disapih ke polybag yang berisi media.  
4) Tempat penyemaian harus di tempat yang naung dengan intensitas naungan 70%. 
 

                            
 

                      Gambar 7.  Buah di pohon, polong dijemur dan bentuk biji jelutung rawa 
    (Foto : Rusmana, 2003; Saepudin 2007) 
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Gambar 8.  Benih dikecambahkan dalam kondisi lembab  pada kain basah (A), 
                   Kecambah disapih dalam polybag ukuran minimal 10 x 15 cm (B) 

   Bibit jelutung rawa siap tanam, tinggi 30 – 35 cm dan diameter batang 3 –  
   3,5 mm (C). (Foto :  Rusmana, 2005; Rusmana, 2008) 
 

 

3.3  Pemeliharaan bibit 
  
Tahapan pemeliharaan bibit stek atau asal biji secara garis besar adalah sebagai berikut : 
 
a. Penyiraman 
 
Penyiraman bibit bertujuan untuk memberikan keperluan tanaman akan air agar tidak terjadi       
kekurangan air dalam proses pertumbuhannya. Penyiraman dilakukan 2 – 3 kali sehari atau sesuai 
kondisi cuaca.  
 
b. Pemupukan 
 
Pemupukan bertujuan untuk memberikan tambahan unsur hara yang diperlukan untuk 
pertumbuhan tanaman, sehingga bibit tumbuh dengan normal. Jenis pupuk yang digunakan 
sebaiknya jenis pupuk lengkap seperti NPK. Dosis pupuk yang diberikan disesuaikan dengan umur 
bibit, artinya bibit makin bertambah umurnya, dosis pupuknya pun makin bertambah. Besarnya 
dosis pupuk khusus untuk jenis Pantung belum diketahui. Namun dengan dosis pupuk NPK 
sebesar 10 – 15 gram/m2 yang diberikan dalam bentuk larutan (konsentarasi larutan 20 gram/10 
liter air bersih) dengan frekuensi 2 kali/minggu menunjukkan respon pertumbuhan bibit Pantung 
cukup baik.  
 
Cara pemupukan dengan sistem larutan tersebut di atas perlu dilakukan dengan 2 tahap, yaitu 
pemberian pupuk dengan cara disiramkan menggunakan gembor atau embrat dan setelah itu 
kemudian disiram atau dibilas dengan air bersih agar cairan pupuk yang menempel di daun bibit 
tercuci tidak lengket di daun.  Bila tidak dilakukan pencucian atau pembilasan denga air bersih 
tersebut sering terjadi daun bibit jelutung atau pantung klorosis akibat kandungan nitrogen yang 
menempel di daun tidak hilang. 
 
c.  Pengendalian gulma 
 
Pengendalian gulma dilakukan apabila gulma telah tumbuh dalam bedengan-bedengan di 
persemaian. Untuk mempermudah pelaksanaan, pemberantasan atau pengendalian gulma dapat 



dilakukan sekali setiap bulan. Pemeberantasan gulma bisa dilakukan dengan cara manual yaitu 
gulma-gulma pengganggu dicabut atau dibersihkan dengan alat cangkul hingga bersih. Namun 
bisa juga pemberantasan/pengendalian gulma dilakukan dengan cara kimiawi yaitu dengan cara 
disemprot gulma tersebut dengan herbisida seperti roundup (sistemik), gramoxon (non sistemik) 
atau sejenisnya. Pengendalian gulma dengan cara biologis di Indonesia jarang dan belum pernah 
dilakukan untuk sekala besar. 
 
Pengendalian gulma bertujuan untuk menghindari persaingan pengambilan unsur hara dalam 
tanah atau pot yang tumbuh bersamaan dengan bibit. Selain itu bertujuan untuk menghindari 
tempat bersarangnya hama atau penyakit yang akan merugikan atau merusak pertumbuhan bibit. 
Selain itu, pengendalian gulma untuk menambah nilai estetika suatu persemaian, karena jika 
persemaian terlihat bersih kesannya suatu persemaian tersebut terkelola dengan baik. 
 
d. Pemangkasan akar 
 
Pemangkasan akar dilakukan setiap bulan sekali. Pemangkasan akar bibit terakhir dilakukan yaitu 
pada saat 2 minggu lagi bibit akan diseleksi dan dipak untuk diangkut ke lokasi penanaman.  
 
Pemangkasan akar ditujukan terhadap akar-akar bibit yang keluar dari polybag/potnya. 
Pemangkasan akar bertujuan untuk menghindari pertumbuhan akar-akar bibit menembus ke 
dalam tanah di luar pot yang akan mengakibatkan pertumbuhan bibit tak terkendali dan akan 
mengakibatkan kerusakan bibit pada saat bibit akan diangkut ke lokasi penanaman. Pemangkasan 
akar dapat dilakukan bersamaan dengan pengendalian gulma dan sekaligus menyeleksi bibit-bibit 
yang mati dalam polybag/pot.  
 
e. Seleksi dan pengepakan bibit siap tanam 
 
Kegiatan seleksi dan pengepakan bibit merupakan kegiatan akhir persemaian dari suatu proses 
produksi bibit. Seleksi bibit siap tanam bertujuan untuk (Supriadi & Valii,1988; Sagala, 1988; 
Tampubolon & Rusmana, 1998; Santosa & Yuwati, 2004) : 
 
1) Memilih bibit yang baik dan memenuhi syarat untuk ditanam ke lapangan 
2) Menjaga bibit yang dibawa keluar dari persemaian tetap terjaga kualitasnya 
3) meningkatkan ketahanan bibit dalam pengangkutan sehingga diharapkan bibit setelah ditanam 

di lapangan (lokasi tanam) daya hidupnya (survival) tinggi (> 90%) dan tidak mengalami stres 
yang panjang (bibit tokcer). 

 
Kriteria bibit siap tanam (secara umum) adalah sebagai berikut : 
 
1) Bibit kondisinya sehat  
2) Batang lurus dan percabangan normal atau belum bercabang 
3) Tinggi bibit  minimal 30 cm dan diameter batang minimal 3,0 mm dan tampak kokoh artinya 

tinggi dengan diameter batangnya seimbang( 10 : 1) kecuali bibit yang ditanam di daerah 
dengan ketergengan air cukup dalam, tinggi bibit harus lebih dari tinggi muka air pada saat 
banjir agar bibit tidak terendam total oleh air. 



4) Memiliki kekompakan akar dengan media (rootball compacknes) yang kompak (tidak pecah 
atau hancur medianya tetapi membentuk satu gumpalan yang kompak antara akar dengan 
medianya). Kelas kekompakan media dibagi 4 kelas,  yaitu (Supriadi & Valii, 1988) : 
 

Kelas 
kekompakan 

media 

 
Uraian/pengertian 

 
Keterangan 

 
Utuh 

Bila bibit dicabut dari potnya/ polybag, media dan 
akar membentuk gumpalan yang kompak, padat dan 
utuh 100%  

 
Pilihan utama 

 
Retak 

Bila bibit dicabut dari potnya/ polybag, terdapat 
bagian media yang retak dan media yang 
terikat/menempel pada akar bibit > 70%.  
 

 
Pilihan kedua 

 
Patah 

Bila bibit dicabut dari potnya/ polybag, terdapat 
bagian media yang retak dan patah mengelilingi 
media terbelah dua media yang menempel pada 
akar 50% - 70%.   

Belum siap tanam 
dan perlu pemeli-
haraan lagi di per-
semaian 

 
Lepas 

Bila bibit dicabut dari potnya/ polybag, terdapat 
bagian media yang menempel pada akar < 30%.  

Belum siap tanam 
dan perlu pemeli-
haraan lagi di per-
semaian 

 
5) Jumlah daun minimal 8  helai atau 50% – 70% dari total tinggi bibit ditempati daun (tergantung 

jenis) 
 
Seleksi dan pengujian bibit siap tanam dilakukan dengan cara sample (contoh bibit) dari 
bedengan-bedengan bibit di persemaian dimana bibitnya yang telah cukup umurnya. Teknik 
pengambilan sample dilakukan dengan cara sistematis yang diawali dengan cara acak (sistematik 
random sampling with start).   
 

 
 

IV.  KESIMPULAN 
 
 

Untuk memeproduksi bibit jelutung rawa dapat dilakukan dengan cara generatif dan vegetatif. Benih harus 
diambil dari pohon induk yang baik secara fenotipenya (sukur-sukur sampai genetik) agar diperoleh benih 
yang berkualitas. Untuk mendukung pembuatan bibit secara vegetatatif (stek pucuk) perlu dibangun kebun 
pangkasan agar suatu persemaian bisa melakukan produksi bibit jelutung rawa tanpa bergantung terhadap 
ketersediaan biji.  
 
Kondisi pohon induk jelutung rawa saat ini di hutan alam sudah terancam keberadaannya karena banyak 
ditebang dimnfaatkan (diperjualbelikan) kayunya, konversi lahan untuk kepentingan lain seperti perkebunan 
atau pertanian, perluasan wilayah pemukiman dan pemanenan benihnya dengan cara ditebang pohonnya. 
Oleh karena itu, pembangunan kebun pangkasan jelutung rawa sebagai sumber benih vegetatif (stek 
pucuk) merupakan suatu alternatif yang bisa dilakukan dalam rangka pembuatan bibit jelutung rawa saat 
sulit mendapatkan benih generatif (biji). 
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