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PEMBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN 

TAHUNAN PENGHASIL MINYAK 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah menyelesaikan materi tentang pembibitan tanaman perkebunan tahuan 

penghasil minyak, peserta didik dapat memahami, menerapkan dan melaksanakan 

pembibitan tanaman perkebunan tahunan penghasil minyak dengan benar. 
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Benih, Bibit, Pembibitan awal (Pre nursery), Pembibitan utama (main nursery), 

kelapa sawit (Elaeis guineensis), kelapa (Cocos nucifera) 
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PENDAHULUAN 

Perkebunan tanaman tahunan penghasil minyak merupakan jenis usaha 

perkebunan jangka panjang. Tanaman perkebunan tahunan penghasil minyak yang di 

tanam saat ini baru dapat di panen hasilnya setelah beberapa tahun kemudian, sehingga 

bahan tanam (bibit) yang akan ditanam merupakan investasi yang sebenarnya bagi 

perkebunan komersial. Pembangunan tanaman perkebunan tahunan penghasil minyak 

komersial didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan produksi secara optimal 

sehingga dapat memberikan keuntungan yang tinggi. Konsekuensinya bibit yang 

disediakan sebagai bahan tanam harus berkualitas baik dan dapat legalitas dari 

perusahan penyedia bibit. Pemilihan bibit yang salah akan memberi dampak kerugian 

yang besar bagi perusahaan perkebunan. Kerugian perusahaan meliputi kerugian 

waktu, biaya dan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan kerugiaan baru dapat diketahui 

setelah tanaman yang diusahakan memasuki tanaman menghasilkan (TM) yaitu 

tanaman berumur sekitar 3 tahun. 

Sebelum mempelajari mengenai materi pembibitan maka dijelaskan terlebih 

dahulu pengertian tentang batasan istilah biji, benih kecambah, ramet dan bibit. 

Menurut Pahan (2012) biji adalah bagian tanaman yang berupa organ reproduksi  

setelah terjadinya pembuahan pada bunga anthesis. Benih adalah biji yang mempunyai 

kriteria khusus untuk dijadikan sebagai bahan tanam untuk tujuan penanaman secara 

komersial. Benih merupakan biji tanaman, akan tetapi belum tentu semua biji bisa 

dikatakan sebagai benih. Benih adalah biji yang telah diberi perlakuan seperti seleksi 

benih sehingga dapat menjamin kemurnian genetiknya (legitim). Kecambah adalah 

bahan tanam yang berasal dari benih yang sudah berkembang membentuk bakal pucuk 

(plumula) dan bakal akar (radikula) sehingga dapat segera disemai di areal pembibitan. 

Ramet adalah bahan tanam yang sudah berupa kecambah yang berasal dari 

perkembangbiakan secara vegetative dengan metode kultur jaringan (tissue culture) 

melalui embryogenesis kalus primer. Sementara ortet adalah ramet yang telah 

diaklimatisasi dan telah berdaun muda serta siap ditanam di lapangan. Bibit adalah 



bahan tanam yang bersal dari perkembangbiakan secara generative maupun secara 

vegetative yang telah siap untuk ditanam di lapangan.  

Terdapat 2 sistem pelaksanaan pembibitan tanaman perkebunan tahunan 

penghasil minyak yaitu  single stage atau pembibitan yang dilakukan melalui satu tahap  

dan double stage atau pembibitan yang dilakukan melalui dua  tahap. Di dalam 

pembibitan satu tahap kecambah langsung disemai pada pembibitan utama/main 

nursery. Sedangkan pembibitan dua tahap, kecambah disemai pada pembibitan 

pendahuluan (pre-nursery) dan setelah cukup kuat berkisar  umur 3 – 4 bulan bibit 

dilakukan transplanting atau pemindahan bibit ke pembibitan utama (main nursery). 

Tujuan utama pembangunan pembibitan adalah untuk mendapatkan bahan 

tanam berupa bibit dengan kualitas baik, seragam/ homogen dan dapat memenuhi 

kebutuhan penanaman di kebun. Pembibitan tanaman perkebunan penghasil minyak 

merupakan permulaan dari semua kegiatan budidaya. Pertumbuhan yang optimal dan 

keberhasilan produksi tanaman perkebunan sangat dipengaruhi bibit yang ditanam.   

Bibit yang mempunyai mutu baik secara genetic maupun fisiologis sangat 

diperlukan karena bibit tanaman perkebunan merupakan asset yang sangat utama 

dalam proses kegiatan budidaya. Untuk mendapatkan bibit yang bermutu baik 

dilakukan proses pembibitan yang baik pula. Proses kegiatan pembibitan dibangun 

melalui 4 tahap pekerjaan. Tahap pertama yang dilakukan adalah menyiapkan lokasi 

pembibitan, kemudian dilanjutkan dengan menyiapkan sarana dan prasarana. Tahap 

selanjutnya  adalah pelaksanaan pembibitan dan diakhir dengan pemindahan bibit 

(transplanting). Pembibitan tanaman perkebunan kelapa sawit dilihat pada Gambar 4.1 

sedangkan pembibitan kelapa dapat dilihat pada Gambar 4.1b. 



   

Gambar 4.1a. Pembibitan Kelapa Sawit  Gambar 4.1b. Pembibitan Kelapa 

Sumber : Dokumen Penulis 

 

A. PENYIAPAN LOKASI PEMBIBITAN 

Sebelum membangun kebun pembibitan maka kegiatan yang pertama 

dilakukan adalah memilih dan menetapkan lokasi pembibitan. Lokasi pembibitan yang 

memenuhi kriteri sangat penting keberadaannya dalam proses pembibitan, hal ini 

dikarenakan lokasi pembibitan yang kurang baik akan memberi dampak buruk pada 

proses pembibitan yang dilakukan. Oleh karena itu dalam penyiapakan lokasi 

pembibitan harus sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. 

1. Kriteria Lokasi Pembibitan  

Kriteria dalam memilih lokasi pembibitan yang paling utama adalah dekat dengan 

sumber air. Sumber air ini harus mencukupi kebutuhan pembibitan baik mutu dan 

jumlahnya. Keberadaan sumber air ini mutlak harus ada di lokasi pembibitan, sehingga 

kegiatan pembibitan mempunyai kemudahan dalam memperoleh pasokan air yang 

dibutuhkan untuk pengairan, lebih-lebih pada saat musim kering. Kriteri lokasi 

pembibitan selanjutnya harus memiliki bentuk permukaan lahan yang rata/datar 

sehingga memudahkan dalam menempatkan polybag dan pengaturan bibit serta 

menghambat erasi akibat penyiraman dan hujan. Lokasi pembibitan harus berada di 

tempat yang mudah dijangkau artinya harus berada pada tempat yang strategis.  

Diusahakan tempat pembibitan berada di tengah-tengah kebun produksi.  Disamping 



itu lokasi pembibitan dipilih dari areal yang terlindung dari factor-faktor yang 

merugikan pembibitan. Factor-faktor tersebut diantaranya terpaan angin yang kencang, 

sinar matahari penuh dan sumber hama dan penyakit. Lingkungan pembibitan harus 

mempunyai sanitasi yang baik dan cukup terbuka artinya tempat pembibitan bebas dari 

penghalang yang berupa bangunan dan pohon besar.     

2. Memilih Lokasi Pembibitan  

Tujuan dari memilih lokasi pembibitan adalah untuk mendapatkan tempat 

pembibitan pada lokasi yang memenuhi persyaratan pembibitan agar dapat 

menghasilkan bibit yang bermutu baik. Peninjauan lokasi rencana pembibitan 

merupakan kegiatan awal sebelum pemilihan lokasi pembibitan. Peninjauan ini 

dilakukan terutama pada areal yang belum dikenal atau areal yang baru dari bukaan 

hutan. Kegiatan peninjauan lokasi yang akan digunakan untuk pembibitan ini terutama 

bertujuan untuk melihat apakah terdapat sumber air atau tidak. Hal ini dikarenakan 

sumber air merupakan syarat mutlak yang ada di pembibitan. Kegiatan peninjauan 

lokasi yang akan digunakan untuk pembibitan akan lebih mudah dengan memanfaatkan 

peta survei tanah dan topografi. Apabila tempat atau lokasi pembibitan yang 

direncanakan telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, maka segera 

menindaklanjuti pembangunan pembibitan..   

Beberapa faktor yang harus dikaji lebih mendalam dalam memilih lokasi pembibitan 

adalah:   

a. Pasokan air 

Air merupakan kebutuhan pokok bagi bibit tanaman. Bibit tanaman akan cepat 

merespon apabila kekuaranga air akibat dari keterlambatan pengairan. Apabila 

kondisi ini berlanjut dapat menimbulkan kelayuan bahkan sampai kematian. 

Sebelum menyiapkan lokasi pembibitan, dilakukan perhitungan kebutuhan air baik 

secara kualitas maupun kuantitas untuk memenuhi kebutuhan semua bibit yang 

akan diusahakan. Keberadaan sumber air yang telah ditentukan harus menenuhi 

pasokan air yang dibutuhkan. Disamping itu air untuk pembibitan  juga harus bebas 



dari polutan dan kontaminan. Sumber air untuk pembibitan dapat dilihat pada 

Gambar 4.2. 

 
Gambar 4.2. Sumber air untuk pembibitan 

Sumber : Dokumen Penulis 

b. Tempat Pembibitan 

Kondisi tempat yang optimal sangat diperlukan untuk menghasilkan bibit 

berkualitas. Kondisi ini dapat diperoleh apabila pemilihan tempat pembibitan yang 

tepat. Dalam pengembangan perkebunan baru ditentukan tempat pembibitan 

diletakkan di tengah areal kebun. Hal ini juga berguna untuk memudahkan 

pengawasan dan keamanan, disamping itu juga akan memudahkan transpotasi dari 

pembibitan ke kebun utama. 

Tempat pembibitan hendaknya ditempatkan pada areal yang datar dan 

maksimum memiliki kemiringan 15 %. Tempat pembibitan harus dikelola agar 

mempunyai drainase yang baik dan rancangan instalasi irigari yang baik untuk 

memenuhi penyiraman. Tempat pembibitan yang berbentuk kotak atau persegi 

panjang sangat sesuai untuk memenuhi persyaratan tersebut. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3.  Tempat  Pembibitan 

Sumber  : Dokumen Penulis 

c. Jalan di tempat pembibitan 

Pada lokasi pembibitan harus dibangun jalan yang cukup lebar dan kuat. Hal 

ini bertujuan agar temapat pembibitan tidak terisolir dan lalu lintas kendaran yang 

mengangkut bibit maupun sarana yang lain dapat lewat dengan aman. Jalan yang 

dibangun di tempat pembibitan tidak boleh terlalu jauh dengan bedeng pembibitan. 

Jarak maksimal antara jalan angkut dan bedengan adalah 50 meter. Jalan di tempat 

pembibitan dapat dilihat pada gambar 4.4 

 

Gambar 4.4: Jalan di tempat pembibitan 

Sumber: Dokumen penulis 

d. Drainase 



Lokasi pembibitan dipilih pada areal yang tinggi dari aliran air utama. Saluran 

air yang keluar harus ada dan dibuat lancar untuk membantu drainase di 

pembibitan. Pembibitan sangat rentan terhadap genangan air misalkan akibat 

adanya banjir. Hal ini karena akan mengakibatkan bibit menjadi stress dan adanya 

ketidakseimbangan nutrisi.  

e. Media  

Tanah sebagai media pembibitan harus memenuhi kriteri yaitu gembur, porous, 

kandungan pasir maksimal 60%, dan bebas kontaminan. Tanah yang digunakan 

sebagai media polybag harus bersih dan berpartikel kecil. Akan tetapi jangan 

berpasir karena pasit tidak akan membentuk media yang tersusun kompak di 

polybag sehingga apabila media diangkat dari polybag akan hancur. Disamping itu 

juga mengakibatkan perakaran tidak terbentuknya dengan baik.    

f. Areal  

Areal pembibitan yang disiapkan untuk pembibitan luasnya harus sesuai yang 

dibutuhkan untuk menampung bibit yang direncanakan sekaligus bibit yang 

diperlukan untuk penyulaman atau sisipan.  Hamparan areal pembibitan yang 

dibutuhkan dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu luas areal tanaman, kerapatan tanaman, 

kebutuhan bibit tahunan, dan tipe pembibitan. Areal pembibitan dapat dilihat pada 

Gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5.  Areal Pembibitan 

Sumber: Dokumen Penulis 

 



3. Menyiapkan Lokasi Pembibitan Tanaman  

Kegiatan menyiapkan lokasi pembibitan bertujuan untuk mendapatkan tempat yang 

layak untuk membibitan agar dapat mendukung bibit tumbuh dan berkembang secara 

optimal sehingga didapat bibit yang bermutu baik. Standar penyiapan lokasi 

pembibitan yang baik adalah kegiatan pembibitan dimulai, instalasi air harus sudah 

terpasang dan lokasi sekitar bebas dari hambatan. 

Menyiapkan lokasi pembibitan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Pembibitan awal (Pre nursery) 

Pembersihan semak dan tunggul merupakan kegiatan awal yang dilakukan, 

sehingga didapat lokasi yang bersih. Selanjutnya lahan diratakan, kemudian 

dilanjutkan pembuatan bedengan. Bedengan pembibitan awal yang ideal berukuran 

1,2 m x 10 m. Akan tetapi panjang bedengan dapat menyesuaikan kondisi lahan 

dan jumlah bibit per kelompok.  

Lokasi pada pembibitan awal harus berdraenasi baik maka dibuat dasar 

bedengan lebih tinggi 5 cm dari tanah sekitarnya. Antar bedengan dibuat jalan 

control dengan lebar 0,75 m.  

Bedengan dibuat tegak dan kokoh untuk tempat babybag. Bambu atau kayu 

berukuran 15 x 25 cm dapat dipasang untuk menyangga tegaknya bedengan. Kayu 

atau bambu ini dipasang dengan mempertemukan sudut dan pada bagian tepinya 

dipasang patok. Pembibitan awal (pre nursery) dapat dilihat pada gambar 4.6. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6. Bedengan Pembibitan Awal 

Sumber: Dokumen Penulis. 

 

b. Pembibitan Utama (Main Nursery) 

Penyiapan pembangunan pembibitan utama dimulai dengan penyiapan lokasi 

pembibitan. Langkah awal dalam menyiapkan lokasi pembibitan utama adalah 

kegiatan membersihkan areal pembibitan dari sampah, tonggak tanaman dan 

bebatuan serta gundukan tanah. Dengan demikian akan diperoleh hamparan areal 

pembibitan yang bersih dan rata/datar. Demikian juga apabila areal pembibitan 

berasal dari areal pembibitan sebelumnya maka semua kotoran yang berupa 

sampah dan sisa bibit yang sudah tidak terpakai harus disingkirkan. Pembersihan 

ini juga termasuk saluran draenasi, dan apabila terjadi kerusahan saluran 

draenasinya maka dalam kegiatan ini sekaligus dilakukan perbaikan sehingga 

saluran draenasi dapat berfungsi seperti sedia kala. Lokasi Pembibitan utama dapat 

dilihat pada Gambar 4.7 



 

Gambar 4.7. Lokasi Pembibitan Utama 

Sumber: Dokumen Penulis 

Setelah lokasi pembibitan bersih kemudian dilakukan pemancangan untuk 

menempatkan largebag. Pemancangan dilakukan sebelum largebag ditempatkan 

diareal pembibitan. Tujuan pemancangan untuk mendapatkan jarak antar largebag 

pada areal pembibitan dapat seragam. Hal ini berguna agar bibit yang tumbuh 

diareal pembibitan mempunayai ruang yang seragam dalam mendapatkan sinar 

matahari.  

Pemancangan pada pembibitan tanaman kelapa sawit dilakukan dengan 

menggunakan pola segitiga sama sisi. Hal ini dikarenakan tajuk pada bibit kelapa 

sawit membentuk pola melingkar, sehingga diharapkan bibit mendapatkan sinar 

matahari secara merata. Dengan demikian dapat diharapkan bibit dapat tumbuh 

dengan optimal. 

 



 

B. MENYIAPKAN SARANA DAN PRASARANA PEMBIBITAN 

 

1. Sarana dan Prasarana Pembibitan 

Sarana adalah segala sesuatu, baik berupa bahan, alat, bangunan yang bersifat 

pokok untuk terlaksananya suatu pekerjaan. Sarana pembibitan tanaman berupa bahan 

terdiri dari bibit, pupuk, pestisida dan largebag. Sarana pembibitan berupa bangunan 

adalah fasilitas pengairan, jalan termasuk juga lahan pembibitan. Sarana pembibitan 

harus dipersiapkan sebelum kegiatan pembibitan dimulai. Setidaknya satu bulan 

sebelum bibit datang sarana pembibitan sudah harus siap untuk digunakan. 

Prasarana adalah segala sesuatu, baik berupa bahan, alat, bangunan yang bersifat 

pendukung bagi suatu kegiatan yang akan dijalankan. Gudang, alat angkut dan peralatan 

komunikasi adalah contoh prasarana pembibitan. Prasarana pembibitan disiapkan setelah 

sarana terpenuhi dan disiapkan menyesuaikan pekerjaan di pembibitan. 

2. Bahan Tanam Tanaman Perkebunan Tahunan Penghasil Minyak 

a. Bahan Tanam Tanaman Kelapa Sawit 

Pengadaan kecambah sebagai bahan tanam kelapa sawit merupakan masalah 

utama yang dihadapi pengusaha kerkebunan kelapa sawit. Produksi akhir tanaman 

kelapa sawit sangat dipengaruhi mutu kecambah baik secara genetik, fisiolosi 

maupun fisik. Bibit kelapa sawit yang bermutu baik harus bersumber dari 

kecambah yang berkualitas baik. Kecambah kelapa sawit yang dapat digunakan 

sebagai bahan tanam harus memenuhi kriteri. Kriteria secara fisik kecambah kelapa 

sawit yang baik adalah terdapat perbedaan yang jelas antara radikula (calon akar) 

dan plumula (calon batang). Perbedaannya adalah radikula berwarna kekuning-

kuningan atau putih gading dengan bentuk agak tumpul dengan panjang maksimum 

5 cm, sedangkan plumula  berwarna keputih-putihan, berbentuk lancip dengan 

panjang maksimum 3 cm. Pertumbuhan radikula dan plumula posisinya saling 

bertolak belakang.  



Kecambah dengan kondisi panjang radikula dan plumula sama, cangkangnya 

tipis, permukaan bijinya berserabut, kasar dan tidak bersih itu merupakan 

kecambah kelapa sawit yang tidak layak untuk ditanam. Kecambah tersebut disebut 

kecambah liar. Kecambah liar apabila ditanam mempunyai persentase kematian 

cukup besar.  

Mengecambahkan benih kelapa sawit dapat dilakukan sendiri oleh pekebun. 

Akan tetapi cara ini akan mengalami kesulitan terutama dalam  pengadaan bibit 

dalam jumlah banyak. Hal ini karena benih yang didapat dalam jumlah sedikit dan 

tidak seragam. Untuk memenuhi keperluan pembibitan dalam jumlah banyak, 

biasanya perusahaan perkebunan memesan biji yang sudah kecambah dari 

produsen yang telah ditetapkan pemerintah. 

Biji kecambah untuk pembibitan kelapa sawit harus berupa benih unggul yang 

sehat dan bersertifikat artinya disertai bukti-bukti standart mutu benih baik secara 

genetik maupun fisiologi. Kecambah ini diproduksi oleh produsen kecambah 

kelapa sawit yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti ousat-pusat penelitian 

kelapa sawit baik milik pemerintah maupun swasta. 

Sembilan bulan sebelum jadwal penanaman kecambah maka biji kecambah 

kelapa sawit harus sudah dipesan. Waktu ini diambil juga dengan 

mempertimbangkan lamanya transportasi. Kecambah kelapa sawit dan bentuk 

kemasan kecambah kelapa sawit dapat dilihat pada Gambar 4.8a dan 4.8b  

             

Gambar 4.8a. Kecambah kelapa sawit  Gambar 4.8b. Kemasan kecambah kelapa sawit 

Sumber : Rankine and Fairhurst (2000) 

 



1. Menyiapkan bahan tanam kelapa 

Bahan tanam kelapa yang lazin di gunakan adalah hasil dari perkembangbiakan 

generative berupa biji. Untuk mendapatkan biji yang layak digunakan sebagai benih, 

harus berasal dari pohon induk yang unggul, bebas hama dan penyakit dan mempunyai 

pertumbuhan yang baik. Seleksi pohon sangat diperlukan agar mendapatkan pohon 

induk seperti yang dipersyaratkan. Seleksi pohon induk bertujuan untuk mendapatkan 

pohon yang akan dijadikan sebagai sumber benih.  

Kategori pohon induk sebagi sumber benih yaitu pehon kelapa mempunyai 

pertumbuhan yang baik dan bebas hama dan penyakit. Apabila dilihat dari benih yang 

dihasilkan, pohon kelapa induk mampu berproduksi 12 tandan/tahun. Dalam 1 tandan 

terdapat lebih dari 7 butir buah kelapa.  Tandan mempunyai tangkai pendek dan kekar. 

Pohon kelapa induk mempunyai jumlah daun lebih dari 29 daun. 

Kriteria benih kelapa yang baik adalah berasal dari pohon induk yang terseleksi, 

sehat, berukuran normal artinya tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Besar kecilnya  

buah kelapa tergantung pada kultivar kelapa. Bentuk buah bulat penuh atau agak bulat. 

Buah telah masak fisiologi ditandai dengan kulit buah berwarna kecoklatan dan 

permukaan kulitnya licin. Buah kelapa yang matang penuh juga ditandai dengan buah 

kalau dikocok memiliki bunyi nyaring airnya. Buah kelapa mempunyai berat 

tergantung varitasnya, buah kelapa genjah mempunyai berat minimal 750 gr dengan 

lebar buah 14 cm dan panjang buah 15 cm. Sementara buah kelapa dalam mempunyai 

berat minimal 1250 gr dengan lebar buah 17 cm dan panjang buah 22 cm. Buah kelapa 

akan matang penuh apabila sudah berumur 11 – 12 bulan. Benih kelapa yang baik pada 

uumur 14 minggu setelah semai akan mempunyai daya kecambah 80%. 

Pohon kelapa berdasarkan umur pertama kali produksi dikelompokkan menjadi 

2 yaitu kelapa Genjah dan kelapa Dalam. Kelapa genjah adalah kelapa yang cepat 

berproduksi. Kelapa ini akan berproduksi berkisar 3 – 4 tahun. Kelapa Dalam adalah 

pohon kelapa yang mulai berbuah agak lambat yaitu berkisar umur 6-8 tahun. Contoh 

kultivar kelapa Dalam adalah kelapa Dalam Tenga dan kelapa Dalam Palu. Kedua 

kultivar kelapa Dalam ini mempunyai potensi sebagai kelapa Dalam Unggul. 



Penampilan kultivar kelapa Dalam dapat dilihat pada Gambar 4.9a dan 4.9b.. 

Sedangkan penampilan kelapa genjah dapat dilihat pada Gambar 4.10. 

 

                

Gambar 4.9a. Dalam Tenga (DTA)   Gambar4.9b. Dalam Palu (DPU) 

Sumber: http://balitka.litbang.pertanian.go.id/wp-content/uploads/2017/03/2-

Teknik-Penyediaan-Bibit-02.pdf 

 

Gambar 4.10. Kelapa Genjah Enthok 

https://benuamesin.com/keunggulan-bibit-kelapa-genjah-entok/ 

 

 

http://balitka.litbang.pertanian.go.id/wp-content/uploads/2017/03/2-Teknik-Penyediaan-Bibit-02.pdf
http://balitka.litbang.pertanian.go.id/wp-content/uploads/2017/03/2-Teknik-Penyediaan-Bibit-02.pdf
https://benuamesin.com/keunggulan-bibit-kelapa-genjah-entok/


C. PEMBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN PENGHASIL MINYAK 

1. Pembibitan Kelapa sawit 

Benih kelapa sawit yang akan digunakan sebagai bahan tanam di pembibitan 

berupa benih yang sudah berkecambah. Benih kecambah ini yang kemudian akan 

disemai pada areal pembibitan. Terdapat dua sistem pembibitan kelapa sawit dapat 

dilakukan berdasarkan tahapan pelaksanaannya yaitu: 

a. Pembibitan satu tahap/single stage 

Pada sistem pembibitan ini kecambah ditanam langsung di dalam largebag. 

Largebag disusun rapat dan dipertahankan sampai umur 3 - 4 bulan. Selanjutnya 

dilakukan penjarangan dengan pola segitiga sama sisi,  jarak antar largebag 90 cm. 

Bibit dipelihara sampai umur 10 -12 bulan. Program pemeliharaan pada sistem 

pembibitan ini yang pokok adalah pemupukan. Program pemupukan pembibitan 

tercantum pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Program pemupukan pembibitan satu tahap pada tanaman kelapa sawit 

 

Umur  bibit (minggu) Cara Pemupukan Dosis 

1 minggu sebelum 

penanaman kecambah 

Dicampur dengan 

media sebelum media 

diisikan dalam 

polybag 

40 g TSP (atau 50 g SP – 

36) + 50 g kapur/polybag 

besar 

4 – 9 Disemprot/dikocor 30g Urea / 15 l air/ 500 

bibit 

10 – 11 Disemprot/dikocor (40 g Urea + 15 g 

MOP)/15 l air/500 bibit 

12- 19 Ditaburkan 4g NPK = 15:15:6 

20 – 27 Ditaburkan 7.5g NPK = 12:12:17 

28 – 31 Ditaburkan 10g NPK = 12:12:17 

32 – 39 Ditaburkan 15g NPK = 12:12:17 

40 – 51 Ditaburkan 18g NPK = 12:12:17 

Sumber: Vademecum Pembibitan Kjp Cipta Prima Sejahtera (2012) 

 

 

 



Pada sistem pembibitan satu tahap ini juga dilakukan pemupukan 

menggunakan Control Release Fertilizer (CRF). Cara pemupukan dan dosis CRF 

pada pembibitan kelapa sawit dapat dilihat pada tabel 4.2 

Tabel 4.2.  Cara aplikasi dan dosis pupuk pada pembibitan kelapa sawit 

Umur (minggu) Cara Pemupukan Dosis  

Saat tanam kecambah 

 

12 

Ditaburkan  dipermukaan 

media polybag  

Ditabur secara circle dengan 

kedalama 2 – 4 cm 

5 g 

 

50 g 

Sumber: Vademecum Pembibitan Kjp Cipta Prima Sejahtera (2012) 

 

Sistem pembibitan satu tahap ini tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan. 

Pembibitan satu tahap mempunyai kelebihan yaitu sistem mudah dikelola, 

penanganan bibit lebih sedikit hanya 1 kali, tidak ada transplanting shock yang 

mempengaruhi pertumbuhan. 

Sedangkan kelemahan pembibitan satu tahap yaitu memerlukan areal yang luas 

terutama dalam periode 3 – 4 bulan pertama, membutuhkan lebih banyak saluran 

irigasi, seleksi bibit sulit, pada umur 4 minggu pertama bibit memerlukan 

pengamatan yang lebih cermat. Bibit memerlukan naungan sampai umur 4 bulan. 

Kerugian besar dapat terjadi apabila terdapat kesalahan dalam penyiraman.  

b. Pembibitan dua tahap/doble stage 

Sistem pembibitan dua tahap merupakan sistem pembibitan yang dilaksanakan 

melaui dua tahapan. Tahap pertama disebut pembibitan awal (pre nursery) 

kemudian dilanjutkan tahap berikutnya yang disebut pembibitan utama (main 

nursery).  

Pembibitan dua tahap mempunyai kelebihan dan kelemahan juga. Kelebihan 

sistem pembibitan ini antara lain dengan adanya penjarangan di persemaian akan 



mengurangi areal pembibitan, biaya pengairan dan pengendalian gulma lebih 

murah, biaya pemeliharaan lebih murah.  

Kelemahan pembibitan 2 tahap yaitu antara lain dengan adanya pembibitan 

awal maka akan bertambah infrastrukturnya, terdapat transplanting shock pada saat 

bibit dipindah ke pembibitan utama.  

Perusahan perkebunan banyak yang menerapkan sistem pembibitan kelapa 

sawit dua tahap. Sistem pembibitan ini di mulai dengan pembibitan awal kemudian 

dilanjutkan pembibitan utama. 

1) Pembibitan awal/pre nursery .  

a) Persiapan pembibitan awal/pre nursery 

Pada pembibitan tahap ini setelah instalasi air siap untuk dioperasikan, 

maka pekerjaan selanjutnya membuat bedengan. Bedengan dibuat membujur 

Utara - Selatan. Panjang bedengan 10-20 m atau disesuaikan dengan keadaan 

lapangan, lebar bedengan berukuran 1,2 m, sementara jarak antar bedengan 0,6 

–1,0 m. Jarak antar bedeng ini dimanfaatkan sebagai jalan kontrol dalam 

pemeliharaan bibit. Disetiap bagian tepi bedengan diberi papan penyangga 

dengan ukuran panjang 10 -20 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 2 cm. Pada bagian 

luar dan dalam papan penyangga ini dilenggapi patok yang dipasang bersamaan 

dengan pemasangan papan penyangga. Pathok ini berguna untuk membuat 

papan penyangga tetap tegak dan dalam posisi sejajar. Tanah pada bedengan 

dibuat rata.  

Pada tahap selanjutnya memasang naungan. Tinggi naungan ± 2 m dengan 

luas minimal sebesar bedengan. Tiang naungan dapat dibuat dari bambu atau 

besi siku dan dipasang dengan jarak 3 m antar tiang. Atap naungan  

menggunakan paranet. Naungan pada pembibitan awal (pre nursery) dapat 

dilihat pada Gambar 4.11. 



 

Gambar 4.11. Naungan untuk pembibitan awal 

Sumber: Dokumen Penulis 

b) Babybag, tanah dan pengaturannya 

Polybag pada pembibitan awal/pre nursery ini disebut babybag. Babybag 

berwarna hitam dan disetiap sisinya diberi lubang-lubang drainase. Babybag 

mempunyai ukuran  14 x 23 cm, dengan ketebalan 0,1 mm,. Kebutuhan 

babybag untuk pembibitan per ha tergantung ukuran bedengan yang dibuat. 

Babybag yang dibutuhkan harus dihitung sesuai jumlah bibit yanga akan 

ditanam dan ditambah ± 2 %. Kelebihan 2 % ini digunakan untuk mengganti 

kemungkinan ada babybag yang tidak bisa digunakan/rusak. Media yang 

digunakan untuk mengisi babybag berupa top soil/tanah lapisan atas. Top soil 

yang digunakan untuk media harus bersih dari kotoran. Disamping itu media 

harus gembur agar drainasenya yang baik. Tanah diayak dengan saringan kawat 

2 cm agar bersih dari akar, rumputan, batuan dan kotoran lainnya. Untuk 

membersihkan tanah dari kotoran, sisa rumput atau batu-batuan maka tanah ini 

diayak. Tanah yang telah bersih kemudian dicampur dengan pupuk P. Contoh 

pupuk P adalah TSP yang diberikan dengan dosis 10 g/babybag. Sedangkan 

apabila menggunakan SP36  dosis yang diberikan  12,5 g/babybag. 



c) Menghitung kebutuhan benih. 

Sebelum menanam kecambah ada hal yang perlu dilakukan yaitu 

menghitung kebutuhan benih/berkecambah. Keperluan dari menghitung benih 

yang akan digunakan adalah untuk efisiensi biaya. Rumus perhitungan 

kebutuhan kecambah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Y = Jumlah kecambah yang dibutuhkan 

P = Populasi tanaman 

E = Penyulaman 

G = Kecambah yang dapat ditanam 

H = Bibit yang dapat di tanam 

Contoh. 

Kebutuhan kecambah kelapa sawit apabila diketahui  

Populasi 136 pokok 

Sulaman 10% 

Daya kecambah 90% 

Bibit memenuhi syarat untuk ditanam adalah 95% 

Perhitungannya  

 

Y = (136 +13,6) x 100/90  x  100/95   

    = 175 kecambah 

 

 

 

 

 

Y = (P +E)   x   100   x   100 

                        G           H 



Contoh lainnya dapat dilihat dalam ilustrasi Gambar 4.12. 

 

        

                                                                          

      

                    

        

        

 

        

        

 

 

 

 

      

 

 

 

Gambar 4.12. Kebutuhan kecambah kelapa sawit dengan populasi 136 

pohon/ha pada lahan 1 ha 

Sumber : Pahan (2012) 

d) Menanam kecambah 

Kecambah kelapa sawit yang diterima dari produsen benih dikemas dalam 

kantong kecambah. Begitu kantong kecambah diterima maka harus segera 

ditanam, paling lambat satu hari setelah kecambah diterima. 

Kantong-kantong kecambah yang telah diterima dikebun dikeluarkan dari 

kotak kemasannya dengan hati-hati dan dimasukkan dalam wadah atau kotak. 

Usahakan kecambah dalam wadah kondisinya lembab dan sejuk dengan cara 

kecambah diperciki air. Tahap selanjutnya melakukan seleksi kecambah. 

Kecambah yang benar-benar berkualitas baik yang kita tanam. Sedangkan 

kecambah yang abnormal, busuk atau patah dibuang dan tidak boleh ditanam. 

200 butir 

185 semai 

170 semai 

150 bibit 

(sudah termasuk 

10% untuk sisipan) 

Kacambah diterima 

Seleksi kecambah ±7,5% Kecambah ditanam 

dipersemaian 

 

Semai dipindahkan 

dipersemaian  ke polybag 

kepolybag 

 Bibit siap ditanam 

 



Penanaman kecambah dilakukan dengan meletakkan kecambah ke dalam 

lubang tanam di babybag yang dibuat tepat ditengah babybag. Pada saat 

memasukkan kecambah posisi plumula/bakal daun dan radikula/bakal akar 

tidak boleh terbalik. Plumula diletakkan menghadap ke atas sedangkan 

radikula menghadap kebawah. Agar tidak keliru untuk menentukan plumula 

dan radikula maka dapat dilihat dari ciri-cirinya. Plumula berbentuk lancip 

berwarna putih kekuningan sedangkan radikula berbentuk tumpul dan kasar 

menghadap kebawah. Kecambah yang belum dapat dibedaan antara plumula 

dan radikulanya maka penanamannya sebaiknya ditunda. Sedangkan apabila 

plumula dan radikula yang tumbuh sudah panjang maka sebaiknya dipotong 

sampai 5 cmm dari pangkal tumbuhnya. Kecambah yang telah ditanam 

kemudian lubang tanamnya ditutup media setinggi 1-1,5 cm.  

Untuk mengikuti perkembangan bibit di lapangan, penanaman kecambah 

harus dilakukan menurut nomor kelompok, jumlah dan tanggal semai harus 

dipancangkan di bedengan. Kecambah yang belum jelas perbedaan bakal akar 

dan bakal daunnya dapat ditunda penanamannya, sedangkan kecambah yang 

akarnya terlalu panjang dapat dipotong sekitar 5 cm dari pangkalnya. Walaupun 

demikian, tindakan ini tidak disarankan jika kecambah yang diperlukan masih 

mencukupi jumlah kebutuhan. Orientasi dan tanam kelambah kelapa sawit 

dapat dilihat pada Gambar 4.13. 



 

 

 

Gambar 4. 13. Orientasi dan tanam kecambah kelapa sawit 

Sumber : http://www.spks.or.id/wp-

content/uploads/2017/09/4.-SOP-PEMBIBITAN-Fixed-edit1.pdf 

 

e) Pengairan 

Pengairan di pembibitan awal (pre nursery) dilakukan khususnya pada saat 

musim kering yaitu dua kali sehari, pagi dan sore. Apa kondisi turun hujan 

penyiraman tidak perlu dilakukan. Pada pembibitan pre nursery bibit 

http://www.spks.or.id/wp-content/uploads/2017/09/4.-SOP-PEMBIBITAN-Fixed-edit1.pdf
http://www.spks.or.id/wp-content/uploads/2017/09/4.-SOP-PEMBIBITAN-Fixed-edit1.pdf


membutuhkan curahan air 8 mm. Oleh karena itu diareal pembibitan perlu 

dipasang ombrometer. Penyiraman bibit dapat menggunakan selang politen 

perforasi atau dapat juga dengan menggunakan splingke. Pada pembibitan yang 

luasannya terbatas dapat memakai gembor. Penyiraman di pre nursery dapat 

dilihat pada Gambar 4.14 

 

Gambar 4.14. Penyiraman di pre nursery 

Sumber : Dokumen Penulis 

f) Pemupukan 

Pemupukan pada pembibitan awal ini dilakukan sesuai dengan program 

yang sudah direncanakan. Di pembibitan awal pemupukan dilakukan 

bersamaan dengan kegiatan pengairan dengan jalan pupuk dilarutkan kedalam 

air yang akan di siramkan. Pemupukan dengan cara ini disebut fertigasi. Waktu 

fertigasi yang ideal dilakukan disore hari agar terhindar sinar matahari terik. 

Untuk mencegah daun bibit terbakar maka setelah pemupukan dilakukan 

penyiraman ringan. Pupuk yang diberikan adalah pupuk majemuk NPK. 

Respon yang baik dari bibit kelapa sawit apabila pemberian pupuk dalam dosis 

yang rendah secara kontiyu. Pemupukan dilakukan dengan interval satu minggu 

dimulai saat bibit berumur 1 bulan.  

g) Pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) 



Pada pembibitan awal/pre nursery OPT dikendalikan dengan melihat 

kondisi bibit. Apabila ada serangan yang serius baru dapat dilakukan 

pengendalian secara kimia. Hanya saja untuk mengantisipasi terjadinya 

serangan OPT yang serius maka persedian pestisida harus sudah tersedia di 

gudang. Pengendalian OPT pada pre nursery dilarang menggunakan bahan 

pembasmi OPT yang mengandung logam berat seperti unsur tembaga, air raksa 

atau timah. 

h) Pengendalian Gulma 

Pada pembibitan awal/pre nursery  gulma tidak boleh dikendalikan 

menggunakan bahan kimia dan dianjurkan secara manual. Pada saat 

pengendalian gulma dilakukan juga kegiatan penambahan media apabila ada 

kecambah yang terbuka dan terangkat kepermukaan. Pengendalian gulma pada 

periode ini dilakukan setiap 15 hari sekali. 

i) Seleksi Bibit 

Seleksi bibit dilakukan untuk memisahkan bibit normal dan  bibit abnormal 

termasuk juga  bibit terserang hama dan penyakit. Hanya bibit normal yang 

dipelihara sementara bibit abnormal dibuang. Seleksi bibit pada pembibitan 

awal ini dilaksanakan 2 kali yaitu pada saat bibit telah mencapi umur 4 – 6 

minggu dan pada saat pemindahan bibit (transplanting) ke pembibitan utama. 

Penseleksian bibit dilakukan dengan cara melihat pertumbuhan bibit di 

bedengan pembibitan. Pada umur 3 bulan bibit yang normal telah tumbuh 3 – 

4 helai daun. Idealnya bibit abnormal yang terseleksi di pre nursery sebanyak 

5–10 % dari populasi bibit. Kondisi bibit kelapa sawit normal dapat dilihat pada 

Gambar 4.15.  



 

Gambar 4.15. Bibit kelapa sawit normal 

Sumber: https://slideplayer.info/slide/12383628/ 

 

Kondisi bibit kelapa sawit abnormal dapat dilihat dari pertumbuhan 

tanaman terutama daunnya. Keabnormalan bibit kelapa sawit seperti bentu 

daun terpuntir(Rolled Leaf), daun menggulung (Twisted Leaf), bibit colante, 

bibit  tegak (Erect), dan bibit berdaun Sempit (Narrow /grass Leaves). Kondisi 

bibit abnormal dapat dilihat pada Gambar 4.16. 

https://slideplayer.info/slide/12383628/


 

Gambar 4.16. Bibit kelapa sawit abnormal 

Sumber: https://slideplayer.info/slide/12383628/ 

 

2) Pembibitan Utama (Main nursery) 

Pembibitan utama merupakan kelanjutan dari pre nursery. Pembibitan utama 

adalah pembibitan yang ditanami bibit yang sudah berdaun 3 – 4 helai, sampai siap 

untuk ditanam. Pada pembibitan utama juga membutuhkan perawatan yang intensif 

sehingga didapat bibit yang bermutu baik. Pembibitan utama (main nursery) dapat 

dilihat pada Gambar 4.17 

https://slideplayer.info/slide/12383628/


 

Gambar 4.17. Pembibitan utama (main nursery) 

Sumer : Dokumen Penulis 

Kriteria lokasi pembibitan utama yaitu areal lahan yang datar/rata atau maximal 

memiliki kemiringan 5%, tempat terbuka bebas dari penghalang seperti pohon dan 

bangunan, tanahnya mempunyai lapisan top soil  sekitar 25 cm. Tempat main 

nursery hendaknya berada pada area yang dekat dengan kebun budidaya. Tempat 

main nursery diusahan bebas dari sumber OPT. 

a) Persiapan Main nursery 

Jarak largebag ditentukan sebelum dilakukan persiapan fasilitas 

penyiraman. Jarak largebag berdasarkan lamanya di nursery dapat dilihat pada 

tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Jarak spacing polybag berdasarkan lamanya di nursery. 

Jarak largebag di main nursery 

75 x 75 x 75 cm 9  -  11 bulan 

90 x 90 x 90 cm 11 - 13 bulan 

125 x 125 x 125 cm 13 - 15 bulan 

Sumber 4.3: Vademecum Pembibitan Kjp Cipta Prima Sejahtera (2012) 

Instalasi air sudah harus terpasang sesuai design dilapangan sekitar 1 bulan  

sebelum bibit dipindah dari pre nursery ke main nursery. Largebag yang biasa 

digunakan berukuran 50 cm x 40 cm x 0,2 cm juga sudah terisi media dan siap 

untuk ditanami. 



b) Pengaturan largebag dan media  

Penggunaan largebag dipengaruhi rencana umur bibit saat ditanam di 

lahan. Largbag yang akan di gunakan dapat dilihat pada Tabel 4.4: 

Tabel 4.4. Largbag yang digunakan untuk bibit 

Sumber :Vademecum Pembibitan KJP Cipta Prima Sejahtera (2012) 

 

Largebag yang dipakai terbuat dari polythene berwarna hitam, model 

duduk, dan sisinya berlubang terdiri dari 3 baris dengan jarak antar lubang 10 

cm. Kebutuhan largebag yang akan digunakan dihitung sesuai jumlah bibit 

yang akan diusahakan dan ditambah ± 5 % untuk mengganti apabila ada 

largebag yang tidak bisa dipakai. Setiap largebag diisi media sampai batas 1 

cm dari bibir largebag. Media berupa top soil  subur dan bersih dari kotoran. 

Sebelum diisi tanah diayak terlebih dahulu menggunakan kawat kasar 

berdiameter 1 – 2 cm. Pengisian media dalam largebag ini dilaksanakan 6 – 8 

minggu sebelum transplanting bibit ke largebag. 

Pada pembibitan tanaman kelapa sawit largebag di tata berdiri tegak 

mengikuti pola segitiga sama sisi, sehingga antara largebag satu dengan 

largebag lainnya akan membentuk sudut 600 dengan jarak 90 cm. Dengan 

demikian pola pemancangan untuk bibit tanaman kelapa sawit memakai pola 

segitiga sama sisi dengan jarak tanam 0,9 x 0,9 x 0,9 m. Kegiatan 

pemancangan/pengajiran ini dilakukan dua minggu sebelum largebag 

diletakkan. 

Umur Bibit Saat Ditanam  

(Bulan) 

Ukuran largebag 

        (p x l)  dalam  cm 

Tebal  largebag 

 (mm) 

9 - 12  38 x 45 0,08 

12 – 18  40 X 50 0,20 

18 – 24 60 X 75 0,25 



Langkah-langkah dalam melakukan pemancangan bibit kelapa sawit adalah 

diawali dengan menyiapkan alat berupa cangkul, ajir, rollmeter dan tali/kawat. 

Selanjutnya membuat garis dasar yang dekat dengan jalan utama. Garis dasar 

dibuat sejajar dengan pipa utama dan jalan dan tanda garis baris largebag 60 

cm dari garis pipa utama. Tanda garis baris largebag di buat pada kedua sisi 

kotak. Setelah itu membuat garis baris largebag tengah.  Pada ruang garis dasar 

diisi tali atau kawat dengan jarak 60 cm dari garis. Pasang ajir dengan jarak 

antar baris 78 cm. Ajis ini sebagai penanda tempat largebag. Agar largebag 

dapat berdiri tegak maka dibuat cekungan pada tempat dimana polybag akan di 

letakkan. Ilustrasi pemancangan bibit pola segi tiga sama sisi dapat dilihat pada 

Gambar 4.18 

 

 

Gambar 4.18.  Pemancangan Bibit Pola Segi Tiga Sama Sisi  dengan instalasi 

pengairannya 

Sumber : Rankine dan Fairhust (2000) 

 

Penempatan jalan kontrol terletak pada baris bibit ke 6 yang dikosongkan, 

sehingga terbentuk 5 baris bibit 1 baris kosong terus seperti itu sampai areal 



lahan penuh. Dengan demikian dalam satu ha areal lahan pembibitan dapat 

menampung 17.000 bibit. 

Largebag diusahakan semua dalam kondisi berdiri tegak supaya bibit tidak 

tumbuh miring. Kegiatan konsolidasi dilakukan pada largebag yang doyong 

sekaligus menambahkan media sehingga permukaannya tetap 1 cm dari bibir 

largebag. 

c) Papan Label untuk Nama Jenis Bibit 

Di dalam areal pembibitan utama dipasang papan lebel. Papan lebel ini 

digunakan untuk mencatat data-data  tanggal penanaman bibit, jumlah bibit  dan 

asal serta jenis bibit. Ukuran papan label dibuat cukup besar agar mudah terlihat 

yaitu berukuran 0,2 m x 0,3 m. Papan dicat putih pada dasar papan dengan 

tulisan memakai cat hitam. Papan lebel dipasang pada ketinggian 50 – 1 m dari 

permukaan tanah. 

d) Transplanting (Pemindahan Bibit ke Main nursery) 

Transplanting dari pre nursery ke main nursery dilaksanakan  apabila bibit 

sudah berdaun 3 – 4 helai. Kondisi ini tercapai pada umur 3-4 bulan. Sehari 

sebelum transplanting, bibit di largebag disiram dengan air sampai tanahnya 

cukup basah agar tanah di daerah perakaran tidak kering dan tidak mengganggu 

kegiatan transplanting. Bibit yang datang dari pembibitan awal diecer ke 

masing–masing largebag. Untuk menghindari bibit tercampur dengan bibit 

kelompok lainnya maka transplanting dilaksanakan per kelompok  

Kegiatan persiapan transplanting adalah membuat lubang tanam di media 

largebag. Lubang tanam dibuat tepat ditengah-tengah dengan menggunakan 

pipa bor (hole core former). Lubang tanam pada largebag dibuat ukurannya 

sesuai dengan besarnya babybag baik ketinggian dan diameternya. Pada dasar 

lubang tanam diberi pupuk NPK 15-15-6 dengan dosis 5 g/largebag. Bibit 

ditanam dengan cara dasar babybag dipotong menggunakan cutter, kemudian 

potongan alas babybag dilipat ke atas sisi bagian yang tidak teriris, lalu letakkan 

ke dalam lubang tanam di largebag. Babybag kemudian dicabut keatas 



melewati bibit. Saat penanaman media babybag diusahakan tidak hancur. 

Kemudian dilanjutkan penekanan antara tanah dalam largebag dengan media 

babybag sehingga permukaannya rata. Semua largebag yang sudah ditanami 

bibit selanjutnya diairi sampai jenuh. Penanaman bibit di largebag 

(transplanting) dapat diligat pada Gambar 4.19. 

 

Gambar 4.19. Transplanting bibit 

Sumber : Dokumen Penulis 

Bibit Kembar. 

Bibit kembar adalah dua bibit yang tumbuh dari satu biji. Pada saat 

transplanting semua bibit kembar dipisahkan dan ditanam segera pada tempat 

terpisah. Sebelum dipisahkan polybag yang berisi bibit kembar harus disiram 

sehingga cukup lembab, kemudian untuk memisahkan bibit kembar yaitu 

dibelah pada bagian tengah (diantara 2 bibit kembar) dengan pisau sehingga 

menghasilkan 2 potongan masing-masing terdiri dari 1 bibit dengan segumpal 

tanah lembab. Setiap potongan kemudian segera dipindahkan ke pembibitan 

utama. Bibit kembar yang telah dipisahkan akan lebih mudah terpengaruh oleh 

“transplanting shoch” dan harus di tempatkan pada kelompok 

tersendiri/terpisah pada pembibitan utama untuk pemeliharaan lebih intensif. 

Bibit kembar yang telah dipisahkan memerlukan penyiraman yang lebih sering 



selama 4 minggu setelah pemindahan. Bibit kembar dapat dilihat pada Gambar 

4.20. 

 

Gambar 4.20. Bibit Kembar 

Sumber :  Rankine and Fairhurst, (2000) 

e) Penyiraman di Main nursery 

Penyiraman dilakukan dengan sistem sprinkler, slang ataupun irigasi tetes 

sesuai prosedur yang benar. Penyiraman dilakukan secara cermat. Apabila 

kondisi kering tidah hujan dilaksanakan penyiramanpagi dan sore. Kebutuhan 

air rata-rata adalah 3,4 mm/hari atau setara 2,25 liter/largebag. Penyiraman 

tidak boleh terlalu berlebihan sehingga terlalu jenuh atau kurang sehingga 

media yang terletak di bagian bawah masih kering. Frekwensi dan jumlah air 

untukpengairan menganut pola curah hujan.  Penyiraman sistem sumi-sansui 

dapat dilihat pada Gambar 4.21. 



 

Gambar 4.21. Penyiraman sistem  sumi sansui 

Sumber: https://www.tnc.com.my/irrigation.html 

f) Pemupukan di Main nursery 

Pemupukan bibit di main nursery yang direncanakan meliputi dosis , waktu 

dan metode pemberian dapat dilihat tabel 4.1. Pemupukan harus sesuai 

takaran/dosis. Tidak boleh berlebih ataupun berkurang.  

g) Pengendalian OPT 

Pada umumnya serangan hama yang terjadi di pembibitan itu kecil dan 

tidak serius. Sementara serangan penyakit yang biasa menyerang bibit adalah 

jamur pada daun. Metode pengendalian penyakit di pembibitan harus sesuai 

dengan rekomendasi. Pengendalian hama dan penyakit dapat dicegah dengan 

pengelolaan lingkungan yang baik. Pengendalian secara biologi atau kimia 

dapat dilakukan apabila muncul tanda dan gejala yang meningkat. Faktor yang 

perlu diperhatikan di dalam pengendalian penyakit di main nursery adalah 

pestisida yang mengandung air raksa, tembaga dan timah tidak boleh di 

aplikasikan. 

h) Pengendalian Gulma  

https://www.tnc.com.my/irrigation.html


Pengendalian gulma di main nursery dilaksanakan pada gulma yang 

tumbuh di dalam largebag maupun diantara largebag. Pengendalian gulma 

yang berada di dalam largebag dilakukan secara manual yaitu dengan 

mengambil rumput yang tumbuh di media. Rotasi penyiangan ini 2 – 3 kali 

dalam sebualan. Kegiatan ini sekaligus bersamaan kegiatan penggemburan 

permukaan tanah dalam largebag dan konsolidasi bibit apabila ada bibit 

tumbuhnya tidak tegak atau doyong. 

Gulma di antara largebag disiang dengan cara manual yaitu dengan garuk. 

Pengendalian dapat boleh dilakukan dengan cara kimia/herbisida, apabila 

serangan berat untuk efisiensi tenaga manusia. Gulma yang tumbuh di largebag 

dapat dilihat pada Gambar 4.22 dan pengendalian diantara largebag dapat 

dilihat pada Gambar 4.23. 

 

Gambar 4.22. Gulma dalam polybag 

Sumber : Rankine and Fairhurst (2000) 

 

Gambar 4.23. Mengendalikan gulma diantara bedengan 



Sumber : Dokumen Penulis 

i) Seleksi Bibit  

Bibit yang tumbuh  kerdil, daun tegak/erect, kecil memanjang, daun patah 

atau bibit yang menunjukkan adanya gangguan penyakit dikumpulkan secara 

terpisah kemudian dibuang dan dimusnahkan/dicincang. Seleksi bibit pada 

main nursery dilakukan pertama kali pada saat transplanting yaitu umur 3 – 4 

bulan. Seleksi yang ke dua dilakukan pada saat bibit umur 9 bulan dan yang 

terakhir pada pada saat sebelum bibit dipindah ke kebun utama yaitu umur 12 

bulan. 

Ciri-ciri bibit kelapa sawit yang tumbuh normal berdasarkan jumlah 

pelepah, tinggi bibit dan diameter batang berdasarkan umur dapat dilihat pada 

tabel 4.5 

Tabel 4.5. Kriteria Bibit Kelapa Sawit yang normal 

Umur 

(Bulan) 

Jumlah Pelepah Tinggi Bibit  

(cm) 

Diameter Batang 

(cm) 

3 
4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 
11 

12 

3-4 
4-5 

5-6 

8-9 

10-11 
11-12 

13-14 

15-16 
17-18 

>18 

20,0 
25,0 

32.0 

35,9 

52,2 
64,3 

88,3 

101,9 
114,1 

126,0 

1,3 
1,5 

1,7 

1,8 

2,7 
3,6 

4,5 

5,5 
5,8 

6,0 

Sumber : Vademecum Pembibitan KJP Cipta Prima Sejahtera (2012) 

2. Pembibitan Tanaman Kelapa 

Menurut Suhardiman (1987) pembibitan kelapa dapat dibedakan menjadi 3 macam 

yaitu; 

a. Persemaian tradisional (pesemaian gantung) 

Dianggap tradisional karena biasa dilakukan oleh petani dalam jumlah sedikit 

dan biasanya hanya untuk keperluan penanaman di lading, di pematang sawah atau 



dihalaman.  Caranya benih kelapa digantungkan di cabang-cabang pohon yang 

cukup rindang atau di atap-atap pinggir rumah 

Pada cara ini pengawasan mudah tetapi mempunyai kelemahan yaitu 

penyiraman sulit dilakukan dan harus memanjat, tidak efisien dalam jumlah banyak 

dan pertumbuhan bibit kurus dan memanjang, karena bibit dipaksa hanya 

mengambil unsur hara dari zat cadangan makanan yang terdapat pada endosperm 

buah 

b. Pesemaian dengan bedengan 

Pemilihan tempat persemaian hendaknya berdekatan dengan sumber air, 

sehingga memudahkan penyiraman selain itu berdekatan pula dengan areal 

penanaman sehingga memudahkan pengangkutan. Untuk persemaian bedengan 

dapat dilaksanakan dengan dua teknik yaitu: 

1) Lewat persemaian perkecambahan 

Bedengan untuk persemaian kecambah ataupun untuk persemaian bibit 

(langsung) caranya sama yaitu pencangkulan tanah sedalam 30-40 cm. 

Selanjutnya dilakukan pembersihan dari rumput-rumput, akar-akar sisa dal 

lain-lain. Ukuran bedengan dibuat lebar 1,25 – 2 m, panjang bedengan 10 m 

atau tergantung jumlah benih. Dibuat parit keliling dengan lebar 30 – 40 cm 

menyesuaikan kondisi setempat dengan tinggi bedengan 0,25 m. Penambahan 

pupuk kandang untuk persemaian bibit sebanyak 10 -15 ton/ha. Apabila 

bedengan telah siap maka tinggal menempatkan benih kelapa dengan posisi 

mendatar sedalam 2/3 tebal buah.  

Barisan benih pada bedengan bisa diatur dengan jarak benih di dalam 

barisan 0,4 m sedangkan jarak antar baris 0,6 m dengan arah utara selatan. 

Untuk mempercepat perkecambahan diatas calon tunas dikepras/dikupas 

sedikit menyamping yaitu pada bagian yang berlawanan dengan sisi terlebar.  

Menyemai benih kelapa dalam dan genjah yang terseleksi sebeluh disemai 

di persemaian, diawali terlebih dahulu dengan pemberian perlakuan benih 

secara mekanik dengan cara sabut diatas mata disayat sebagian selebar 7-10 



cm, tepatnya pada sabut yang menonjol dengan posisi yang menghadap sisi 

terlebar. Penyayatan bagian sabut ini bertujuan untuk memudahkan proses 

penyerapan air menuju dalam sabut sehingga dapat melembabkan pada 

lingkungan di sekitar lembaga buah. Menyemai benih kelapa dilakukan dengan 

membenamkan 2/3 bagian benih ke tanah dengan posisi mendatar/horizontal 

dan pada bagian sabut yang tersayat dihadapkan ke timur. Kecambah kelapa 

yang sebelumnya diberi perlakukan dapat dilihat pada Gambar 4.24 sedangkan 

posisi buah di persemaian perkecambahan dapat dilihat pada Gambar 4.25. 

Benih ditata di persemaian berjajar rapi 10 buah serta memanjang mengikuti 

panjang bedengan. Penataan benih tidak boleh bersinggungan.. Apabila terjadi 

bersinggungan dapat dilakukan penjarangan. Jarak antar bedeng 50 -60 cm. 

Persemaian benih kelapa dapat dilihat pada Gambar 4.26. 

 

Gambar 4.24. Kecambah kelapa yang sebelumnya diberi perlakuan 

Sumber : Dokumen penulis 



 

Gambar 4.25. Posisi buah dipersemaian perkecambahan 

Sumber ; Dokumen Penulis 

 

 

Gambar 4.26. Persemaian benih kelapa 

Sumber :  Dokumen Penulis 

Pemeliharaan yang terpenting pada persemaian perkecambahan ialah 

dengan penyiraman pada waktu tidak ada hujan. Bila perlu persemaian diberi 

pelindung dari daun kelapa untuk menyesuaikan kondisi setempat. Untuk 

mencegah serangan rayap, benih disemprot insektisida terlebih dahulu 



Benih mulai berkecambah setelah umur 3 minggu dan setelah menjadi bibit 

dapat dipindahkan persemaian bibit atau kedalam polybag. Sedangkan buah 

yang belum berkecambah dalam waktu 3 minggu, maka dianggap kurang baik 

mutunya sehingga perlu diafkir. 

2) Langsung persemaiaan bibit 

Bibit yang telah berumur 3 minggu dapat langsung dilanjutkan pada 

persemaian bibit. Bibit yang dipelihara langsung di persemaian bibit dengan 

jarak tanam 0,6 x 0,6 x 0,6 m mengikuti pola segitiga sama sisi. Pola 

persemaian bibit dapat dilihat pada Gambar 4.27. 

 

Gambar 4.27.  Pola persemaian Bibit di Bedengan 

Sumber: Dokumen penulis 

Pada persemaian bedengan yang diteruskan menjadi persemaian bibit 

memerlukan pemeliharaan yaitu penyiangan dan penggemburan tanah. Bila 

tanah bedengan mulai padat dan tumbuh rumput perlu dilakukan pencangkulan 

ringan atau penyiangan. Pemberian pupuk dengan cara dibenamkan pada 

lingkaran sekeliling pohon yaitu campuran pupuk yang terdiri dari N, P dan K.  



Pengendalian hama penyakit terutama dilakukan secara preventif yaitu 

dengan penyemprotan insektisida ataupun fungisida. Bibit yang kurang sehat 

maka akan di afkir. 

3) Persemaian dengan polybag  

Persemaian dengan polybag dilakukan dengan 2 cara yaitu lewat 

persemaian perkecambahan dan langsung dengan polybag. Keuntungan 

persemaian dengan polybag ialah pengangkutanya mudah, perawatan dan 

pengamatan lebih praktis serta menghemat tempat. Dibandingkan dengan 

adanya biaya tambahan kantong plastik/polybag maka keuntungan yang 

diperoleh akan lebih besar.  

Ketentuan polibag yang digunakan untuk menyemai benih kelapa berupa  

plastik polyethylene dengan warna hitam. Polybag mempunyai ukuran  40 cm, 

x 50 cm dengan ketebalan plastic 0.18 mm – 0.20 mm. Polibag diberi lubang  

sebanyak 3 baris dengan jarak antar baris 7 cm. Diameter lubang polybag 

sekitar 5 mm. Polybag di tempatkan pada areal pembibitan dengan 

menggunakan dengan jarak antar polibag 0,6  x 0,6  x 0,6 m dengan 

menggunakan pola segitiga samasisi. Pola polybag pembibitan kelapa dapat 

dilihat pada Gambar 4.28. sedangkan pembibitan didalam polybag dapat dilihat 

pada Gambar 4.29. 



 

Gambar 4.28. Pola polybag pembibitan kelapa 

Sumber:  Dokumen Penulis 

 

Gambar 4.29. Pembibitan kelapa dalam polybag 

Sumber:http://balitka.litbang.pertanian.go.id/wp-content/uploads/2017/03/2-Teknik-

Penyediaan-Bibit-02.pdf 

a) Pemindahan Kecambah ke Polibag : 

Cara memindah kecambah kelapa ke polybag dilakukan dengan mencabut 

kecambah dari bedengan persemaian. Mencabut kecambah dilakukan dengan 

mengungkit memakai garpu/cangkul pada salah satu sisi bibit, selanjutnya bibit 

http://balitka.litbang.pertanian.go.id/wp-content/uploads/2017/03/2-Teknik-Penyediaan-Bibit-02.pdf
http://balitka.litbang.pertanian.go.id/wp-content/uploads/2017/03/2-Teknik-Penyediaan-Bibit-02.pdf


ditarik beserta semua perakarannya. Perakaran yang ikut terangkat dipotong 

sampai tersisa 5 cm dari kulit buah. Kecambah diangkut dengan kerobag 

sorong.   

Langkah pertama menanam kecambah dipolybag yaitu mengeluarkan 

sebagian media di polybag. Dilanjutkan penanaman kecambah dalam polybag 

dengan posisi tegak dan tunas diletakkan pada bagian tengah polybag. Bibit 

diletakkan dengan arah menghadap ke timur.  Bibit kelapa dalam polybag dapat 

dilihat pada Gambar 4.30. 

 

Gambar 4.30. Bibit Kelapa dalam poybag 

Sumber : Dokumen Penulis 

Media yang dikeluarkan dari polibag dikembalikan kembali sampai hamper 

menutupi kecambah, kemudian media disekitar kecambah ditekan untuk 

dipadatkan. Selanjutnya sesegera mungkin bibit dalam polibag disiram sampai 

jenuh. 

b) Pemeliharaan Bibit  

Pemeliharaan utama pada bibit yang dilakukan adalah mengairi bibit.  . 

Pengairan dilakukan dengan sistem curah dengan penyiraman menggunakan 

selang atau springkel. Pengairan dilakukan pada saat kondisi kering setiap dua 

hari sekali. Pada saat bibit berumur 1-3 bulan membutuhkan air berkisar 1 



liter/polybag sekali penyiraman, sedangkan pada umur bibit 4-6 bulan 

membutuhkan 6 liter/polybag dan penyiraman dilakukan setiap hari.  

c) Pengendalian gulma dan OPT 

Polybag hendahnya selalu bersih bebas dari gulma. Oleh karena itu 

penyiangan dilakukan rutin setiap bulan. Cara mengendalikan gulma di polybag 

dilaksanakan secara manual, yaitu dengan cara mengambil gulma 

menggunakan tangan. Penyiangan diantara polybag dilakukan secara manual 

juga dengan menggunakan coret atau garuk. Untuk efisiensi biaya tenaga kerja, 

apabila  serangan gulma diantara baris bibit berat, maka pengendaliannya dapat 

dilakukan secara kimiawi menggunakan herbisida. 

Pengendalian OPT sangat tergantung serangannya di pembibitan. 

Pengendalian secara kimia dapat diterapkan apabila terlihat adanya tanda dan 

gejala yang serius.   

d) Pemupukan Bibit 

Pupuk yang digunakan adalan NPK. Pupuk NPK dapat diperoleh dengan 

mencampur pupuk tunggal misalkan Urea, SP36, dan KCl.  Pupuk tersebut 

dicampur dengan tanah sebagai media di pembibitan.  Pemberian pupuk SP36 

dilakukan sebelum bibit dipindahkan dengan cara mencampur 30 gram SP36 

dicampur dengan tanah/media. Pemberian pupuk SP36 dapat diulang apabila 

bibit sudah berumur 3 bulan. Pemberian pupuk N dan K dilakukan setiap bulan. 

Dosis pemberian pupuk N adalah 5 g/bibit. Kemudian bertambah setelah umur 

4 bulan yaitu 10 g/bibit. Dosis pemberian pupuk K adalah 10 g/bibit dan akan 

bertambah menjadi 15 g/bibit apabila bibit telah berumur 4 bulan. Pada saat 

bibit berumur 7 bulan dosis pemberian pupuk N dan K juga mengalami 

peningkatan yaitu 15 g/bibit untuk N sedangkan untuk K adalah 20 g/bibit. 

e) Seleksi Bibit  

Seleksi bibit bertujuan untuk memperoleh bibit yang bermutu baik dan 

seragam. Seleksi bibit kelapa dilakukan dua kali yaitu pada saat bibit berumur 

3 bulan dan 6 bulan.  



Pekerjaan seleksi bibit meliputi kegiatan untuk memisahkan tanaman yang 

normal dan abnormal. Bibit abnormal seperti kerdil, tidak sehat dan mati 

terserang OPT. Bibit abnormal ini diambi dan dibuang dari pembibitan 

kemudian dimusnahkan. Sementara bibit kelapa yang sehat dan memiliki mutu 

tinggi terus dipelihara sampai bibit akan untuk ditanam. 

 

D. PEMINDAHAN BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN PENGHASIL 

MINYAK 

 

Bibit kelapa sawit atau kelapa di pembibitan utama, sebelum dipindah 

kelapangan sudah di tentukan bibit yang memiliki kualitas baik, sehat dan telah 

mencapai umur yang tepat untuk ditanam. Perencanaan untuk pemindahan dan 

transpotasi sebaiknya dimulai 3-4 bulan sebelum penanaman. Pada kondisi normal 

bibit siap dipindah ke lahan penaman pada 10 – 12 bulan. Akan tetapi pemindahan pada 

umur yang lebih muda yaitu umur 8 – 10 bulan  memberi dampak lebih baik yaitu 

transplanting shock lebih sedikit namun lebih peka terhadap serangan hama terutama 

hama besar seperti babi hutan.  Oleh karena itu jika kondisi lahan kurang optimal dan 

beresiko terserah hama seperti babi hutan besar maka pemindahan bibit diutamakan 

yang berumur lebih tua.  

Tiga atau empat minggu sebelum pemindahan bibit, bibit diberi perlakuan 

pemutaran yaitu polybag diputar 1800.  Tujuan pemutaran ini untuk mencabut semua 

akar yang telah menembus tanah. Alat yang digunakan untuk memutus akar berupa 

pisau/parang. Hal ini dunakan untuk mengurangi transplanting shock saat bibit 

ditanam di lapangan. Bibit yang telah mencapai lebih dari 1,5 m tingginya harus 

dipangkas/dipotong sampai 1,2 m sebelum diangkut. Hal tersebut karena untuk 

mengurangi areal penguapan/luas daun sehingga kehilangan air segera setelah tanam, 

ketika perakaran belum mampu menyerap air untuk kebutuhan transpirasi. Disamping 

itu juga untuk memudahkan pengangkutan bibit dan untuk mengurangi kerusakan bibit 

selama pengangkutan ke lapangan.  



Bibit sebelum diangkut dan dibawa ke lapangan dilakukan penyiraman. Penangan 

yang kasar, dibanting, pengangkutan yang salah dan pelemparan dapat mengakibatkan 

kerusakan polybag, kerusakan tajuk, kehilangan tanah dipolybag dan menyebabkan 

akar halus terhidrasi atau rusak. Bibit sebaiknya diangkut dengan cara satu tangan 

dibawah polybag dan menempatkannya ke dalam truk bukan melemparnya. Bibit yang 

abnormal dan tidak jagus sebaiknya jangan diangkut ke dalam truk. 

Bibit kelapa sawit yang dikirim dari pembibitan diturunkan pada areal yang teduh 

di lahan penanaman, kemudian bibit segera ditanam pada hari itu juga. Bibit yang 

belum tertanam pada hari itu dilakukan penyiraman sampai jenuh. Apabila terjadi 

penundaan penanaman sebaiknya bibit dikembalikan ke pembibitan. Penataan bibit 

kelepa sawit di truk dapat dilihat pada Gambar 4.31a dan pengangkutan bibit kelapa 

sawit ke lapangan dapat dilihat pada Gambar 4.31b 

 

 

Gambar 4.31a. Penataan bibit kelapa sawit di truk 

Sumber : https://perkebunannews.com/benih-adalah-embrio-kesuksesan-

pembangunan-perkebunan/ 

https://perkebunannews.com/benih-adalah-embrio-kesuksesan-pembangunan-perkebunan/
https://perkebunannews.com/benih-adalah-embrio-kesuksesan-pembangunan-perkebunan/


 

Gambar 31b. Pengangkutan bibit kelapa sawit 

Sumber: http://www.bumn.go.id/ptpn5/berita/1-Pesisir-Selatan-jadikan1-630-hektare-

lahan-kelapa-sawit-sebagai-percontohan 

LEMBAR PRAKTIKUM  

Acara     : Membibitkan Tanaman Kelapa Sawit 

Tujuan   : Siswa mampu melakukan pembibitan tanaman kelapa sawit 

Alat dan bahan 

1. Golok   9.  Bahan naungan/paranet     

2. Gergaji   10.  Babybag dan largebag 

3. Tang   11.  Topsoil 

4. Asahan   12. Cangkul/garpu 

5. Bambu   13. Kecambah 

6. Pupuk   14. Sekop 

7.  Gembor     15. Tali 

8.  Rollmeter   16. Pisau 

Keselamatan kerja: 

1. Gunakan pakaian kerja dan alat pelindung diri 

2. Gunakan alat tajam (golok dan gergaji) dengan hati-hati. 

3. Lakukan pekerjaan dengan tanggung jawab dan disiplin 

http://www.bumn.go.id/ptpn5/berita/1-Pesisir-Selatan-jadikan1-630-hektare-lahan-kelapa-sawit-sebagai-percontohan
http://www.bumn.go.id/ptpn5/berita/1-Pesisir-Selatan-jadikan1-630-hektare-lahan-kelapa-sawit-sebagai-percontohan


Langkah Kerja 

Pembibitan awal 

1. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan praktek 

2. Lakukan pembersihan tempat yang akan dijadikan tempat pembibitan. 

Singkirkan sisa–sisa tonggak tanaman, batu, kerikil dan kotoran lainnya. 

3. Buatlah bedengan persemaian dengan lebar 1,2 m dan panjang menyesuaikan  

lahan, tinggi  5 cm kemudian bedengan dibuat rata dengan jarak dari bedengan 

sebelahnya 0,75 m.  

4. Buat pelindung/naungan bibit dengan ukuran lebar minimal sama dengan lebar 

bedengan, dengan tinggi naungan 2 m. 

5. Siapkan top soil yang gembur dan bersih dari kotoran sebagai media persemaian.  

6. Ayak tanah yang akan digunakan untuk media pembibitan. 

7. Campurlah setiap 1 m3 tanah yang sudah diayak dengan 0,5 kg pupuk P (SP36).   

8. Siapkan babybag yang sudah dilubangi kemudian isi babybag dengan media 

sampai ketinggian 1 cm dari bibir babybag dan sedikit dipadatkan agar babybag 

dapat berdiri tegak. 

9. Susun babybag pada bedengan dengan rapi, tegak dan rapat. 

10. Buat lubang tanam kecambah dengan kedalaman 2 – 2,5 cm tepat ditengah 

polybag. 

11. Tanam kecambah pada lubang tanam di babybag pada kedalaman 2 cm dengan 

posisi radikula menghadap ke bawah dan plumula  ke atas, kemudian tutup 

kecambah dengan sedikit ditekan. 

12. Siram kecambah setelah ditanam sampai jenuh. 

Pembibitan utama 

1. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan praktek. 

2. Bersihkan tempat yang akan dijadikan tempat pembibitan dari kotoran, sisa 

tonggak tanaman, batu dan kerikil. 

3. Pasang instalasi pengairan sesuai dengan desain yang telah direncanakan. 



4. Lakukan pengajiran dengan jarak 0,9 m menggunakan pola segitiga sama sisi. 

5. Siapkan top soil yang  gembur  kemudian media diayak. 

6. Campurkan setiap 1 m3 media dengan 0,5 kg pupuk SP-36.   

7. Siapkan largebag yang sudah dilubangi. 

8. Isi largebag dengan media sampai ketinggian 1 cm dari bibir largebag. Media 

agak ditekan agar largebag dapat berdiri tegak. 

9. Susun largebag pada tempat pembibitan utama sesuai titik pancang hasil 

pemancangan yang telah dibuat. 

10. Buat lubang tanam pada largebag tepat ditengah sedalam babybag atau kurang 

lebih 25 cm. 

11. Potong babybag  yang akan ditanam di bagian dasar menggunakan cutter. 

12. Tanam bibit pada lubang largebag, tarik babybag melewati bibit.  

13. Tambahkan tanah pada largebag kemudian tekan menggunakan tangan hingga 

bibit berdiri kokoh. 

14. Siram bibit yang sudah tertanam dalam largebag 

Pemindahan  Bibit 

1. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktek 

2. Lakukan pemutaran largebag 1800 3 atau 4 minggu sebelum dipindah 

3. Pangkas bibit yang sudah mencapai ketinggian lebih 1,2 pada ketinggian 1,2 m 

4. Lakukan penyiraman pada bibit 

5. Angkut largebag dengan cara satu tangan dibawah largebag dan ditempatkan 

pada bak truk untuk dipindah ke lahan penanaman. 

6. Setelah sampai ke lahan penanaman segeralah ditanam pada hari itu juga 

7. Apabila ada penundaan penanaman bibit dikembalikan ke pembibitan 

CAKRAWALA 

 

Perbanyakan Tanman Kelapa Sawit Secara Kultur Jaringan 



Tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) merupakan tanaman 

perkebunan tahunanpenghasil minyak utama di dunia, kareana kelapa sawit 

mempunyai produktivitas lebih tinggi dibandingkan tanaman perkebunan tahunan 

penghasil minyak lainnya. Di Indonesia luas areal tanaman kelapa sawit terus 

bertambah dan berkembang dengan pesat. Hal ini disebabkan permintaan produk 

olahannya semakin meningkat.  Pada umumnya bahan tanam kelapa sawit berasal 

dari hasil perkembangbiakan secara generative, berupa benih. Benih ini dihasilkan 

dari persilangan varietas hibrida Dura x Pesifera dimana pohon dura berperan 

sebagai induk dan pohon pisifera berperan sebagai tetua jantan. Karena banyaknya 

permintaan bibit kelapa sawit, sekarang ini banyak diproduksi bibit hasil 

perbanyakan tanaman menggunakan teknik kultur jaringan. Pembibitan secara 

kultur jaringan dapat dilihat pada Gambar 4.32. 

 

Gambar 4.32. Pembibitan secara kultur jaringan pada kelapa sawit 

Sumber: http://www.iopri.org/marihat-klon/  

Kultur jaringan adalah suatu metode perbanyakan tanaman dengan cara 

mengisolasi bagian dari tanaman seperti protoplasma, sel, sekelompok sel, jaringan 

dan organ, serta menumbuhkannya dalam media buatan yang sudah bernutrisi dalam 

kondisi aseptik. Kondisi ini memungkinkan bagian-bagian tanaman tersebut dapat 

memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman lengkap kembali.  

http://www.iopri.org/marihat-klon/


Tujuan sistem perbanyakan dengan teknik kultur jaringan adalah 

memproduksi bahan tanam dalam jumlah banyak dalam waktu singkat. Teknik 

kultur jaringan ini terutama untuk mengembangkan tanaman dari varietas-varietas 

unggul. Keuntungan atau dari penerapan teknik kultur jaringan adalah dapat 

mendapatkan bahan tanam secara cepat dan jumlah banyak seperti kelapa sawit yang 

mebutuhkan waktu lama untuk perkembangbiakannya secara generatif, tidak 

membutuhkan tempat yang luas untuk perbanyakannya, tidak dipengaruhi oleh 

musim sehingga dapat dilakukan sepanjang tahun, bibit yang didapat lebih bermutu 

tinggi, dapat merekayasa secara genetik dan biaya transpotasi bibit lebih 

murah. Akan tetapi penerapan teknik kultur jaringan juga mempunyai kekurangan. 

Beberapa kekurangan dari penerapan teknik kultur jaringan yaitu membutuhkan 

biaya yang relatif mahal seperti untuk pengadaan laboratorium, dibutuhkan skill dan 

keahlian khusus untuk mengerjakannya dan bahan tanam yang dihasilkan berukuran 

kecil dan rentan rusak. Bahan tanam hasil kultur jaringan masih bersifat aseptip dan 

rentan sehingga perlu perlakuaan khusus setelah aklimatisasi dan perlu penyesuaian 

lagi untuk kelingkungan eksternal. 

Perkembangbiakan menggunakan teknik kultur jaringan ini akan berhasil 

dengan baik apabila persyaratan kondisi terpenuhi. Keberhasilan teknik kultur 

jaringan tergantung dari beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu media, sumber 

eksplan, zat pengatur tumbuh (ZPT), hormone dan lingkungan tempat tenik kultur 

jaringan dilakukan. Kondisi yang dipersyaratkan untuk perkembangbiakan 

menggunakan teknik kultur jaringan adalah pemilihan bahan dasar untuk 

pembentukan kalus (eksplan), penggunaan media sebagai tempat tumbuh harus 

sesuai, keadaan lingkungan steril/aseptik dan sirkulasi udara yang lancar terutama 

untuk kultur cair. Pada prinsipnya semua jenis sel dapat ditumbuhkan, tetapi eksplan 

dipilih berasal dari bagian meristem tanaman yaitu bagian tanaman yang masih 

muda dan mudah tumbuh. Pada tanaman kelapa sawit biasanya menggunakan ortet 

(daun muda). 



Keunggulan teknik kultur jaringan lainnya adalah mampu menghasilkan 

bahan tanam dalam jumlah banyak dan seragam, dan bersifat identic atau sama 

persis  dengan induknya. Tanaman yang dihasilkan akan cepat berbuah dengan dan 

produktivitasnya lebih tinggi. Akan tetapi terdapat masalah abnormalitas pada organ 

reproduksi dan baru diketahui setelah tanaman berbunga dan berbuah (2-3 tahun 

setelah tanam). Kondisi ini merupakan hambatan tersendiri untuk disiasati. 

 

CONTOH SOAL 

Menghitung Kebutuhan Areal Pembibitan. 

Tanah dengan luas 10.000 ha, akan dibangun menjadi tempat pembibitan kelapa 

sawit dengan populasi 143 pohon/ha.  

Penanaman kelapa sawit pada kebun direncanakan dilaksanakan secara bertahap 

yaitu pada tahun pertama seluas 2.000 ha, dan dilanjutkan setiap dua tahun sekali 

dengan luasan 4.000 ha setiap periodenya. 

Pertanyaannya: 

1. Hitung kebutuhan bibit untuk luas 10.000 ha 

2. Hitung kebutuhan bibit cadangan 5% 

3. Hitung bibit afkhir 15% 

4. Hitung kebutuhan bibit total 

5. Hitung areal pembibitan yang dibutuhkan 

1.  

Perhitungan secara rinci adalah sebagai berikut:  

a. Bibit yang dibutuhkan untuk penanaman dengan luas 10.000 hektar adalah 

10.000 x 143 = 1.430.000 bibit  

b. Bibit cadangan yang dibutuhkan 5% =  5/100 x 1.430.000 =  71.500 bibit  

c. Bibit afkir 15% = 15/100 x 1.430.000 = 214.000 bibit 

Total bibit yang dibutuhkan untuk penanaman pada kebun seluas 10.000 ha =  

1.430.000 + 71.500+ 214.000  = 1.716.000 bibit  



Bibit yang dibutuhkan untuk ditanam seluas 2.000 hektar pada tahun pertaman yaitu 

1.716.000 : 5 = 343.2000 bibit 

Jadi areal pembibitan yang dibutuhkan pada tahun pertama   

a. Jarak tanam bibit  90x90x90 cm sehingga populasi bibit per hektar = 14.300 bibit   

b. Kebun dengan luas 2000 hektar untuk penanamn diperlukan luas areal 

pembibitan  

= 343.200 bibit : 14.300 bibit/ha   = 24 ha   

Apabila asumsi areal pembibitan awal, dan sarana lainnya seperti jalan, naungan 

dan lain-lain sekitar 4 ha maka pada tahun pertaman jumlah areal pembibitan  

= 28 ha  

c. Jadi keseluruhan areal pembibitan  berjumlah  

Tahun 1  =   28 ha, Tahun 2-3    =   28 ha 

Asumsi terdapat bibit kembar, bibit cadangan, dan bibit lanjut membutuhkan 

areal seluas 5 ha. Jadi untuk penanaman seluas 10.000 ha dibutuhkan total luas 

areal pembibitan yaitu 61 ha. 

 

JELAJAH INTERNET 



 

Dalam mempelajari materi pembibitan tanaman perkebunan tahunan penghasil 

minyak peserta didik diharapkan menambah wawasan yang lebih luas tentang 

konsep pembibitan tanaman secara mandiri menggunakan fasilitas internet. Melalui 

internet dari berbagai website peserta didik dapat menemukan materi tentang 

pembibitan tanaman perkebunan tahunan penghasil minyak yang lebih lengkap. 

Beberapa website yang dapat dikunjungi peserta didik yaitu: 

https://gdmorganic.com/budidaya-kelapa-sawit/ 

 

https://www.pustakapetani.com/2019/02/membuat-kecambah-kelapa-sawit.html 

 

 

RANGKUMAN 

Pembibitan tanaman perkebunan tahunan penghasil minyak dijalankan pada lokasi 

yang memenuhi ketentuan yaitu dekat dengan sumber air, tempat datar, terdapat 

jalan draenasi baik dan mudah dalam menyediakan media tanam.  

https://gdmorganic.com/budidaya-kelapa-sawit/


Bahan tanam yang dibutuhkan dalam pembibitan kelapa maupun kelapa sawit harus 

memenuhi kriteria yang baik. Dan berasal dari indukan yang sudah teridentifikasi 

baik. 

Pembibitan tanaman kelapa sawit dan kelapa dapat dilakukan dengan satu tahap 

(sigle stage) atau dua tahap (doble stage) yaitu tahap pembibitan awal (pre nursery) 

dan pembibitan utama (main nursery). 

Bibit tanaman perkebunan tahunan penghasil minyak seperti kelapa sawit maupun 

kelapa dipanen dengan cara pemutaran bibit. 

 

TUGAS MANDIRI 

Setelah mendapatkan buah harus dipilih buah yang memenuhi kriteri yang dapat 

digunakan sebagai benih.Tentukan ciri-ciri atau khiteria buah kelapa dan kelapa 

sawit dapat digunakan sebagai benih. Untuk menjawab tugas tersebut carilah 

informasi dari sumber belajar dapat dari buku referensi atau jelajah internet 

 

PENILAIAN HARIAN 

1. Perkebunan Bajabang akan menanami lahannya seluas 10 hektar dengan 

tanaman kelapa sawit menggunakan jarak tanam 9 x 9 x 9 m memakai pola tanam 

segitiga sama sisi.  Kecambah yang akan ditanam mempunyai daya tumbuh 90%, 

bibit untuk penyulaman 10% sedangkan bibit yang dapat ditanam dilapangan 

90%.  Berapa jumlah kecambah yang harus disiapkan untuk memenuhi bibit 

tersebut? 

2. Luas areal pembibitan harus mencukupi untuk bibit yang akan ditanam dan 

sisipan. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan areal 

pembibitan?  

3. Pemilihan tahapan pembibitan tentunya mempertimbangkan kelemahan dan 

kelebihan dari masing-masih tahapan. Apabila memilih pembibitan dengan 1 



tahap tentunya dengan mempertimbangkan kelebihan/ keuntungan pembibitan 

satu tahap tersebut yaitu ….. 

4. Pengendalian hama harus dilakukan berdasarkan pemeriksaan secara cermat 

terhadap bibit tanaman. Prinsip pengendalian hama yang ditinjau  pada 

pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dilakukan secara bertahap yakni 

dimulai dari …… 

5. Kegiatan pembibitan dilakukan untuk medapatkan bahan tanam yang bermutu 

baik dan siap pada saat dibutuhkan untuk penanaman. Kegiatan pemeliharaan 

bibit apa saja yang diperlukan agar didapat bibit bermutu baik? 

 

REFLEKSI 

 

Setelah materi ini dipelajari, kalian akan paham dan jelas mengenai konsep tentang 

pembibitan tanaman perkebunan tahunan penghasil minyak. Namun dari materi 

yang dipelajari ini menurut kalian materi apa dari bab ini yang paling sukar untuk 

dipahami. Silahkan diskusi dengan teman kelompok kalian atau guru pendamping. 

Semoga dengan berdiskusi kalian akan menjadi lebih paham dan jelas. 
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