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TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mempelajari materi tentang penanaman tanaman penutup tanah dan tanaman 

perkebunan tahunan penghasil minyak, peserta didik dapat melakukan menanam 

tanaman perkebunan tahunan penghasil minyak dan tanaman penutup tanah dengan 

baik dan benar 
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PENDAHULUAN 

Hasil budidaya tanaman sangat tergantung dengan cara menanam bibit yang telah 

diseleksi kelayakan tanamnya. Dengan bibit yang sehat, pengolahan tanah yang sesuai 

dengan kondisi lahan dan pemeliharaan tanaman yang baik maka diharapkan hasil / 

produk yang diperoleh dapat optimal. 

 

 

Gambar 1.  Pola Tanam Kelapa Sawit 

Sumber :https://www.youtube.com/watch?v=tx7OfFNtFVE 

 

Tanaman kelapa maupun kelapa sawit dapat ditanam secara tumpangsari maupun 

monokultur. Apabila ditanam secara monokultur maka setelah kegeiatan persiapan 

lahan selesai dilakukan penanaman penutup tanah (legume cover crop atau LCC) 

dimana manfaat dari tanaman penutup tanah (legume cover crop atau LCC)  sangat 

penting karena dapat memperbaiki sifat-sifat fisika tanah, kimia tanah dan biologi 

tanah, menghindari erosi, menjaga kelembaban tanah dan mengurangi pertumbuhan 

tanaman pengganggu (gulma). Supaya mendapatkan manfaat dari tanaman penutup 

tanah yang optimal, maka tanaman kacangan ini harus menutup seluruh areal tanam . 

Sedangkan kalau dilakukan tumpangsari maka dapat dipilih jagung,ubi kayu dan padi 

tetapi hanya pada tanaman belum menghasilkan (TBM) 



 

A. MACAM-MACAM TANAMAN PENUTUP TANAH 

Salah satu cara untuk menambah bahan organik supaya menaikkan kadar 

humus pada area tanam maka dilakukan penanaman kacang kacangan penutup 

tanah. Manfaat kacang kacangan sebagai tanaman penutup tanah diantaranya : 

1. Menaikkan bahan organik tanah yang hasilnya dapat memperbaiki struktur 

tanah 

2. Membenahi unsur hara dalam tanah, terutama unsur nitrogen ( kimia tanah) 

3. Membenahi sifat sifat fisik tanah yang berubah karena pembukaan lahan 

4. Mempertahankan permukaan tanah dan mencegah bahaya erosi terutama pada 

tanah yang curam 

5. Menekan biaya pengendalian gulma 

6. Merangsang pertumbuhan tanaman dan meningkatkan produksi (Pahan,I 2006) 

Dari beberapa jenis tanaman kacang kacangan penutup tanah, pada 

umumnya yang ditanam di perkebunan kelapa sawit adalah: Calopogonium 

caerulium (CC), Calopogonium mucunoides (CM),Centrosema pubescens 

(CP), Mucuna cochichinensis (MC),Mucuna bracteata (MB),Pueraria javanica 

(PJ). 

Tanaman kacangan jenis Mucuna bracteata (MB) lebih banyak ditanam karena 

mempunyai kelebihan antara lain lebih tahan terhadap naungan, kurang disukai 

hama, tahan dari kekeringan, menyediakan bahan organik lebih banyak, dan 

memberikan unsur hara nitrogen yang jumlahnya tidak kalah dibandingkan dengan 

campuran kacang-kacangan konvensional. Untuk menekan biaya pemeliharaan 

dalam budidaya MB  maka sistem stek dalam babybag akan lebih optimal 

dibandingkan dengan  campuran PJ, CM, CC, dan MC. 

Untuk pembibitan stek MB digunakan plastik babybag, pilih plastik kecil 

transparan/ bening   10 cm x 8 cm x 0,1 mm karena harganya lebih murah 



dibandingkan dengan kantong plastik polythene. Babybag diberi lubang kurang 

lebih 12 buah supaya kelebihan air dari penyiraman dapat lepas. Media tanam bibit 

MB ini dipilih dari lapisan tanah atas (top soil) karena mengandung humus dan 

kandungan pasirnya sedikit supaya pertumbuhan stek MB bagus. 

Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan maka bahan tanam kacang- 

kacangan yang akan ditanam harus memenuhi kriteria: kondisi kering,tidak ada 

campuran jenis lain dan daya tumbuh kecambah/Viabilitas minimal 90%. 

Perbandingan campuran kacangan yang akan ditanam di lahan datar terdiri:6 

kg CM, 3 kg PJ dan 0,5 kg CC tiap herktar. Sedangkan untuk lahan berbukit 5 kg 

CM, 3 kg PJ dan 0,5 kg CC per hektar. (Anonimus, 2013) 

Perlakuan benih kacang kacangan 

Karena pada biji kacang-kacangan pada umumnya mempunyai sifat dormansi 

maka biji tersebut harus diberi perlakuan khusus untuk meningkatkan daya 

tumbuhnya di lapangan. Perlakuan biji kacang-kacangan (seed treatment)  dapat 

dilakukan dengan merendam dalam air panas temperatur 75° C selama dua jam. 

Setelah air dingin,biji tersebut ditiriskan dan disimpan selama satu malam. 

Keesokan harinya biji yang sudah diberi perlakuan  dapat ditaman.  

Harap diperhatikan bahwa perlakuan benih dengan cara direndam  

direkomendasikan hanya untuk ditanam pada musim hujan. Karena biji yang sudah 

diberi perlakuan dan sudah berkecambah harus selalu dalam kondisi lembab, jika 

curah hujan tidak  mencukupi maka kecambah akan mengering dan mudah mati. 

Perlakuan lain dapat juga dilakukan dengan merendam biji kacang-kacangan 

menggunakan asam sulfat (H2SO4) 98 % selama 15 menit. Setelah direndam biji 

tersebut tadi dicuci dengan air dan direndam dengan air dingin selama satu malam 

untuk membuang sisa-sisa asam, esok harinya benih siap untuk ditanam. 

Kebutuhan Asam sulfat untuk perlakuan ini antara 100-200cc/kg bahan tanam. 



Selain dengan merendam dengan air hangat maupun dengan asam sulfat,untuk 

meningkatkan daya fiksasi nitrogen maka biji kacang-kacangan yang akan ditanam 

dapat dengan mencampur Rhizobium kompos. Setiap 10 kg campuran biji kacang-

kacangan,digunakan  10 g Rhizobium kompos yang sudah dilarutkan dalam 0,25 

liter air. Teknik aplikasinya dengan mencampurkan biji kacang-kacangan  diaduk 

dengan larutan Rhizobium sampai merata dan semua benih harus terkena larutan 

tersebut. Benih yang telah diinokulasi ini dikering anginkan jangan dijemur. Pada 

saat di lahan, 1 kg benih yang sudah mendapat perlakuan dicampur dengan 2 liter 

pasir untuk memudahkan  dalam penanaman. 

Penyiapan lahan untuk penananam kacang - kacangan dilakukan dengan 

tahapan: 

1. Pada kondisi lahan sudah bebas gulma penanaman dapat dilakukan setelah 

selesainya pekerjaan memancang dan melubang  

2. Untuk lahan yang baru dibuka maka benih perlu diberi perlakuan inokulasi 

bakteri Rhizobium (10 gr/0,25L air untuk setiap 10 kg campuran kacangan). 

Tujuannya untuk meningkatkan daya ikat nitrogen oleh bintil akar. 

3. Untuk memudahkan penaburan biji kacangan + Rhizobium maka tambahkan 

pupuk SP 36 dengan perbandingan 1 : 1 (Anonim,2013) 

 

B. MENANAM KACANG-KACANGAN 

Teknik menanam kacang-kacangan dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yakni 

campuran dan murni. Teknik campuran yaitu menggabungkan beberapa jenis 

tanaman penutup tanah. Sedangkan cara murni adalah menanam tanaman penutup 

satu jenis saja. 

1. Cara campuran  

a. Biji kacang-kacangan diletakkan  sejajar pada barisan tanaman, tetapi untuk 

lahan berbukit harus sesuai dengan kontur 



b. Pada barisan sejumlah 3 baris setiap gawang untuk lahan datar, sedangkan 

lahan yang berbukit larikan dibuat memotong kontur. Gambar 5.2 dan 5.3. 

dibawah ini yang memperlihatkan perbedaan pola penanaman kacangan di 

dilahan datar dan di lahan bergelombang. 

 

 
Gambar 5.2.  Penanaman Kacang – kacangan di lahan datar. 

Sumber : Anonim (2012) 

 

 
 

Gambar 5.3.Penanaman kacang-kacangan di lahan bergelombang. 

Sumber : Direktorat Pembinaan SMK (2008) 

Pada saat menanam biji kacang-kacangan, perlu ditambahkan pupuk rock 

phosphate (RP) sebanyak 30 kg sebagai starter. Tujuan  pemupukan adalah 



untuk menyediakan unsur hara  agar benih yang ditanam menjadi tumbuh 

subur dan dapat lebih  cepat menutupi tanah.  

Kebutuhan pupuk untuk tanaman kacang-kacangan yang umum digunakan 

di perkebunan, dengan  penanaman cara campuran maupun cara 

murni,disajikan pada Tabel 5.1. 

 

Tabel 5.1. Pemupukan Kacang-Kacangan 
 

Umur Kacangan 

(bulan) 

Kebutuhan Pupuk  (kg/Ha) 

Dolomit Urea TSP 

1 

6 

12 

18 

- 

- 

400 

- 

- 

- 

15 

- 

30 

60 

120 

120 

Total 400 15 330 

Sumber : (Pahan, 2012) 

Tanaman kacang kacangan juga butuh pemeliharaan  secara manual 

meliputi :mengendalikan semua gulma lunak yang tumbuh di areal  

menggunakan garu dan mencabut atau menggulung tanaman yang 

menjalar,mencongkel gulma keras atau berkayu dan memangkas atau menarik 

tanaman yang tumbuh ke pohon dan/atau piringan. 

2. Cara Murni 

Pada teknik murni ini seluruh areal kebun ditanami bibit MB tanpa 

dicampur dengan kacang kacangan lainnya dengan menggunakan bibit stek. 

Bibit stek diambil dari induk MB yang berakar (pilih yang tidak terlalu tua atau 

muda). Gambar 5.4. memperlihatkan cara membiakkan Mucuna bracteata 

(MB)  



 

Gambar 5.4. Cara pembiakan MB  

Sumber: Pahan, 2012 

Untuk mendapatkan hasil yang optimal maka diusahakan penanaman stek 

MB dilakukan pada permulaan musim penghujan dengan jarak tanam 1,5 m 

dalam barisan sebanyak 2 baris tiap gawang kelapa sawit, ditambah 2 stek MB 

diantara 2 pohon kelapa sawit di dalam barisan tanaman. Jumlah bibit MB 

dengan kerapatan tanaman kelapa sawit 136 / ha yaitu 2000 batang stek 

(termasuk sulaman 5%). Gambar 5.5. memperlihatkan lahan yang ditanami 

dengan MB secara larikan. 

 

Gambar 5.5. Pertumbuhan Mucuna bracteata dalam larikan. 

Sumber : Buku Saku Kelapa Sawit 

 

C. MEMANCANG TITIK TANAMAN 



Untuk mendapatkan kebun yang tertata maka perlu dilakukan pemancangan 

titik tanam. Pemancangan dilakukan pada seluruh areal yang layak ditanam. Jalan 

dan titik drainase ditandai dengan jelas. Pancang untuk titik tanam dicat merah dan 

putih. Sedangkan pancang untuk jalan,drainase dan infrastruktur dicat biru.  

1. Pemancangan Kelapa Sawit di Lahan Datar 

Pengertian Pemancangan adalah suatu kegiatan meletakkan tanda untuk 

menentukan lubang tanam sesuai dengan jarak tanam yang telah direncanakan. 

Pemancangan juga digunakan untuk  pedoman pembuatan jalan, parit, 

teras/tapak kuda, dan penanaman kacang-kacangan penutup tanah. 

Tujuan dari pemancangan titik tanam adalah untuk menentukan tempat yang 

akan ditanami sesuai jarak tanam yang sudah ditentukan. Titik tanam letaknya 

harus tepat, sehingga bila dilihat dari  arah manapun hasilnya lurus, kecuali di 

lahan teras dan kontur. 

Sistem tanam kelapa sawit yang umum adalah segitiga sama sisi dengan ukuran 

9 m x 9 m x 9 m. Dengan jaerak tanam ini, maka pada arah Utara – Selatan 

tanaman berjarak 8,82 m dan jarak untuk setiap tanaman adalah 9 m, jumlah 

tanaman 143 pohon/ha.Untuk memudahkan dalam pemancangan maka dimulai 

dari luasan 1 hektar terlebih dahulu baru dilanjutkan ke petak berikutnya. 

 Langkah-langkah untuk melakukan pemancangan  sebagai berikut: 

a. Menentukan garis pancang utama.  Garis ini merupakan kelanjutan dari 

pemancangan sebelumnya. 

b. Pada areal dibagi menjadi blok-blok dan ditandai sementara untuk pancang 

sudut. 

c. Menentukan jalur pancang kepala, dibuat  sudut 900 terhadap garis pancang 

utama.  Garis pancang kepala blok ini harus sejajar dengan jalan produksi. 

d. Memberi tanda pada titik tanam di sepanjang garis pancang kepala. 



e. Menarik tali dibuat sudut 600 antara titik-titik pada garis pancang kepala  

blok dengan titik-titik pada garis pancang kepala utama.  Diantara titik titik 

tersebut diberi tanda menggunakan pancang. 

f. Setelah satu bagian areal telah dipancang, selanjutnya bagian ini dijadikan 

acuan untuk pemancangan pada blok tersebut. Pilih titik tanam dengan 

menggunakan kawat yang telah diberi tanda jarak tanam. 

g. Memberi tanda di tengah calon jalan produksi dengan pancang warna 

merah.  Jalan produksi ini menghilangkan satu titik tanam setiap 2 baris 

tanam. 

Untuk lebih jelasnya pemancangan pada lahan datar dapat dilihat pada gambar 

5.6 berikut ini. 

 

 
 

Gambar. 5.6. Pemancangan pada lahan datar. 

Sumber: Direktorat Pembinaan SMK (2008) 

 

2. Pemancangan Kelapa Sawit di Lahan Miring 

Apabila lahan miring akan ditanami kelapa sawit maupun kelapa maka 

dilakukan pengolahan sistem teras bersambung maupun teras individu supaya 

lahan dan air lebih awet. Jarak tanam harus dibuat optimal sehingga tanaman 

mendapatkan sinar matahari yang cukup. 



Meskipun pembuatan teras bersambung mempunyai kelemahan dapat 

mengurangi tingkat kesuburan tanah. Akan tetapi ada hal yang  menguntungkan 

diantaranya : 

a.  Menahan bahaya longsor, sehingga mempertahankan sumber air supaya 

selalu tersedia bagi tanaman.  

b. Kegiatan penanaman dan kegiatan perawatan  menjadi lebih mudah 

sehingga hasil kerja dapat meningkat dan biaya produksi lebih rendah. 

c. Setelah tanaman mulai berproduksi, kegiatan panen dan mengangkut 

tandan buah segar (TBS)  dari lahan akan lebih mudah. Apabila lahan  tidak 

ada terasnya, buah yang dipetik akan menggelundung ke bawah bukit 

akibatnya mutu buah akan turun karena buah membawa kotoran. 

d. Mengurangi hilangnya buah brondolan  yang ditanam pada teras. Karena 

pekerjaan panen lebih mudah maka hasil kerja pemanen akan meningkat 

dan biaya untuk upah panen akan lebih murah dibandingkan dengan biaya 

panen di lahan berbukit yang tidak dibuat teras. Apabila sistem teras baik, 

maka biaya panen pada  lahan berbukit tidak banyak berbeda dengan biaya 

panen di lahan datar. 

Keputusan banyaknya kerapatan teras per hektar harus sudah ditentukan 

sebelum kegiatan memancang titik tanam dilakukan. Perlu dipahami bahwa 

titik temu garis kontur (teras) dengan garis kemiringan lahan yang paling curam 

adalah pada jarak horisontal yang tetap, yakni 7,97 m. Apabila jarak  dua teras 

yang bersebelahan > 12 m bergerak menjauhi garis kemiringan lahan yang 

paling curam maka harus dibuat teras tambahan dengan jarak sekitar 7,3 m. 

Teras tambahan ini otomatis terpotong jika kemiringan lahan meningkat tetapi 

akan bertemu kembali dengan teras pokok. 

Apabila lahan berbukit dan bergunung maka kegiatan memancang 

dilakukan dengan pola tanam teras kontur, menggunakan sistem 'Violle’. Untuk 

lebih jelas pemancangan teras kontur Sistem Violle dapat dilihat pada gambar 

5.7 dibawah ini. 



 
Gambar.5.7.Pemancangan Teras Kontur dengan Sistem Violle. 

Sumber : Direktorat Pembinaan SMK (2008) 

Cara memancang  sistem Violle ini didahului dengan menentukan satu 

titik di areal yang paling curam. Kemudian, tentukan satu garis lurus ke arah 

lembah dengan jarak setiap titik 7,3 m. Tiap titik diberi warna merah, biru, dan 

kuning. Jarak antar teras paling sedikit  7,3 m dan terlebar 8,9 m. Harap 

diperhatikan bila  jarak antar teras menyempit (< 7,3m) atau melebar (> 8,9 m) 

maka pembuatan teras tersebut tidak boleh dilanjutkan. Selanjutnya ,dimulai 

pembuatan teras dengan titik baru dengan jarak 7,3 m. Teras tambahan ini 

secara otomatis akan terpotong jika kemiringan lahan meningkat dan akan 

bersatu kembali dengan teras pokok.  

Langkah langkah memancang untuk pembuatan teras dimulai dengan 

membuat satu garis lurus pada salah satu tempat tertinggi ke tempat yang 

terendah dengan sudut kemiringan lahan yang paling curam. Sepanjang garis 

lurus ini diberi pancang menggunakan jarak 7,97m. Apabila sudut kemiringan 

lahan yang tercuram ini arahnya utara-selatan maka jarak pancang dibuat 9,2 

m. Tetapi apabila arahnya timur-barat maka jarak pancangnya 7,97 m. 

Jarak tanam di dalam barisan ini dibuat sedemikian rupa supaya tiap 

100 m horisontal ada 10-13 teras. Dimulai dari pancang tersebut maka 

pemancangan menurut garis-garis kontur dapat dilakukan untuk seluruh areal. 



Supaya hasil pemancangan dapat tepat , maka gunakan alat bantu water pass. ( 

Direktorat Pembinaan SMK (2008) 

3. Pemancangan Kelapa 

Budidaya kelapa pada umumnya dilakukan di lahan datar. Untuk kegiatan 

pemancangan dapat dilakukan dengan sistem tanam segitiga, sistem tanam 

pagar,dan sistem tanam gergaji. Perbedaan ketiga sistem tanam tersebut sebagai 

berikut: 

a. Sistem tanam segi tiga dengan ukuran 9 m x 9 m x 9 m. Apabila 

menggunakan system ini maka tanaman sela yang dapat ditanam terbatas 

pada umur tertentu. 

b.  Sistem tanam pagar dengan jarak  6 m x 16 m. Dengan sistem tanam ini,  

penanaman tanaman sela sangat besar peluangnya tanpa mengenal 

musim.Tetapi teknik dan jarak tanam ini,otomatis mengurangi populasi 

kelapa/ha. 

c. Sistem tanam gergaji dengan jarak  (5/2 m x 3 m) 16 m atau (6/2 m x 3 m) 

16 m. Dengan teknik dan jarak tanam ini, peluang pemakaian lahan di 

antara tanaman kelapa sama dengan sistem pagar. 

Dengan adanya  tiga sistem tanam di atas maka jumlah populasi setiap 

hektar tanaman kelapa tergantung dari sistem tanam yang dipilih. Tabel 5.2. 

di bawah ini menunjukkan populasi tanaman kelapa berdasarkan sistem 

tanamnya. 

Tabel 5.2. Sistem,Jarak Tanam, Populasi dan Jumlah Lorong 

 

Sistem Tanam Jarak Tanam 

(m) 

Populasi Tan / 

ha 

Jumlah lorong 

/ ha 

Luas Lorong 

(m) 

Segi Empat 9 x 9 123 9 4.500 

Segi Tiga 9 x 9 x 9 143 10 3.800 

Pagar 6 x 16 106 6 7.200 



Gergaji (5x3)x16 175 5 6000 

(6x3)x16 155 5 600 

Catatan : Luas lorong dihitung dari luas lahan efektif antar baris (2 m dari pohon 

                Kelapa) per ha. 

Sumber :Balai Penelitian Tanaman Palma (2015) 

 

4. Pembuatan lubang tanam 

a. Lubang tanam Kelapa Sawit 

Tahapan pekerjaan selanjutnya setelah selesai pemancangan adalah 

pembuatan lubang tanam. 

Diusahakan lubang tanam dibuat di musim kemarau supaya 

bakteri,jamur,racun dan gas yang merugikan tanaman di dalam lubang 

tanam sudah hilang pada saat dilakukan penanaman. 

Untuk lubang tanam dibuat dengan ukuran 60 cm x 60 cm x 60 cm. Pada 

saat pembuatan lubang tanam,lapisan atas (top soil) dipisah dengan lapisan 

bawah (sub soil). Lapisan sub soil diletakkan di sebelah timur supaya 

terkena sinar matahari dengan maksud bacteri,jamur,penyakit dapat mati. 

Penampang melintang lubang tanam kelapa sawit dapat dilihat pada gambar 

5.8 berikut ini. 

 

Gambar 5.8. Penampang Melintang Lubang Tanam Kelapa Sawit 

Sumber: Direktorat Pembinaan SMK(2008) 

 

Lubang tanam sebaiknya dibuat tiga bulan sebelum tanam. 

Tujuannya adalah mengurangi pH tanah dan mengontrol ukuran lubang 

tanam sampai nanti saat penanaman. Hal yang perlu diperhatikan setelah  



lubang tanam selesai dibuat , pancang dikembalikan  pada posisi semula (di 

tengah lubang) untuk menjaga ketepatan ukuran lubang.  

 

b. Lubang Tanam Kelapa 

Penanaman pada kelapa dapat menggunakana pola segitiga karena 

pemanfaatan lahan dan pengambilan sinar matahari dapat optimal selain itu 

dengan pola segitiga ini populasinya lebih banyak 15 % dibandingkan pola 

bujur sangkar Jarak tanam yang digunakan adalah 9m x 9m x 9 m. 

Pembuatan lubang tanam sebaiknya dilakukan 1 – 2 bulan sebelum 

tanam untuk menetralkan pH tanah. Untuk ukuran lubang tanam dapat 

dipilih antara 60 cm x 60 cm x 60cm sampai 100 cm x 100 cm x 100 cm. 

Apabila posisi lahan miring ( >20°) maka harus dilakukan dengan 

pembuatan teras individu dengan lebar 125 cm  ke arah lereng di bawahnya.  

Dan teras individu ini dibuat miring 10° ke arah dalam. 

Apabila pH tanah memiliki tingkat keasaman yang tinggi maka harus 

ditambahkan kapur hingga pH tanah mencapai 6 – 8. Selain itu juga  

dipupuk dengan menggunakan pupuk TSP 300 gram untuk tiap lubang.  

D. SELEKSI BIBIT 

1. Seleksi bibit kelapa sawit 

Tujuan dari seleksi bibit adalah supaya bibit yang ditanam memenuhi kriteria 

bibit siap tanam. Supaya memperoleh  bibit yang berkualitas tinggi, maka 

diperlukan 3 (tiga) tahapan seleksi yaitu: 

a. Pertama dimulai sejak di perkecambahan, 

b. Kedua dilakukan pengawasan kesehatan dan keragaan fisik bibit di tempat 

pembibitan, 

c. Ketiga menseleksi bibit yang siap dan memadai untuk ditanam di lahan. 



Menurut Ian Rankine dan Thomas Fairhurst (2000) tujuan dari pemantauan 

keragaan bibit  yaitu : 

a. Menentukan  kebutuhan unsur  hara pada bibit apakah  sudah sesuai 

untuktahap penanaman di lapangan.  

b. Memastikan  bibit sudah sesuai dan diperoleh dari sumber benih. 

c.Mengetahui ketepatan jadwal pemupukan di pembibitan dan mengevaluasi 

perbaikan-perbaikan yang diperlukan. 

2. Seleksi Bibit/Pengafkiran 

Seleksi bibit pada tahap ini merupakan seleksi bibit tahap ke tiga 

menjelang bibit diangkut ke lahan penanaman. 

Kegiatan seleksi bibit atau pengafkiran mempunyai tujuan: 

a. Menekan jumlah bibit afkir dikirim ke lahan untuk ditanam. 

b. Memastikan kualitas bibit yang ditanam di lahan merupakan tanaman yang 

produktif. 

Di perusahaan perkebunan biasanya telah ditetapkan peraturan/standar 

dalam pekerjaaan pengafkiran yaitu: 

a. Semua bibit yang tidak normal dan yang dapat menurunkan produksi harus 

diafkir dan dimusnahkan. 

b. Idealnya jumlah bibit afkir  15-25% pada pembibitan yang dipelihara 

dengan baik dan berasal dari bahan tanaman dari produsen kecambah yang 

profesional. Tetapi pada kondisi tertentu bisa lebih besar (mencapai 45%) 

untuk mendapatkan mutu bibit yang baik. 

 

3. Ciri ciri bibit kelapa sawit normal dan bibit tidak normal/ kelainan 

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan budidaya tanaman 

adalah bibit yang ditanam. Ian Rankine dan Thomas Fairhurst (2000) 



menjelaskan tanda-tanda bibit sehat dan tidak sehat / kelainan yaitu sebagai 

berikut: 

a. Bibit normal 

Bibit normal tumbuh jagur pertumbuhan bibit sehat, yaitu tidak ada gejala 

atau tanda abnormalitas. Untuk lebih jelasnya bibit yang normal dapat 

dilihat Gambar .5.9.  

 
Gambar .5. 9. Bibit Normal pada Pembibitan Awal dan Utama  

Sumber: Ian Rankine dan Thomas, 2000 

 

b. Bibit abnormal 

Ada berbagai bentuk kelainan bibit (bibit abnormal) yaitu dapat dilihat sebagai 

berikut: 

1) Daun berputar 

Gejala dari daun berputar adalah pada daun baru, memutar atau 

melengkung, dapat muncul mulai dari permukaan tanah pada sudut 

tertentu sampai kondisi tegak. Bibit dengan daun berputar / melintir 

dapat dilihat pada gambar 5.10 



 

Gambar 5.10. Bibit dengan Daun Berputar/Melintir 

Sumber: Buku Saku Kelapa Sawit 

Kondisi seperti  ini disebabkan karena kesalahan dalam persemaian  

yaitu kecambah ditanam tidak benar (biasanya terbalik). Selain itu dapat 

juga disebabkan karena kontaminasi dari herbisida yang mengandung 

hormon. Bibit ini harus diafkir apabila daun tetap berputar sampai dewasa. 

2) Colante/ Melipat 

Gejala yang terlihat pada daun bibit berkerut/melipat. Keadaan  ini 

disebabkan karena  penyiraman di pembibitan yang tidak teratur. Bibit 

seperti ini termasuk bibit tidak sehat sehingga harus diafkir. 

Gambar 5.11. memperlihatkan daun melipat/berkerut ke tengah.  

 
 

Gambar. 5.11. Bibit Colante/ Melipat (Ian Rankine dan Thomas, 2000) 



   

3) Daun alang-alang 

Bibit terlihat pada lamina daunnya tidak normal (sempit) seperti rumput 

atau alang-alang. Kondisi ini merupakan kelainan bawaan (genetis), 

yang disebabkan oleh stres air. 

 

Gambar 5. 12. Bibit Daun Alang Alang (Grass Like Leaf) 

Sumber : Suku Saku Kelapa Sawit 

Pada Gambar 5.12 yang diberi tanda panah di atas terlihat daun 

berbentuk seperti rumput. Kelainan ini sudah mulai tampak sejak pre 

nursery. Bibit dengan kondisi seperti ini harus diafkir 

4) Daun keriput/berkerut 

Gejala yang terlihat pada daun berbentuk tidak beraturan karena 

ada garis-garis melintang. Kondisi  ini terjadi karena penanganan bibit 

yang salah atau bisa juga akibat serangan serangga pada awal 

perkembangan daun. Apabila nampak gejala yang berat biasanya 

disebabkan kelainan genetic. Bibit dengan kondisi seperti ini tidak 

normal sehingga harus diafkir. Contoh daun keriput dapat dilihat pada 

gambar 5.13 



 
 

Gambar 5.13. Bibit Keriput(Ian Rankine dan Thomas, 2000) 

 

5) Daun menggulung 

Bibit menampakkan gejala  terlihat pelepah daun  menggulung 

dengan arah tegak lurus terhadap rachis/tulang daun, sehingga bibit 

tidak dapat berdiri tegak. Gambar 5.14 memperlihatkan bibit daun 

menggulung. 

 

Gambar 5. 14. Bibit Daun Menggulung 

Sumber : Buku Saku Kelapa Sawit 

Pada gambar 5.14 di atas terlihat ujung daun menggulung, 

terlihat seperti tanduk. Indikasi ringan  dikarenakan oleh penanganan 

bibit yang tidak tepat atau akibat dari serangan serangga diawal 

pertumbuhan daun bias juga akibat dari stres air. Tetapi pada gejala 



yang berat biasanya disebabkan  kelainan genetic. Bibit  yang seperti ini 

harus diafkir. 

6) Kerdil 

Sesuai dengan namanya bibit kerdil pertumbuhannya jauh 

dibawah bibit normal. Gejala yang  tampak pada bibit terlihat pendek 

(kuntet) dan biasanya susunan anak daunnya rapat.Bibit seperti ini 

bukan karena kesalahan kultur teknis tetapi karena sifat genetis.Gambar 

5.15 menunjukkan bibit yang kerdil 

 

Gambar 5. 15.  Bibit Kerdil  

Sumber : Buku Saku Kelapa Sawit 

Dari gambar 5.15  kelihatannya bibit  seperti normal namun 

pertumbuhannya terhambat sehingga menjadi kerdil. Bibit dengan 

kondisi kerdil ini menyebabkan lebih peka terhadap penyakit daun 

(Curvularia spp). Meskipun demikian bibit kerdi lini dapat 

dipelihara,tetapi kalau sangat kerdil maka tetap harus diafkir. 

7) Bibit tegak 

Kalau tidak diperhatikan dengan seksama bibit ini seperti 

bibit normal, tetapi apabila dicermati nampak pelepah dan anak 

daun tegak dan kurang membuka. Kelainan seperti ini disebabkan  

kelainan genetik. Bibit dengan kondisi daun tidak membuka dapat 

dilihat pada gambar 5.16  



 
Gambar 5.16.Bibit Tegak (Ian Rankine dan Thomas, 2000) 

 

Pada gambar 5.16 terlihat  pertumbuhan daun pada sudut yang 

sempit terhadap batang sehingga tanaman menjadi tegak, pada 

umumnya tanaman tersebut tampak  lebih tnggi dibandingkan bbit 

lainnya. Karena bibit ini merupakan kelainan genetik dan hanya dapat  

diidentifiasi bila umur bibit sudah 6 bulan maka bibit sering menjadi 

tanaman  mandul jika  ditanam. Bibit yang keadaan seperti ini harus di 

afkir.  

8) Bibit rata atas 

 
Gambar 5.17. Bibit Rata Atas (Ian Rankine dan Thomas, 2000) 

 

Bibit seperti ini tidak normal karena daun yang masih muda 

secara berkelanjutan tumbuh lebih pendek dan akhirnya tajuknya 

terlihat rata  muncul daun baru yang lebih pendek. Lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Gambar 5.17 yang memperlihatkan bibit yang rata di 

bagian atas. 



9) Anak daun tidak pecah 

 
Gambar5. 18.  Bibit Daun Tidak Pecah (Ian Rankine dan Thomas, 2000) 

 

Pada umumnya bibit yang sehat normal daunya membuka, tetapi pada 

bibit yang tidak normal ini terlihat anak daun tidak membuka meskipun 

bibit sudah mencapai umur 5-6 bulan. Bibit seperti ini harus diberi tanda 

pembeda , jika kondisinya tidak berubah setelah beberapa bulan maka 

hal tersebut menandakan bibit  steril,dan bibit seperti ini harus diafkir.  

10)  Internod pendek 

 

 
Gambar 5.19. Internod Pendek (Ian Rankine dan Thomas, 2000) 

Bibit terlihat dengan gejala jarak antar anak daun pada rakhis saling 

berdekatan sehingga bibit tampak mempunyai daun yang pendek. 

Kondisi ini disebabkan bibit menderita kelainan genetic oleh karena itu 

afkir semua bibit dengan internode pendek.  

 

11) Internod lebar 



 
Gambar 5.20.Internod Lebar (Ian Rankine dan Thomas, 2000) 

Kebalikan dari internod pendek. Bibit internod lebar terlihat 

jarak antara anak daun  sangat lebar, bibit tampak sangat terbuka. Bibit 

dengan kondisi seperti ini berarti menderita kelainan genetik. Jangan 

rancu dengan etiolasi yang biasanya disebabkan oleh bibit yang 

diletakkan terlalu rapat. Afkir semua bibit yang tampak mengalami  

internode lebar.  

12)  Anak daun sempit 

Bibit dengan anak daun menyempit dan menggulung,anak daun 

mempunyai sudut yang kecil pada rakhis. Bibit seperti ini mengalami 

kelainan genetik. Sehingga harus afkir semua bibit dengan anak daun 

sempit ini. 

 

Gambar 5.21. Bibit Daun Menggulung 

Sumber : Buku Saku Kelapa Sawit 



Pada gambar 5.21. di atas  menunjukkan kondisi bibit daun menggulung 

sejajar tulang daun. Bibit yang seperti ini tidak dapat pulih sehingga 

harus afkir. 

13) Khimera 

Gejala yang tampak pada bibit dengan kelainan pembentukan khlorofil 

pada daun. Sebagian helaian daun berwarna kuning keputihan. Gambar 

5.22 menunjukkan bibit khimera 

 
Gambar 5.22. Gejala Khimera (Ian Rankine dan Thomas, 2000) 

 

Sangat jelas terlihat daun pada bibit muncul garis dengan warna 

keputihan, yang  merupakan tanda  jaringan klorosis. Hal ini disebabkan 

daun mengalami defiensi klorofil yang mengakibatkan kurangnya foto 

sintesis. Bibit dengan gejala ini harus diafkir karena tidak sehat. 

14) Bibit raksasa 

Kebalikan dengan bibit kedil, bibit raksasa dicirikan dengan 

dasar pelepah membesar dan berwarna keputihan, tanaman sangat besar 

dengan tajuk tegak terlihat tumbuh lebih besar dibandingkan bibit yang 

lain. Bibit raksasa tumbuh sangat jagur tetapi steril/mandul. Bibit 

raksasa dapat terlihat setelah  bibit berumur 6-8 bulan. Karena tergolong 

dalam bibit tidak normal maka afkir semua bibit raksasa 

15) Bibit sakit 



Bibit yang  terserang hama maupun penyakit harus diafkir 

karena dapat menular pada tanaman yang lain.Bila perlu segera 

dimusnahkan dengan cara dicabut dan dibakar sebelum menular pada 

tanaman lain  Contoh bibit sakit dapat dilihat pada gambar 5.23 

 
Gambar 5.23. Bibit Berpenyakit Tajuk (Ian Rankine dan Thomas, 2000) 

 

Penyakit yang sering dijumpai di pembibitan  adalah penyakit tajuk 

(crown diseases) disebabkan oleh kelainan genetik. Gejala yang tampak 

yaitu daun muda berputar (terpelintir) dan membengkok dan berakhir 

dengan busuk pucuk. Bibit terserang penyakit biasanya dapat diketahui 

bila bibit sudah  berumur 8-10 bulan. Semua bibit dengan gejala ini 

sebaiknya diafkir supaya tidak menular pada tanaman lain.  

Dapat ditemukan bibit tidak sehat diakibatkan aplikasi herbisida 

yang tidak hati hati.. Tanda yang terlihat adalah seperti gejala crown 

diseases, tampak kerusakan terjadi di tajuk.  Meskipun bibit seperti ini 

akan sembuh,namun jika gejala masih ada, maka bibit tersebut harus 

diafkir. Tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan melakukan 

penyemprotan herbisida secara hati hati. 

c.  Seleksi bibit kelapa 

Untuk memperoleh bibit yang benar-benar bermutu baik ,sehat dan 

jagur, maka seleksi di persemaian dan pembibitan merupakan pekerjaan 



yang sangat vital. Pada kegiatan ini seleksi bibit dilakukan 2 tahap yaitu 

pada saat bibit berumur 3 bulan dan 6 bulan  supaya memperoleh  bibit 

yang benar benar baik dan seragam. 

Kegiatan sortasi (pemilihan) bibit kelapa meliputi : mengambil 

tanaman kerdil, terkena penyakit dan terserang hama. Kegiatan ini harus 

dijalankan secara rutin setiap waktu  setelah bibit berumur 1 bulan. Bibit 

kelapa siap ditanam bila jumlah pelepah daun sebanyak 6 buah. 

Bibit hasil seleksi yang rusak (afkir) harus dikeluarkan dari 

pembibitan selanjutnya dimusnahkan sedangkan bibit kelapa yang baik 

atau sehat dipelihara sampai siap untuk ditanam. Bibit kelapa yang siap 

ditanam dapat dilihat pada gambar 5. 24. 

 

 

Gambar 5. 24. Bibit Kelapa 

Sumber : https://ilmubudidaya.com/cara-menanam-pohon-kelapa. 

 

 

E. DISTRIBUSI BIBIT /ECER BIBIT 

1. Ecer bibit Kelapa Sawit 

Kegiatan persiapan bibit untuk ditanam harus direncanakan satu hari 

sebelum tanam. Perlu diperhatikan apabila jarak dari tempat pembibitan > 2 km 

https://ilmubudidaya.com/cara-menanam-pohon-kelapa


maka tajuk harus diikat untuk menghindari kerusakan. Untuk mengurangi 

transplanting shock maka tajuk bibit yang terlalu tua dipotong. Setelah sampai 

di lahan bibit diletakkan pada setiap baris. 

Supaya truk atau traktor roda (wheel tractor) dapat mengangkut bibit 

menuju lahan  maka bahwa pembuatan jalan sudah harus dipastikan harus 

sudah selesai sehingga dapat menghemat hari kerja dan dapat mengurangi 

biaya ecer bibit. 

 

2. Ecer Bibit Kelapa 

a. Pemindahan bibit dari lokasi pembibitan ke lahan  dilakukan ketika  musim 

penghujan. 

b. Bibit yang berasal dari polybag dapat dipindah setelah tanaman berumur 9 

– 12 bulan. Akar yang keluar dari polybag sebaiknya di   pemotongan pada 

waktu dua hingga tiga hari sebelumnya 

 

F. CARA PENANAMAN 

1. Penanaman Kelapa Sawit 

 

Penanaman  dilakukan  setelah hujan turun dengan teratur supaya 

kelembaban tanah sudah cukup tinggi untuk merangsang perkembangan akar 

sehingga bibit cepat menyesuaikan diri dengan keadaan di lahan..  Yang perlu 

diperhatikan dalam penanaman yaitu penanaman pada musim kemarau dan 

penanaman di daerah yang tergenang karena dapat membuat bibit gagal 

tumbuh. 

Bibit kelapa sawit yang  optimal untuk ditanam di lahan sudah  

berumur  12 ± 2 bulan. Bibit yang berumur 10-14 bulan (dari pembibitan 2 

tahap)  umumnya cukup baik untuk ditanam di lahan karena sudah memenuhi 

syarat-syarat utama penanaman.. 



Penampilan bibit kelapa sawit umur 10 bulan dapat dilihat pada 

gambar 5.25 

 

Gambar 5.25. Bibit Kelapa sawit umur 10 bulan 

http://goodloh.co.id/uploadfile/comimg/big/3258.jpg 

Keunggulan dari  bibit kelapa sawit yang sudah cukup umur diantaranya : 

a. Kondisi fisik tanaman jagur sehingga  tahan terhadap serangan hama dan 

penyakit. 

b. Resiko mengalami kejutan (shock) akibat pemindahan tanaman yang lebih 

kecil. 

c. Mengurangi biaya pemeliharaan di tempat pembibitan. 

Bila umur bibit sudah optimal ,  maka proses seleksi pada saat penanaman ke 

lahan akan lebih mudah dengan harapan hanya sedikit bibit abnormal yang 

terbawa dan tertanam di lapangan 

Apabila bibit yang ditanam sudah  lewat umur ( > 15 bulan) biasanya 

tanaman mengalami hambatan dalam pertumbuhan (stagnasi). Selain itu 

menanam bibit yang sudah lewat umur mempunyai beberapa kerugian 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Karena akar tanaman sudah terlalu panjang sehingga perlu dipotong berat, 

akibatnya akar-akar muda akan banyak terbuang. Akibat pengurangan akar 



ini, bibit akan mengalami stagnasi di masa pertumbuhan dalam waktu yang 

relatif lama ( ± 5 bulan). 

b. Bibit yang mati  lebih banyak karena  mengalami kejutan (shock) karena 

laju evapotranspirasi yang tinggi dengan tidak diimbangi peningkatan 

kemampuan akar untuk menyerap air dari dalam tanah.  

c.  Batang relatif sudah tinggi (etiolasi) sehingga di awal tanam di lahan, 

tanaman jadi mudah roboh akibat serangan angin. 

d. Karena bibit yang sudah tua  lebih berat , maka untuk memperingan dalam 

proses ecer bibit para petugas cenderung menyobek kantong plastik dan 

membuang tanahnya supaya lebih ringan pengangkutannya. 

Akan tetapi tidak semua bibit tua diafkir. Misalnya bibit yang sudah lewat 

umur masih bisa ditanam apabila mendapat perlakuan khusus sebelum 

dipindahkan ke lahan.  Perlakuan dengan pemangkasan daun dapat mengurangi 

laju evapotranspirasi. Karena bibit yang tidak dipangkas menyebabkan bibit 

akan kehilangan banyak cairan, padahal akar belum mampu mengimbangi 

penyerapan air yang hilang tersebut. Pemangkasan daun juga bisa menekan 

resiko bahaya pohon roboh karena tiupan angina. 

 Tinggi pangkasan dilakukan 1 - 1,5 m dari permukaan polibag,  dengan 

cara bibit dipangkas rata.  Pemangkasan bentuk kerucut dengan sudut 

kemiringan berkisar 30-45o bisa menghasilkan bibit yang lebih baik, karena 

hanya sedikit daun muda yang hilang terpangkas dan daun termuda merupakan 

puncak kerucut. Apabila rencana penanaman belum dipastikan, sebaiknya bibit 

dipangkas 6 bulan sekali.  

Berikut ini tahapan melakukan penanaman : 

a. Menyiram bibit sehari sebelum ditanam agar kelembaban tanah dan 

persediaan air cukup untuk bibit. 

b. Meletakkan bibit polibag di sebelah lubang tanam . 



c. Pemberian pupuk dasar di lubang tanam  secara merata dengan pupuk fosfat 

seperti Agrophos dan Rock Phosphate dengan dosis 250gr/lubang. 

d. Memotong polybag arah vertikal dan melepaskan polybag dari bibit 

secarahati-hati, masukkan bibit beserta tanahnya ke dalam lubang. 

e. Menimbun bibit dengan tanah  bagian atas (top soil) di sekeliling bibit  dan 

dipadatkan  agar bibit dapat berdiri tegak. 

f. Posisi bibit diatur sedemikian rupa agar permukaan tanah polybag sama rata 

dengan permukaan lubang tanam yang selesai ditimbun, supaya kalau 

hujan, lubang tanam tidak tergenang air. 

g. Beri mulsa sekitar  bibit untuk mengurangi penguapan supaya bibit tidak 

layu. 

2. Penanaman Kelapa 

Umur optimal bibit siap tanam untuk  kelapa dipilih bibit yang berumur 9 – 12 

bulan 

Lubang tanam sudah disiapkan minimal 1 bulan sebelum penanaman supaya 

menghilangkan keasaman tanah.  Agar lebih jelas ikuti langkah-langkah 

penanaman kelapa berikut ini: 

a. Buka polybag bibit kelapa secara perlahan dan hati-hati, usahakan 

akarnya tidak rusak. 

b. Selanjutnya masukkan bibit kelapa pada lubang tanam yang telah 

disiapkan, pastikan kita letakkan tepat ditengah lubang dan jangan 

sampai miring, agar pertumbuhan pohon kelapa lurus. 

c. Tutup lubang dengan tanah yang dicampur pupuk organik atau pupuk 

kandang sampai sabut tertutup. 

d. Terakhir siram dengan air 



 

Gambar 5.26. Penanaman Bibit Kelapa 

Sumber : https://ilmubudidaya.com/cara-menanam-pohon-kelapa 

Biasanya untuk 1 hektar lahan tanam kita memerlukan sekitar 160 

batang bibit kelapa dan sisa 17 biasanya kita gunakan untuk penyulaman 

tergantung dari jarak tanam sistem tanam yang dipilih ( Lihat Tabel 5.2)  

H. Konsolidasi Pokok Doyong dan Penyulaman 

Kegiatan setelah penanaman tanaman kelapa sawit perlu dilakukan 

perawatan rutin seperti pengendalian organisme pengganggu tanaman 

(gulma,hama,penyakit) ,memupuk,dan ablasi. Dan yang tidak kalah penting 

adalah perlu dilakukan konsolidasi pokok doyong dan penyulaman.  

Perlu dipahami bahwa konsolidasi (menegakkan) pokok doyong hanya 

dilakukan untuk satu putaran  yaitu 1 minggu setelah penanaman. Konsolidasi 

pokok diulang ulang  menyebabkan stagnasi karena akar yang baru muncul 

rusak. Untuk mencegahnya maka perlu diberi kaki tiga untuk menyangga 

tanaman tersebut. Setelah itu harus sering dikontrol dan ditegakkan pokok-

pokok doyong tersebut secara rutin.  

Untuk mempertahankan populasi maka penyulaman merupakan suatu 

pekerjaan penting supaya semua  tanam hidup dan  produksi tiap hektar dapat 

optimal serta mencegah tumbuhnya ilalang maupun gulma lainnya. Jarak 

penyulaman dengan penanaman jangan terlalu lama  karena penanaman 

https://ilmubudidaya.com/cara-menanam-pohon-kelapa
https://rumahtanaman.com/produk/jual-bibit-kelapa-hibrida/


tanaman sulaman yang terlambat tidak dapat mengejar pertumbuhan dari 

tanaman awal. Pekerjaan penyulaman yang terpenting yaitu melakukan sensus 

dan identifikasi tanaman utama. 

Pada prinsipnya pelaksanaan pemeliharaan tanaman sulaman sama 

dengan pekerjaan penanaman. Tetapi , perencanaan, persiapan, dan penguasaan 

teknisnya butuh perhatian yang lebih besar karena kegiatan penyulaman  

mempunyai risiko kegagalan yang tinggi.  Kegiatan penyulaman ini merupakan 

investasi ulang sebagai akibat kegagalan penanaman awal. Maka dari  itu, harus 

dilakukan dengan menjaga kelangsungan hidup tanaman sampai nantinya 

tanaman berproduksi. 

Waktu pelaksanaan penyulamanan  dilakukan pada saat Tanaman 

Belum Menghasilkan dan sudah harus selesai pada akhir tahun ke-1 selanjutnya 

tanaman sulaman ini harus dipelihara lebih intensif. Bibit sulaman dipilih dari  

bibit yang seumur dengan tanaman yang disulam. Tanaman sulaman  ditanam 

pada bekas tanaman yang  dibongkar agar barisan tanaman tetap lurus. 

LEMBAR PRAKTIKUM  

1. Judul  : Penanaman untuk tanaman perkebunan tahunan penghasil minyak 

2. Tujuan  : Peserta didik mampu melakukan  penanaman  5 (Lima) bibit kelapa  

sawit sesuai prosedur di lapangan bila disediakan bibit siap tanam dalam polybag 

dan lubang tanam telah dibuat sebelumnya 

3. Waktu   : 5 x JP 

4. Alat dan Bahan:  

a. Bibit kelapa sawit umur 12 bulan dalam polybag 

b. Lubang tanam telah tersedia 

c. Meteran 

d. Cangkul 

e. Pisau/Cutter tajam 



f. Ajir 

g. APD 

h. Keselamatan Kerja 

5. Dalam pelaksanaan penanaman  harus diperhatikan: 

a. Selalu menggunakan pakaian praktek untuk bekerja di lahan 

b. Cek semua peralatan sebelum digunakan pastikan berfungsi sempurna 

c. Pakai APD secara lengkap dan benar 

d. Kotak P3K disiapkan  

e. Setelah praktek cek  semua peralatan, harus kembali dalam keadaan sudah 

bersih dan berfungsi baik. Jangan lupa untuk mengisi penggunaan dan 

kondisi alat sesuai format kartu yang tersedia 

f. Peralatan dikembalikan dan diatur penempatannya seperti semula 

6. Langkah Kerja 

a. Persiapkan semua peralatan ,bahan penanaman dan APD 

b. Lakukan permulaan dan pengakhiran bekerja dengan berdoa 

c. Ambil bibit kelapa sawit di tempat pembibitan dengan menggunakan  

angkong. Letakkan bibit di tepi lubang tanam dan disiram terlebih dahulu 

d. Gemburkan tanah di bagian dalam lubang tanam 

e. Cek kembali kedalaman lubang tanam dan disesuaikan dengan tinggi 

polybag tanaman bila kurang tinggi tambahkan tanah dan sebaliknya 

f. Polybag pada bagian pangkal dibuka dengan pisau/cutter secara melingkar, 

ambil potongan polybag tadi, sedangkan di bagian samping polybag juga 

dibuka secara vertikal. Kerjakan  dengan hati hati agar akar bibit tidak rusak 

g. Posisi bibit harus tepat di titik tengah lubang tanam. Bibit ditanam dengan 

posisi leher akar harus sejajar dengan permukaan tanah di lubang tanam.. 

h. Masukkan tanah di tepi lubang tanam,  padatkan dan bibit disiram agak jenuh 

i. Lakukan pengamatan dari  2 – 7 hari penanaman , apabila ada tanaman yang 

posisinya miring ditegakkan kalau perlu diberi penyangga. 



j. Dokumentasikan selama kegiatan penanaman ini, diskusikan dengan teman 

anda 

k. Mempresentasikan hasil kerja anda dan buat laporan secara tertulis 

 

 

CAKRAWALA 

MEKANISASI PEMBUATAN LUBANG TANAM 

 

Pada perusahaan perkebunan dengan luas lahan ratusan bahkan ribuan hektar 

maka pembuatan lubang tanam merupakan pekerjaan yang cukup berat apabila 

dilakukan secara manual. Saat ini mencari tenaga kerja di bidang pertanian / 

perkebunan sudah sulit, sehingga upahnya menjadi tinggi.  

 Akan tetapi sekarang sudah tersedia mesin pembuat lubang tanam yang lebih 

modern. Karena dioperasikan dengan mesin maka hasil yang didapat lebih cepat. 

Sehingga dapat menghemat biaya tenaga kerja karena lebih cepat dalam 

mengerjakannya dan tidak perlu mengerahkan banyak tenaga kerja 

Meskipun investasi untuk membeli mesin itu cukup tinggi tetapi penghematan 

yang diperoleh dari pembayaran tenaga kerja dapat ditutup. Atau pengerjaan 

lubang tanam dapat bekerjasama dengan operator yang menyediakan alat 

tersebut.  

Di bawah ini contoh mesin pembuat lubang tanam dengan oparator tetap 

menghadap ke depan. 



 

Gambar 5.27. Mesin pembuat lubang tanam 

https://www.youtube.com/watch?v=oRVndIofGSg 

 

CONTOH SOAL 

Untuk menghasilkan tanaman yang baik maka harus dipilih bibit cukup umur yaitu 

berkisar 10 – 14 bulan. Apasajakah resiko menanam bibit yang berumur lebih dari 

15 bulan? 

Jawab 

a. Karena akar tanaman sudah terlalu panjang sehingga perlu dipotong berat, 

akibatnya akar-akar muda akan banyak terbuang. Akibat pengurangan akar 

ini, bibit akan mengalami stagnasi di masa pertumbuhan dalam waktu yang 

relatif lama ( ± 5 bulan). 

b. Bibit yang mati  lebih banyak karena  mengalami kejutan (shock) karena laju 

evapotranspirasi yang tinggi dengan tidak diimbangi peningkatan 

kemampuan akar untuk menyerap air dari dalam tanah.  

c.  Batang relatif sudah tinggi (etiolasi) sehingga di awal tanam di lahan, 

tanaman jadi mudah roboh akibat serangan angin. 

https://www.youtube.com/watch?v=oRVndIofGSg


d. Karena bibit yang sudah tua  lebih berat , maka untuk memperingan 

dalam proses ecer bibit para petugas cenderung menyobek kantong 

plastik dan membuang tanahnya supaya lebih ringan pengangkutannya. 

 

 

JELAJAH INTERNET 

Untuk menambah wawasan lebih jauh mengenai penanaman tanaman kelapa sawit 

anda juga dapat mempelajari sendiri melalui internet. Salah satu website yang dapat 

anda kunjungi  tentang penanaman kelapa sawit adalah 

https://gdmorganic.com/budidaya-kelapa-sawit/ atau dengan menggunakan QR 

code di bawah ini 

 

 

RANGKUMAN 

1. Memancang merupakan kegiatan awal penanaman. Karena dengan memancang 

dapat ditentukan lubang tanam 

2. Sebelum menanam tanaman pokok maka ditanam terlebih dulu tanaman penutup 

tanah untuk menambah unsur hara tanah dan juga untuk mencegah longsor 

3. Lubang tanam untuk kelapa sawit dan kelapa  60 cm x 60 cm x 60 cm dengan 

jarak tanam segitiga sama sisi 9 m x 9 m x 9 m 

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


4. Bibit yang ditanam memenuhi kriteria sehat dan sudah cukup umur yaitu berkisar 

10 – 14 bulan untuk kelapa sawit. Sedangkan untuk kelapa sudah mempunyai 6 

pelepah daun 

5. Penanaman dilaksanakan pada awal musim hujan 

6. Setiap tanaman membutuhkan perawatan seperti pengendalian OPT,pemupukan, 

dan ablasi. Yang tidak kalah penting adalah konsolidasi pokok doyong dan 

penyulaman. 

 

TUGAS MANDIRI 

Untuk mendapatkan kebun kelapa sawit yang tertata maka kegiatan penanaman 

harus dilakukan secara teliti. Tugas anda adalah membuat power point tentang 

pemancangan, proses pembuatan lubang tanam,syarat bibit siap tanam,dan 

penanaman. Sertakan gambar, foto dan vidio supaya tampilannya menarik. Power 

point harus dipresentasikan di kelas dan dikirim ke alamat email guru 

 

PENILAIAN HARIAN 

Kerjakan soal dibawah ini dengan benar! 

1. Bedakan teknik memancang pada lahan datar dengan lahan miring 

2. Bedakan bibit kelapa sawit normal dan abnormal 

3. Sebutkan jenis tanaman penutup tanah yang biasa digunakan di perkebunan 

4. Penanaman tanaman penutup tanah harus memperhatikan kondisi lahan.Jelaskan 

cara menanam tanaman penutup tanah campuran pada lahan bergelombang. 

5. Untuk lahan yang ditanami kacangan murni maka bibit stek MB menjadi pilihan. 

Apa kelebihan kacangan jenis MB dibandingkan tanaman kacang kacangan yang 

lain 



PENILAIAN HARIAN 

6. Salah satu cara supaya gulma tidak tumbuh di lahan pertanaman maka perlu 

ditanam tanaman penutup tanah (LCC).Apasajakah manfaat tanaman penutup 

tanah di perkebunan  

7. Supaya tanaman menghasilkan produksi yang memuaskan maka bibit yang 

ditanampun perlu diseleksi terlebih dahulu. Jelaskan syarat bibit kelapa sawit 

yang siap tanam. 

8. Apasajakah syarat  bibit kelapa yang siap tanam? 

9. Untuk mendapatkan hasil penanaman yang baik maka perlu mengikuti prosedur 

yang sudah disusun pihak manajemen. Tuliskan urutan penanaman bibit kelapa 

sawit 

10. Tidak semua bibit yang ditanam selalu dalam posisi tegak karena faktor alam 

maupun faktor tenaga kerja. Untuk mendapatkan tanaman yang tegak maka perlu 

dilakukan konsolidasi pokok doyong.Jelaskan tentang tentang konsolidasi pokok 

doyong 

11. Untuk mempertahankan populasi tanaman maka perlu dilakukan penyulaman. 

Jelaskan tentang kegiatan penyulaman 

 

REFLEKSI 

Setelah mempelajari teknik penanamn pada tanaman penghasil minyak anda menjadi 

lebih paham tentang tahapan penanaman. Menurut anda dari semua materi yang sudah 

dijelaskan mana yang paling sulit dipahami? Usahakan untuk diskusi dengan teman 

maupun guru. Karena kegiatan penanaman menjadi salah satu tahapan yang menentukan 

keberhasilan dalam budidaya tanaman . 

 



BIODATA PENULIS 1 :  

 

Nama Lengkap  : NUR CHAMIDAH,S.Pt, M.Sc. 

Telepon /HP/WA : 085777316756 

Email   : nurchamidah@gmail.com 

Akun Facebook  : Nur Ch 

Alamat Kantor  : SMKN 1 Temanggung 

   Jl. Kadar Maron Po Box 104 

Temanggung 

Kompetensi Keahlian : Produksi dan Pengelolaan 

Perkebunan 

 

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir) 

1. Guru SMKN 1 Temanggung (Tahun 2009 s.d sekarang) 

2. Dosen Akademi Komunitas Temanggung (Tahun 2012 s.d 2015) 

 

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar 

1. S1 Fakultas Peternakan. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (Lulus Tahun 1995) 

2. Akta IV, IKIP Bandung (Lulus Tahun 1997) 

3. S2 Sekolah Pasca Sarjana, Program Studi Ilmu Lingkungan. Universitas Gadjah 

Mada Yogyakarta (Lulus Tahun 2013) 

 

Judul Modul (10 Tahun Terakhir) 

1. Penentuan Komoditas Tanaman Herbal/Atsiri untuk Kelas X1 ATP  SMK (Tahun 

2016) 

2. Pembibitan Tanaman Herbal/Atsiri untuk Kelas XI ATP SMK (Tahun 2016) 

3. Pemeliharaaan Kesuburan Tanah Pada Tanaman Herbal/Atsiri untuk kelas XI 

ATP SMK (Tahun 2016) 

4. Pengairan Pada Tanaman Herbal/Atsiri  kelas XI ATP SMK (Tahun 2017) 

5. Penentuan Komoditas Tanaman Perkebunan Pengfhasil Minyak  kelas XII PPP 

SMK (Tahun 2019) 

6. Pembibitan Tanaman Perkebunan Tahunan Penghasil Minyak  kelas XII PPP SMK 

(Tahun 2019) 

 

Informasi Lain dari Penulis  

Tinggal di Dusun Jetisan RT 02 RW 02, Tegallurung, Bulu,  Temanggung, Lahir di 

Temanggung, 16 Oktober 1970.  Sekolah Dasar di lalui di SD Tegallurung dan SMP N 

Bulu dan SMA N 1 Temanggung.  Tahun 1989 kuliah di Universitas Gadjah Mada, 

Yogyakarta, lulus tahun 1995. Tahun 2008 melanjutkan kuliah Akta IV di Fakultas 

Keguruan IKIP Bandung. Sedangkan S2 di Universitas Gadjah Mada lulus tahun 2011.  

 



 

BIODATA PENULIS 2 :  

 

 

Nama Lengkap  : ZUBEDI, S.Pd., M.Pd. 

Telepon /HP/WA : 081238181855 

Email   : ahmadzubedi15@gmail.com 

Akun Facebook  : Ahmad Zubedi 

Youtube Channel : Ahmad Zubedi 

Akun IG   : ahmad zubedi 

Alamat Kantor  : SMKN 1 Temanggung 

   Jl. Kadar Maron No.104, Sidorejo, 

Temanggung 

Kompetensi Keahlian : Produksi dan Pengelolaan Perkebunan 

 

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir) 

1. Guru SMKN 1 Temanggung (Tahun 2006 s.d sekarang) 

2. Dosen Akademi Komunitas Temanggung (Tahun 2012 s.d 2015) 

 

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar 

1. S1 Pendidikan Biologi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Lulus 

Tahun 2004) 

2. Akta IV, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Lulus Tahun 2004) 

3. S2 Menejemen Pendidikan, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga Jawa 

Tengah (lulus Tahun 2011) 

 

Judul Buku/Modul dan Tahun Terbit (15 Tahun Terakhir) 

7. Buku Biologi SMA/MA kelas X, XI, XII Penerbit Pustaka Insan Madani (Tahun 

2006) 

8. Persiapan lahan Tanaman Perkebunan Tahunan untuk Kelas XI SMK (Tahun 

2018) 

9. Pembibitan Tanaman Perkebunan Tahunan untuk Kelas XI SMK (Tahun 2018) 

10. Penanaman Tanaman Perkebunan Tahunan untuk Kelas XI SMK (Tahun 2018) 

 

 

Informasi Lain dari Penulis  

Tinggal di Perum Aza Griya Blok N.12, RT.06 / RW.09 Kelurahan Walitelon Utrara, 

Temanggung, Jawa Tengah. Lahir di Temanggung, 04 April 1982.  Sekolah Dasar  di 

lalui di SD Pitrosari 02 Temanggung dan SMP Negeri 1 dan SMU N 1 di daerah yang 

sama Temanggung.  Tahun 2000 kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

 



Yogyakarta, lulus tahun 2004 dengan predikat Cumlaude dan juga mendapatkan 

Akta IV dari Universitas yang sama. Tahun 2009 melanjutkan kuliah  Pasca Sarjana di 

Fakultas Keguruan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Jawa Tengah Lulus 

tahun 2011.Tahun 2017 - 2018 Mengikuti Program Pemerintah Keahlian Ganda untuk 

Jurusan Agribisnis Tanaman Perkebunan.  Menjadi guru di SMKN 1 Temanggung, 

dari tahun 2006 -sekarang . 

 

 

 

 

  

 



BIODATA PENULIS 3:  

 

Nama Lengkap  : Ir. NGESTI HIDAYAH, M.Sc 

Telepon /HP/WA : 085228155951 

Email   : ngestihidayah@gmail.com 

Akun Facebook  : ngestihidayah@gmail.com 

Alamat Kantor  : SMKN 1 TEMANGGUNG 

   Jl. Kadar Maron Po Box.104  

   TEMANGGUNG 56221 

Kompetensi Keahlian : PPP 

 

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir) 

1. Guru SMKN 1 TEMANGGUNG (Tahun 1991 s.d sekarang) 

 

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar 

1. S1 PERTANIAN, UNISMA MALANG (Lulus Tahun 1987) 

2. Akta IV, IKIP JAKARTA (Lulus Tahun 1992) 

3. S2 SEKOLAH PASCA SARJANA PRODI ILMU LINGKUNGAN UGM 

YOGYAKARTA (Lulus Tahun 2014) 

 

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir) 

- 

Informasi Lain dari Penulis  

Tinggal di Jln. SUBAGYO Gg ARGODEWI XVII NO 121 RT.06/RW.03 MUNGSENG 

TEMANGGUNG 56225. Lahir di TEMANGGUNG, 29 NOPEMBER 1963.  Sekolah 

Dasar  di lalui di SD N 5 TEMANGGUNG, melanjutkan Sekolah Menengah di SMP 

Negeri 2 TEMANGGUNG dan SMA Negeri di  TEMANGGUNG.  Tahun 1982 kuliah 

di FAKULTAS PERTANIAN UNISMA MALANG, lulus tahun 1987. Menjadi guru di 

SMK N 1 TEMANGGUNG , dari tahun 1991 - sekarang . Tahun 2011 mengikuti kuliah 

S2 di SEKOLAH PASCA SARJANA Program Studi ILMU LINGKUNGAN  

UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA lulus tahun 2014. 
 

 


