
BAB IV. 

 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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Kata Kunci 

Benih, Bibit, Pembibitan awal (Pre nursery), Pembibitan utama (main nursery), kelapa sawit 

(Elaeis guineensis), kelapa (Cocos nucifera) 

Materi Pembelajaran 

A. 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 
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merupakan investasi yang sebenarnya bagi perkebunan komersial. Pembangunan perkebunan 

tahunan penghasil minyak komersial disini harus bisa memberikan jaminan produksi yang tinggi 

dan keuntungan yang optimal bagi perusahaan. Konsekuensinya bahan tanam yang akan ditanam 

harus bermutu tinggi dan dapat dijamin (dilegitimasi) oleh instansi penghasil benih. Pemilihan 

bahan tanam yang tidak tepat akan membawa resiko yang sangat besar. Perusahaan akan menderita 

kerugian dana, waktu dan tenaga jika bibit yang ditanam tidak sesuai dengan hasil yang 

diharapkan. Hal ini bias diketahui setelah tanaman mulai menghasilkan, 2-4 tahun kemudian 

Sebelum membahas mengenai bab ini terlebih dahulu diperjelaskan pengertian batasan beberapa 

istilah tentang bahan tanam yaitu biji, benih kecambah, ramet dan bibit. 

Menurut Pahan (2012) biji adalah organ reproduksi yang dihasilkan oleh tanaman setelah 

terjadinya anthesis. Benih adalah biji yang digunakan untuk yujuan penanaman (komersial). 

Semua benih adalah biji, tetapi tidak semua biji bisa menjadi benih. Benih adalah biji yang telah 

diseleksi dan dijamin kemurnian genetiknya (legitim).Kecambah adalah benih yang telah diberi 

perlakuan sehingga membentuk plumula (pucuk) dan radikula (akar) serta siap untuk ditanam di 

pembibitan. Ramet adalah kecambah hasil perbanyakan vegetative dengan teknik kultur jaringan 

melalui embryogenesis kalus primer. Sementara ortet adalah ramet yang telah ditanam di lapangan 

Bibit adalah bahan tanaman yang siap untuk ditanam di lapangan. Bibit bisa berasal dari organ 

reproduktif (benih dan/atau hasil perbanyakan vegetative). 

Pelaksanaan pembibitan tanaman perkebunan tahunan penghasil minyak dikenal dengan  2 

sistem yaitu  pembibitan satu tahap (single stage) dan pembibitan dua  tahap (double stage). 

Pembibitan satu tahap adalah penanaman kecambah langsung pada pembibitan utama. Sedangkan 

pembibitan dua tahap, menanam kecambah dilakukan di pembibitan pendahuluan (pre-nursery) 

dan selanjutnya pada umur 3 – 4 bulan dipindah ke pembibitan utama (main nursery). 

Tujuan utama pembangunan pembibitan adalah untuk menghasilkan bibit tanaman 

perkebunan bermutu tinggi, seragam/ homogen dan tersedia untuk keperluan penanaman di 

lapangan. Pembibitan merupakan awal dari kegiatan teknis produksi tanaman perkebunan. 

Kegiatan pembibitan tanaman akan memberikan pengaruh besar terhadap proses pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman yang akan datang.  

Kegiatan pembibitan diperlukan karena bibit tanaman perkebunan tidak boleh dibuat 

sembarangan. Kegiatan pembibitan diperlukan untuk menghasilkan bibit bermutu, baik mutu 

genetis, fisiologis, dan fisik. Untuk membangun kebun pembibitan yang baik, diperlukan beberapa 



tahap pekerjaan yaitu penyiapan lokasi pembibitan, penyiapan sarana dan prasarana, pelaksanaan 

pembibitan, dan pemeliharaan bibit saat panen bibit. 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 

 

B. Penyiapan Lokasi Pembibitan 

Sebelum membangun kebun pembibitan maka terlebih dahulu dipilih dan ditetapkan lokasi 

pembibitan. Lokasi pembibitan akan berpengaruh terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dalam 

proses pembibitan. Dengan demikian  lokasi pembibitan memiliki arti penting dalam  produksi 

bibit. 

1. Kriteria Lokasi Pembibitan  

Lokasi pembibitan terdapat beberapa kriteria yaitu dekat dengan sumber air dan air tersedia 

cukup banyak; artinyatempat pembibitan mudah mem peroleh air untuk kebutuhan penyiraman, 

terutama pada musim kemarau, tempat pembibitan memiliki topografi datar artinya tempat 

hamparan bibit berada pada areal yang relatif datar, sehingga mengurangi erosi akibat hujan lebat. 

Disamping itu lokasi pembibitan strategis; artinya berada pada posisi yang mudah dijangkau dari 

segala penjuru. Sedapat mungkin di tengah-tengah kebun. Lokasi pembibitaner juga harus 

terlindung dari terpaan angin dan sinar matahari dan aman artinya jauh dari sumber hama dan 

penyakit, sanitasi lingkungannya baik dan terbuka serta tidak terhalang oleh pohon besar atau 

bangunan.     

 

 



2. Memilih Lokasi Pembibitan  

Pemilihan lokasi pembibitan bertujuan untuk menempatkan pembibitan pada lokasi yang 

sesuai agar dapat diperoleh/dihasilkan bibit yang berkualitas tinggi. Kegiatan awal sebelum 

pemilihan lokasi yaitu dilakukan peninjauan ke lokasi rencana pembibitan. Hal ini penting 

dilakukan, terutama pada lokasi yang baru dibuka, misalnya hutan atau areal yang belum dikenal.   

Tujuan utama dari peninjauan lokasi rencana pembibitan adalah untuk mengetahui keberadaan 

sumber air yang dapat menjamin tersedianya air, baik dalam volume dan debit yang memadai. 

Cara peninjauan lokasi rencana pembibitan dapat dilakukan antara lain dengan bantuan peta 

topografi dan peta survei tanah. Setelah mengetahui kriteria tempat atau lokasi pembibitan, 

kemudian ditindak lanjuti dengan kegiatan mewujudkan tempat pembibitan sesuai kriteria yang 

ada.  Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan lokasi pembibitan yaitu sebagai 

berikut:   

a. Ketersediaan air  

Bibit tanaman sangat sensitif terhadap kebutuhan air. Karena itu, jika Anda  terlambat 

memberikan air penyiraman/pengairan maka bibit tanaman akan merespon secara  langsung. 

Akibatnya bibit tanaman akan layu, lama kelamaan mengering dan akhirnya mati. Kebutuhan air 

(jumlah dan mutu) harus ditentukan sebelum memulai  penyiapan lokasi, sehingga sumber air yang 

ada harus dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Jika kualitas air diragukan maka contoh 

air sebaiknya dianalisis untuk menentukan kandungan sedimen dan polutan atau bahan 

kontaminan. Sumber air untuk pembibitan dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Sumber air untuk pembibitan    

Sumber : Dokumen Penulis 



b. Tempat 

Pemilihan tempat pembibitan adalah hal penting untuk menyediakan kondisi optimal 

sehingga menghasilkan bibit berkualitas tinggi.  Pada perkebunan baru, sangat penting  untuk 

memetakan rencana pengembangan perkebunan dan kemudian meletakkan pembibitan di tengah 

lokasi tersebut untuk meminimalkan jarak dan waktu transportasi.   

Lokasi yang berada di tengah juga akan membantu kemudahan pengawasan dan 

pengamanan.   Lokasi pembibitan sebaiknya datar, atau memiliki kemiringan  kurang dari 15 %, 

dan mempunyai drainase yang baik. Bentuk lokasi pembibitan di usahakan menyerupai kotak atau  

persegi panjang, sehingga desain dan instalasi penyiraman lebih efisien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3.  Tempat  Pembibitan 

Sumber  : Dokumen Penulis 

c. Jalan 

Lokasi pembibitan dipilih tempat yang tidak terisolasi, dan mempunyai jalan yang cukup 

lebar dan kuat agar kendaran dapat lewat pada periode penanaman. Jarak antara jalan angkut ke 

bedeng pembibitan tidak terlalu jauh, maksimal 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 sebaiknya tidak terkena banjir. Akibat banjir akan merusak pembibitan 

dan bangunan, atau adanya air yang tergenang merupakan awal stres pada bibit dan ketidak 

seimbangan nutrisi. Karena itu, pilih lokasi yang agak tinggi dari aliran air utama, atau pastikan 

bahwa ada saluran air keluar yang membantu sistem drainase.  

e. Media  

Media untuk pengisian polybag harusberkualitas baik. Sifat-sifat tanah untuk pembibitan 

adalah tidak kedap air, gembur dengan kadar pasir tidak lebih 60%, dan bebas kontaminan.  Tanah 

untuk pengisian polybag harus disaring untuk meng hilangkan kotoran, batu, ranting tanaman dan 

gumpalan besar. Tanah yang berpasir sebaiknya tidak dipergunakan karena tidak terbentuk 

perakaran yang baik dan bila polybag diangkat tanah akan berjatuhan 

f. Areal  

Areal pembibitan harus cukup luas untuk menampung rencana penanaman bibit dan keperluan 

sisipan atau sulaman.  Kebutuhan hamparan areal pembibitan tergantung pada beberapa faktor 

yaitul luas areal tanaman, kebutuhan bibit tahunan, kerapatan tanaman dan tipe pembibitan. Areal 

pembibitan dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5.  Areal Pembibitan 

Sumber: Dokumen Penulis 

 

3. Menyiapkan Lokasi Pembibitan Tanaman  

Setelah mengetahui kriteria lokasi pembibitan dan faktor-faktor yang harus diperhatikan 

dalam pemilihan lokasi, kemudian akan dibahas tata cara menyiapkan lokasi pembibitan 

tanaman.Tujuan penyiapkan lokasi pembibitan adalah untuk menyiapkan dan memelihara lokasi 

pembibitan agar dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan bibit secara maksimal 

sehingga akan diperoleh bibit ber kualitas tinggi.  Pembahasan penyiapan lokasi pembibitan, 

diberikan contoh pekerjaan pada komoditi kelapa sawit.  Ian dan Thomas (2000) menyatakan 

bahwa standar penyiapan lokasi pembibitan adalah lokasi sekitarnya dan saluran air harus sudah 

selesai dan bebas dari hambatan sebelum penanaman kecambah dimulai. Cara penyiapan lokasi 

adalah sebagai berikut: 

a. Pembibitan Awal 

Pertama-tama dilakukan pembersihan semak dan tunggul sehingga lokasinya bersih, datar, 

dan berdrainase baik. Kemudian dilakukan pembuatan bedengan. Pembuatan bedengan 

pembibitan awal dengan ukuran; lebar 1,2 m dan panjang 10 m. Kemudian sampai 4 bedengan 

dapat diletakkan secara berurutan sehingga mem bentuk satuan yang berukuran 1,2 m x 40 m. 

Bedengan dengan lebar 1,2 m maka pada setiap panjang 1 m akan ditampung bibit sejumlah 100 

bibit, sehingga untuk ukuran 1,2 m x 10 m akan menampung bibit 100 x 10 =  1,000 bibit.  

Jadi untuk setiap satuan bedengan 40 m x 1,2 m  dapat menampung 40 x 1000= 40.000 bibit  

Dasar bedengan sebaiknya ditinggikan sekitar 5 cm untuk membuang kelebihan air (drainase) dan 

jarak antar susunan bedengan 0,75 m yaitu untuk jalan. Bedengan dapat disangga tegak dengan 



kayu berukuran 15 x 25 cm atau bambu. Kayu atau bambu penyangga tegaknya bedengan dipasang 

bertemu sudut dan dipatok di bagian tepinya. 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 lokasi pembibitan utama dimulai dengan penyiapan lokasi pembibitan. Lokasi 

pembibitan utama harus di bersihkan dari semua bekas tanaman atau sampah lainnya dan bebas 

dari gundukan tanah. Dengan demikian hamparan tanah tampak datar dan bersih.  Apabila lokasi 

pembibitan utama merupakan bekas pembibitan sebelumnya, maka bekas tanaman atau sampah 

lainnya harus dibersihkan. Bekas saluran drainase dibersihkan dan diperbaiki sehingga dapat 

berfungsi kembali selama proses penyiapan lokasi pembibitan harus menerapkan prinsip-prinsip 

K3. Setelah lokasi pembibitan bersih kemudian dilakukan pemancangan untuk menempatkan 

polybag. Lokasi Pembibitan utama dapat dilihat pada Gambar 4.7 



 

Gambar 4.7. Lokasi Pembibitan Utama 

Sumber: Dokumen Penulis 

Pemancangan pada pembibitan bertujuan untuk membuat jarak antar polybag secara 

seragam pada areal pembibitan. Sehingga bibit memiliki ruang yang sama dalam menerima sinar 

matahari. Target pekerjaan pemancangan adalah polybag dapat disusun berdiri tegak dengan pola 

segi tiga. Pola hubungan tanam segi tiga dapat memberikan kesempatan tumbuh bibit secara 

optimal. Semua polybag harus berdiri tegak dan jarak antara polybag satu dengan polybag lainnya 

membentuk sudut 600. Serta sejajar dengan garis jalan dan penyiraman. Berikut ini akan dibahas 

cara pemancangan bibit pola segi tiga sama sisi dengan jarak 0,9 meter, namun demikian 

prinsipnya sama untuk semua jarak. Caranya sebagai berikut:  

1) Beri tanda pada garis dasar pada sudut yang tepat terhadap garis penyiraman melintang. Garis 

dasar sebaiknya dekat dengan jalan utama.  

2) Beri tanda garis baris polybag  pertama 0,6 m dari garis penyiraman melintang pada ke dua 

sisi ”kotak”  

3) Beri tanda garis baris polybag tengah  

4) Isi ruang garis dasar  menggunakan kawat dengan garis 60 cm.terhadap garis  

5) Beri tanda setiap polybag dengan pancang.  



6) Buatlah galian cekungan untuk tempat polybag.  

7) Kegiatan pemancangan tersebut di atas harus dilakukan dua minggu sebelum penempatan 

polybag.   

Ilustrasi pemancangan bibit pola segi tiga sama sisi dapat dilihat pada Gambar 4.8 

 

  

Gambar 4.8.  Pemancangan Bibit Pola Segi Tiga Sama Sisi  dengan instalasi pengairannya 

Sumber      : Rankine dan Fairhust (2000) 

 

4. Menyiapkan Sarana dan Prasarana Pembibitan 

Apa yang Anda ketahui tentang sarana dan prasarana pembibitan tanaman perkebunan? 

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

terlaksananya suatu pekerjaan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu, baik berupa bahan, 

alat, bangunan yang bersifat penunjang/pendukung bagi terlaksananya suatu pekerjaan.Sarana 

pembibitan tanaman antara lain adalah: Lahan pembibitan, fasilitas pengairan, bahan tanam, 

pupuk, polybag, peralatan, pestisida dan jalan 

Prasarana pembibitan tanaman antara lain adalah: gudang, peralatan angkut dan peralatan 

komunikasi. Sarana pembibitan yang harus segera diselesaikan adalah areal pembibitan dan 

fasilitas pengairan.  Sarana pembibitan telah selesai di persiapkan sekitar satu bulan sebelum bahan 

tanam datang. Kemudian sarana dan prasarana lain menyesuaikan pekerjaannya 

 



C. Bahan Tanam Tanaman Perkebunan Penghasil Minyak 

1. Bahan tanam tanaman kelapa sawit 

Dalam usaha membudidayakan kelapa sawit, masalah pertama yang dihadapi oleh 

pengusaha atau petani adalah pengadaan bibit.  Kualitas bibit sangat menentukan produksi akhir 

jenis komoditas ini.  Pada umumnya pengembangbiakan tanaman kelapa sawit dilakukan secara 

generatif, yaitu dengan biji. Ciri-ciri fisik biji sawit atau kecambah liar antara lain tempurung 

bijinya tipis, bijinya masih banyak mengandung serabut, permukaannya kasar dan kotor karena 

cara mengupasnya tidak dilakukan secara benar, panjang radikula (calon akar) dan plumula (calon 

batang) tidak seragam, sebab memang tidak dilakukan seleksi biji dan persentase kematian dari 

biji/ kecambah cukup besar. Sedangkan ciri-ciri fisik biji sawit atau kecambah layak untuk ditanam 

antara lain warna radikula kekuning-kuningan, sedangkan plumula keputih-putihan, ukuran 

radikula lebih panjang dari pada plumula, pertumbuhan radikula dan plumula lurus dan berlawanan 

arah dan panjang maksimum radikula yaitu 5 cm, sedangkan plumula 3 cm 

Cara ini memang umum dilakukan dan dianggap paling gampang.  Akan tetapi, pengadaan 

bibit dalam jumlah banyak dengan cara ini mengalami beberapa kendala, antara lain bahan bibit 

yang diperoleh sangat terbatas dan bervariasi. Untuk memenuhi keperluan pembibitan di 

masyarakat atau perusahaan perkebunan, biasanya bahan tanam kelapa sawit dipesan dari 

produsen yang telah ditetapkan pemerintah, dalam bentuk biji berkecambah. 

Biji kecambah untuk pembibitan kelapa sawit adalah benih unggul yang diproduksi oleh 

produsen yang telah ditetapkan pemerintah seperti pusat-pusat  penelitian kelapa sawit, baik milik 

pemerintah maupun milik swasta yaitu Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan. PT. Socfin, 

PT. Lonsum, PT. Dami Mas, PT. Tunggal Yunus, dan PT. Bina Sawit Makmur. Pemesanan biji 

kelapa sawit berkecambah harus dilakukan paling lambat 9 bulan sebelum jadwal penanaman 

kecambah (telah mempertimbangkan transportasi). Seluruh bahan tanaman dibeli dari produsen 

yang telah ditetapkan pemerintah, bebas dari hama dan penyakit, dan disertai bukti-bukti uraian 

hasil persilangan (sertifikat). Kecambah dan bentuk kemasan benih sawit berkecambah dapat 

dilihat pada Gambar 4.9a dan 4.9b  



             

Gambar 4.9a. Kecambah kelapa sawit Gambar 4.9b. Kemasan kecambah kelapa sawit 

Sumber : Rankine and Fairhurst (2000) 
 

2. Menyiapkan bahan tanam kelapa 

Seleksi pohon induk perlu dilakukan untuk mendapatkan benih yang baik dan selanjutnya 

dapat dijadikan sumber benih. Beberapa hal yang perlu diperhatian dalam seleksi pohon induk 

adalah penampilan tanaman kelapa yang sehat dan baik. Setelah ditemukan pohon induk yang baik 

maka perlu dilanjutkan dengan seleksi benih bermutu. Kategori utama dalam menyeleksi pohon 

induk yaitu penampilan tumbuhan kelapa baik dan sehat, baru kemudian dilanjutkan seleksi mutu 

benih, pohon kelapa induk yang memiliki 12 tandan/tahun dengan buah lebih dari 7 butir per 

tandan, tandan bertangkai pendek serta kekar, jumlah daun lebih dari 29 daun. Kriteria benih buah 

kelapa yang baik adalah bebas penyakit dan hama, buah berukuran normal tidak kebesaran atau 

kekecilan bergantung pada kultivar kelapa, buah berbentuk agak bulat atau bulat sepenuhnya, buah 

telah masak fisiologi (yaitu pada umur 11-12 bulan) atau secara visual memiliki warna kecoklatan 

serta licin yang menjadi tanda matang penuh, memiliki air buah cukup ditandai dengan jika buah 

dikocok memiliki bunyi nyaring airnya, buah kelapa dalam minimal memiliki bobot 1250 gram 

lebar buah 17 cm panjang 22 cm, serta untuk kelapa genjah minimal 750 gram lebar buah 14 cm, 

panjang 15 cm, memiliki daya perkecambahan 80% pada 14 minggu dideder 

Tujuan dilakukan seleksi pohon induk adalah mengetahui benih yang berkualitas baik 

dimana akan menjadi sumber benih.  Balai Penelitian Tanaman Kelapa dan Palma Lain 

(BALITKA) telah berhasil mengidentifikasi beberapa kultivar kelapa Dalam yang berpotensi 

menjadi kelapa Dalam Unggul Nasional. Setelah dilakukan evaluasi terlihat bahwa penampilan 

produksi keempat kultivar kelapa ini direkomendasikan untuk digunakan dalam program 

pemuliaan kelapa dan perluasan areal serta peremajaan kelapa. Penampilan kultivar kelapa Dalam 

dapat dilihat pada Gambar 4.10a dan 4.10b. Sedangkan penampilan kelapa genjah dapat dilihat 

pada Gambar 4.11. 



 

           

Gambar 4.10a. Dalam Tenga (DTA)   Gambar4.10b. Dalam Palu (DPU) 

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

Penyediaan-Bibit-02.pdf 

 

Gambar 4.11. Kelapa Genjah Enthok 

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

 

D. Pembibitan Tanaman Perkebunan penghasil Minyak 

1. Pembibitan Kelapa sawit 

Di atas telah dijelaskan bahwa bahan tanam kelapa sawit adalah berupa biji berkecambah. Karena 

itu, kecambah inilah yang akan ditanam pada bedengan pembibitan. Metoda pembibitan kelapa 

sawit dapat dilakukan dengan 2 sistem yaitu pembibitan satu tahap dan pembibitan dua tahap. 

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/


a. Pembibitan satu tahap 

Pembibitan satu tahap yaitu kecambah langsung ditanam di dalam polybag besar dengan 

posisi radikula menghadap ke bawah dengan kedalaman sekitar 2 cm. Kemudian polybag disusun 

rapat sampai umur 3 - 4 bulan. Selanjutnya bibit dijarangkan dan dipelihara sampai umur    10-12 

bulan.  Semua hal yang relevan, yang diuraikan pada tulisan mengenai pada pembibitan dua tahap 

berlaku juga untuk pembibitan satu tahap ini. Untuk program pemupukan pembibitan tercantum 

pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Program pemupukan pembibitan kelapa sawit 

UMUR BIBIT 

(minggu) 

CARA APLIKASI JUMLAH PUPUK PER- 

Pada saat pengisian 

tanah polybag besar ( 

1 minggu sebelum 

pemindahan bibit ) 

Dicampur dengan 

tanah polybag 

40 g TSP (atau 50 g SP – 36) + 50 g 

DOLOMIT / polybag besar 

4 – 9 Disemprot/disiram 30g UREA / 15 Liter air / 500 bibit 

10 - 11 Disemprot/disiram (40 r UREA + 15 g MOP)15l air/500 

bibit 

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

20 - 27 Disebar 7.5g NPK = 12:12:17:2 

28 - 31 Disebar 10g NPK = 12:12:17:2 

32 - 39 Disebar 15g NPK = 12:12:17:2 

40 - 51 Disebar 18g NPK = 12:12:17:2 

Sumber: Vademecum Pembibitan Kjp Cipta Prima Sejahtera (2012) 

 

Program pemupukan di nursery untuk pembibitan kelapa sawit ( satu tahap ) dengan pupuk 

kontrol release fertilizer-CRF. Cara aplikasi dan dosis pupuk pada pembibitan kelapa sawit dapat 

dilihat pada tabel 4.2 

 

 

 

 



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

UMUR BIBIT 

(minggu) 

CARA APLIKASI JUMLAH PUPUK PER-

BIBIT 

Saat tanam 

kecambah 

12 

Ditabur dipermukaan tanah 

mengelilingi kecambah 

Ditabur dalam lubang sedalam 2-4cm 

mengelilingi bibit 

5 gram 

 

50 Ram 

Sumber: Vademecum Pembibitan Kjp Cipta Prima Sejahtera (2012) 

 

Pembibitan satu tahap mempunyai kelebihan/keuntungan yaitu penanganan bibit lebih 

sedikit, terhindar dari stres ketika dilakukan pemindahan (transplanting shock), lebih sedikit 

sumber daya yang digunakan dan infrastruktur dan peralatan pembibitan awal  tidak diperlukan  

Sedangkan kelemahan/kerugian pembibitan satu tahap yaitu memerlukan areal yang luas, setiap 

bedengan menjadi pembibitan utama dalam waktu yang lama, sumber pengairan (material, 

peralatan, dan tenaga serta air yang diperlukan lebih besar, kegagalan penyiraman dapat 

menimbulkan kerugian besar, seleksi bibit semakin sulit,memerlukan pengamatan lebih cermat 

pada periode pertama  4 minggu dan setiap bibit diberi naungan sampai 4 bulan 

 

b. Pembibitan 2 tahap  

Pembibitan dua tahap yaitu pembibitan yang dilakukan pada tahap awal atau disebut pre 

nursery (tahap 1) dan pembibitan yang dilakukan pada tahap utama disebut main nursery (tahap 

2).  Pembibitan 2 tahap mempunyai kelebihan/keuntungan antara lain areal pembibitan utama lebih 

sedikit, air penyiraman lebih sedikit, penanganan lebih mudah, pemeriksaan pada periode 4 

minggu pertama lebih mudah, biaya pemeliharaan pada tahap awal (0-4 minggu) lebih rendah, 

bibit kembar dapat dipisahkan pada saat pemindahan bibit dan seleksi awal dapat dilakukan pada 

saat pemindahan pembibitan awal ke pembibitan utama  

Sedangkan kelemahan/kerugian pembibitan 2 tahap yaitu penanganan bibit lebih banyak, 

pengendalian gulma dan pemeliharaan lain pada pembibitanutama lebih banyak, resiko terjadi 

stres pada waktu bibit dipindah ke pembibitan utama dan Infrastruktur bertambah pada pembibitan 

awal. Sistem pembibitan kelapa sawit dua tahap lebih banyak disukai oleh perusahaan perkebunan. 

 



1) Pembibitan awal  (pre nursery) .  

a) Persiapan pembibitan awal ( pre nursery) 

Lokasi pre nursery harus berdekatan dengan main nursery. Dibuat bedengan dengan 

ketentuan arah bedengan memanjang dari Barat ke Timur. Panjang bedengan (10-20 m) atau 

disesuaikan dengan keadaan lapangan, lebar bedengan 1,2 m, jarak antar bedengan 0,6–1,0 m 

untuk jalan kontrol dan karyawan melakukan aktifitas pemeliharaan. Ditepi bedengan dibuat 

palang dari papan : p=10-20 cm, l=10 cm, t=2 cm. Waktu memasang papan diberi patok dari 

sebelah luar dan dalam sehingga papan selalu dalam posisi sejajar dan tidak mudah roboh. Guludan 

tanah diratakan karena bisa mempersulit drainase.  

Pada tahap awal bibit harus diletakkan di bawah naungan, setelah dua daun keluar (1,5 

bulan) naungan dapat dikurangi sebesar 50% dan setelah daun ketiga keluar (2,5 bulan) naungan 

harus sudah dihilangkan. Luas naungan minimal sebesar bedengan dengan tinggi ± 2 m. Bentuk 

naungan tiang dibuat dari bambu atau besi siku setinggi 2 m, dan jarak antar tiang 3 m. Atap dari 

pelepah kelapa sawit atau dari shadownet. Naungan pada pembibitan awal (pre nursery) dapat 

dilihat pada Gambar 4.12. 

 

Gambar 4.12. Naungan untuk pembibitan awal 

Sumber: Dokumen Penulis 

b) Polybag, tanah dan pengaturannya 

Ukuran babybag untuk pre nursery lebar 14 cm,panjang 23cm,tebal 0,1 mm, warna hitam 

dan terdapat lubang-lubang drainase. Kebutuhan babybag per ha adalah 200 lembar ditambah  2 



%. Tanah untuk media adalah tanah lapisan atas (top soil) = 0-10 cm, gembur, subur dan tidak 

bercampur dengan batu-batuan/kerikil. Tekstur tanah lempung berliat dan mempunyai sifat 

drainase yang baik. Tanah diayak dengan saringan kawat 2 cm agar bersih dari akar, rumputan, 

batuan dan sampah lainnya. Tanah yang telah diayak dicampur dengan pupuk TSP sebanyak 

10gr/babybag. Atau dengan pupuk SP36 sebanyak 12,5gr/babybag. 

c) Penanaman Kecambah 

Penanaman kecambah pertama di lakukan dengan polybag 15 x 23 cm. Kemudian polybag 

tersebut diletakkan berjejer dan berdekatan pada bedengan awal (pre nursery) selama 10-14 

minggu. Periode per tumbuhan awal kritis yang dialami satu bulan setelah tanam, bibit  perlu 

mendapat perhatian besar. Setelah bibit berumur 10 -14 minggu, dipindahkan ke bedengan 

pembibitan besar atau utama (main nursery). Kemudian bibit tersebut dipelihara hingga berumur 

10 -12 bulan. Babybag yang telah diisi tanah dicek dan dirapihkan dahulu sebelum ditanami 

kecambah. Kecambah yang diterima di kebun harus segera ditanam pada hari itu atau paling lama 

1 (satu) hari setelah penerimaan kecambah.  Keterlambatan penanaman akan mengakibatkan 

kerusakan atau kelainan pada kecambah yaitu bakal akar dan daun menjadi panjang sehinga 

menyulitkan penanaman, bakal akar dan daun menjadi patah, kecambah akan menjadi busuk 

karena terserang cendawan dan kecambah akan mati/kering karena kekurangan air dan oksigen. 

Kecambah dalam kantong plastik sebelum dibuka terlebih dahulu dipisah-pisahkan sesuai 

kelompoknya. Sebelum ditanam, semua bungkusan plastik kecambah dibuka dan disimpan 

ditempat yang sejuk. Penanaman kecambah harus  dilakukan per kelompok. Sebelum penanaman 

kecambah, babybag yang telah diisi tanah harus disiram terlebih dahulu. 

Kecambah diseleksi terlebih dahulu sebelum ditanam. Kecambah abnormal, patah, busuk 

dan sebagainya harus dibuang. Penanaman kecambah harus dilakukan dengan hati-hati/teliti agar 

akar dan pucuk tidak patah. Penanaman kecambah dilakukan dengan membuat lubang tepat 

ditengah babybag sedalam 2,0–2,5 cm dengan menggunakan jari telunjuk atau kayu 1,5 cm. 

Kecambah diletakkan dengan posisi bagian akar disebelah bawah dan pucuk menghadap keatas. 

Timbun kembali dengan tanah setebal 1,0–1,5 cm dan tidak boleh dipadatkan terlalu kuat. 

Kecambah yang belum jelas perbedaan bakal akar dan daunnya dapat ditunda penanamannya, 

sedangkan kecambah yang terlalu panjang  akarnya dapat dipotong 5 cm dari pangkalnya. Setelah 

selesai penanaman harus segera dipasang papan label berdasarkan nama kelompok kecambah yang 

ditanam. 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 

Menurut Rankine and Fairhurst (2000) kecambah normal  dapat dilihat calon akar (radicule) 

dan calon batang (plumule) terlihat jelas, panjangnya 10 - 12 mm. Radicule berujung tumpul 

seperti bertudung, agak kasar. Plumule ujungnya tajam seperti tombak.  Kecambah abnormal 

bercirikan calon akar dan batang (radicle dan plumule) berwarna coklat (Brown germ), calon akar 

dan batang (radicle dan plumule) patah (Broken). Berkecambah lanjut, calon akar sudah terlalu 

panjang (radicle). Seharusnya cukup 1,5 cm saat yang tepat untuk ditanam (Overgrown). Pada 

2 cm 

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


ujung calon akar dan batang (radicle dan plumule) berwarna coklat (Chill Damage). Calon akar 

dan batang (radicle dan plumule) terserang cendawan (Rotting). 

Sebelum menyemai, satu hal yang perlu dilakukan adalah menghitung kebutuhan benih 

dengan cermat. Hal ini terutama diperlukan untuk keperluan benih dalam jumlah yang besar, 

perhitungan kebutuhan benih ini akan memberikan beberapa keuntungan, antara lain adalah untuk 

efisiensi biaya.Kebutuhan bahan tanam untuk suatu luas areal tertentu ditentukan oleh kerapatan 

tanaman yang akan ditanam dan mutu kecambah yang akan ditanam. Secara umum perhitungan 

kebutuhan kecambah menggunakan cara sederhana sebagai berikut: 

 

 

 

Y = Jumlah kecambah yang dibutuhkan 

P = Populasi tanaman 

E = Penyulaman 

G = Kecambah yang dapat ditanam 

H = Bibit yang dapat di tanam 

Kebutuhan bahan tanam kelapa sawit per ha dengan populasi 136 pohon/ha dapat dilihat 

pada gambar 4.12. 

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 4.14. 

 

        

                                                                          

      

                    

        

        

 

        

        

 

 

 

 

      

 

 

 

Gambar 4.14. Kebutuhan bahan tanam kelapa sawit per ha dengan populasi 136 pohon/ha 

Sumber : Pahan (2012) 

Penanaman kecambah harus dilakukan dalam lubang yang dibuat dengan jari, tepat 

ditengah polybag. Pada saat penanaman, struktur bakal daun - berbentuk lancip berwarna putih 

kekuningan – harus diatas dan bakal akar – tumpul dan kasar- menghadap kebawah.. Setelah itu 

kecambah ditutup dengan tanah setebal 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. 

d) Penyiraman 

Penyiraman bibit dilakukan 2 kali sehari (pagi dan sore). Bila malam hari turun hujan > 8 

mm, maka besok pagi tidak perlu disiram. Kebutuhan air untuk bibit di pre nursery adalah 0,2–0,3 

lt per babybag per hari. Untuk mendapatkan hasil penyiraman yang optimum penyiraman 

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 

 



dilakukan selama 20-40 menit atau tanah sampai jenuh. Penyiraman bibit dapat menggunakan 

selang politen perforasi (misalnya Sumisansui) atau secara manual pakai gembor. Penyiraman di 

pre nursery dapat dilihat pada Gambar 4.15 

 

Gambar 4.15. Penyiraman di pre nursery 

Sumber : Dokumen Penulis 

e) Pemupukan 

Aplikasi pemupukan harus sesuai dengan program yang telah direkomendasikan.  Di pre 

nursery selalu dilakukan pemupukan dengan cara menyiramkan larutan pupuk (dengan 

menggunakan gembor). Penyiraman dengan larutan pupuk  harus dilakukan disore hari. Ingat  

pemupukan tidak boleh dilakukan pada saat sinar Matahari sedang terik. Setelah selesai 

pemupukan segera diikuti dengan penyiraman ringan untuk mencegah daun bibit terbakar. Larutan 

pupuk harus dibuat lebih awal 2-4 jam sebelum digunakan. Hal ini untuk menjamin agar pelarutan 

pupuk sempurna. Jika dipakai pompa semprot (hand sprayer) maka harus dijaga kebersihan pompa 

tersebut (bebas dari herbisida).  Penyemprotan larutan pupuk dapat digabung dengan fungisida 

atau insektisida. Pompa semprot setelah digunakan harus dicuci untuk mencegah terjadinya karat. 

f) Pengendalian Hama dan Penyakit 

Metode pengendalian hama dan penyakit di pembibitan sesuai dengan rekomendasi.Stok 

insektisida dan fungisida yang jenisnya sesuai dengan rekomendasi harus tersedia di gudang 

kebun. Pengendalian hama dan penyakit di pre nursery tidak dibenarkan memakai pestisida yang 

mempunyai ikatan unsur tembaga, air raksa atau timah, misalnya Dipterax, Bidrin dan lain-lain. 

g) Pengendalian Gulma 

Pengendalian gulma di prenursery hanya dilakukan dengan cara manual. Bersamaan 

dengan pengendalian gulma tersebut, dilakukan penambahan tanah ke dalam babybag pada bibit 

yang doyong dan tersembul akarnya. 



h) Seleksi Bibit 

Seleksi bibit dilakukan terhadap bibit abnormal dan bibit terserang hama dan penyakit. 

Bibit abnormal dikumpulkan secara terpisah dan harus dimusnahkan. Seleksi bibit di prenursery 

dilakukan dalam dua tahap, yaitu: 

- Tahap Satu: setelah bibit berumur 4 – 6 minggu 

- Tahap Dua: saat bibit di transplanting ke main nursery (pembibitan utama) 

Pada kondisi normal, seleksi di prenursery adalah 5–10 % dari populasi bibit. Seleksi bibit 

dilakukan bedengan per bedengan dengan membandingkan pertumbuhan rata-rata di bedengan 

tersebut. Bibit Kelapa Sawit Normal dapat dilihat pada Gambar 4.16.  

 

Gambar 4.16. Bibit kelapa sawit normal 

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

 

Bibit Kelapa Sawit Abnormal seperti bibit kelapa sawit dengan Bentuk Terpuntir (Rolled 

Leaf), bibit Kelapa sawit  menggulung (Twisted Leaf), bibit kelapa sawit  colante, bibit kelapa 

sawit  tegak (Erect), dan bibit kelapa sawit berdaun Sempit (Narrow /grass Leaves). Bibit 

abnormal dapat dilihat pada Gambar 4.17. 

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


 

Gambar 4.17. Bibit kelapa sawit abnormal 

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

 

2) Pembibitan Utama (Main nursery) 

Pembibitan Utama (Main nursery) merupakan penempatan bibit yang sudah lepas dari 

kecambah, dan siap untuk ditanam. Bibit ini harus sudah siap ditempatkan pada lokasi-lokasi yang 

strategis, seperti halnya harus bebas genangan atau banjir dan dekat dengan sumber air untuk 

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


penyiraman. Debit dan mutu air yang tersedia harus baik. Pembibitan utama (main nursery) dapat 

dilihat pada Gambar 4.18 

 

Gambar 4.18. Pembibitan utama (main nursery) 

Sumer : Dokumen Penulis 

Areal pembibitan sebisa mungkin rata atau memiliki kemiringan maksimum 5%, tempat terbuka 

atau tanah lapang, dan lapisan top soil cukup tebal (25 cm). Letak lokasi main nursery dekat 

dengan area yang akan di tanam dan harus jauh dari sumber hama dan penyakit. 

 

a) Persiapan Main nursery 

  Jarak polybag ditentukan sebelum dilakukan persiapan fasilitas penyiraman. Jarak polybag 

berdasarkan lamanya di nursery dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Jarak spacing polybag berdasarkan lamanya di nursery. 

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

Fasilitas penyiraman dipersiapkan dan harus sudah selesai 1 bulan sebelum pemindahan 

bibit dari prenursery ke main nursery. Pengisian tanah di polybags harus sudah selesai untuk 

menerima pemindahan bibit dari pre nursery sesuai jumlah bibit yang akan dipindahkan dan terus 

berlanjut sampai siap untuk menampung semua kecambah. Ukuran Polybag  50 cm x 40 cm x 0,2 

Jarak Spacing Lamanya di nursery 

0,75 m X 0,75 m X 0,75 m 9 s/d 11 bulan 

0,90 m X 0,90 m X 0,90 m 11 s/d 13 bulan 

1.25m X 1,25 m X 1.25 m 13 s/d 15 bulan 



cm, jenis black UV stabilized.  Pompa air dan mesin berkapasitas 30 kva untuk melayani  10 ha 

bibit di main nursery. Jumlah pipa dan perlengkapannya harus di hitung sesuai design di lapangan. 

b) Largebag, Tanah dan Pengaturannya 

Largebag yang digunakan tergantung dari rencana umur bibit saat ditanam di lapangan. 

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) 

Berwarna hitam, model duduk, terbuat dari polythene dan sisinya berlubang 3    baris 

dengan jarak antar baris dan antar lubang 5 cm.  Besar lubang ± 0,3 cm. Perhitungan kebutuhan 

largebag harus ditambah ± 5 % untuk mengganti kemungkinan ada largebag yang rusak. Tanah 

yang digunakan adalah tanah lapisan atas (top soil) 0-10 cm dan tidak bercampur dengan batu-

batu kerikil. Tekstur tanah lempung berliat dan mempunyai sifat drainase yang baik. Tanah 

dicampur dengan pupuk RP sebanyak 100 gram/ largebag. Isikan tanah kedalam largebag 

sebanyak ± 20-25 kg per largebag memakai sekop sampai setinggi ± 1 cm dari bibir kantong 

(setelah padat akan turun menjadi ± 3 cm dari bibir kantong). Pengisian tanah diusahakan cukup 

padat dan berdiri tegak (tidak bengkok atau patah pinggang).Tanah yang diisikan ke dalam 

largebag harus dalam keadaan kering. Tanah yang akan diisikan ke largebag sebaiknya diayak 

dahulu dengan saringan berukuran 0,5-1,0 cm bentuk segi empat p = 100 cm dan l = 60 cm. 

Bersamaan dengan pengisian tanah ke dalam largebag dilakukan pemancangan.  Anak pancang 

berukuran Æ 10 mm dan panjang 50 cm.  Jarak antar polybag disarankan 90 cm x 90 cm x 90 cm. 

Sewaktu pengisian dan penjarangan largebag, harus dihindari mengangkat largebag pada bagian 

bibir, karena akan mengakibatkan largebag koyak. 

Konsolidasi dilakukan pada masing-masing  largebag, dengan cara menegakkan posisi 

largebag agar tidak bengkok (tidak patah pinggang), meluruskan barisan polybag, meratakan dan 

Rencana Umur Bibit 

Saat Ditanam Di 

Lapangan 

Ukuran Polybag    

        (p x l)     (cm) 

Tebal Polybag 

(mm) 

 

9 - 12 bulan 38 x 45 0,08 

12 – 18 Bulan 40 X 50 0,20 

18 – 24 Bulan 60 X 75 0,25 



menambahkan tanah kedalam largebag sehingga permukaan tanah 2 cm dari bibir largebag, 

mencabut gulma yang tumbuh dan melakukan penyiraman agar tanahnya mantap. 

Untuk memudahkan pengisian tanah ke largebag dapat menggunakan alat bantu terbuat 

dari seng yang dipotong dan digulung membentuk tabung silinder. Diameter tabung dibuat 

seukuran largebag (Æ 25-30 cm). Pekerjaan pengisian largebag harus sudah selesai selambat-

lambatnya 2–4 minggu sebelum transplanting. 

 

c) Papan Label untuk Nama Jenis Bibit 

Ukuran papan label 20 cm x 30 cm, dan tinggi tiang 50 cm dari permukaan tanah, cat dasar 

berwarna putih dan tulisan warna hitam. Setiap papan label harus dicatat data-data: asal bibit 

(misalkan DxP Marihat), nama kelompok bibit, jumlah bibit dan tanggal bibit ditanam. 

 

d) Transplanting Bibit ke Main nursery 

Transplanting bibit ke main nursery dilakukan setelah bibit berumur 2-3 bulan atau 3-4 daun mana 

yang lebih dulu. Transplanting bibit dilakukan per kelompok bibit supaya jangan tercampur 

dengan kelompok bibit lainnya. Sebelum transplanting, tanah di largebag disiram dengan air 

sampai jenuh. Bibit–bibit yang sudah diseleksi di pre nursery, diecer ke masing–masing largebag 

yang siap ditanami. 

Cara penanaman bibit ke largebag adalah sebagai berikut buat regu tanam 1 (satu) 

melobang, 1 (satu) melangsir bibit, 1 (satu) orang menanam. Kemudian buat lubang ditengah-

tengah largebag dengan menggunakan pipa bor (hole core former) yang panjang dan diameternya 

sesuai dengan besarnya babybag. Potong dasar babybag menggunakan pisau cutter lalu masukkan 

ke dalam lubang yang sudah dibuat di largebag, kemudian plastik babybag ditarik keluar melalui 

bibit. Usahakan agar tanah dalam babybag tidak pecah. Antara tanah dalam largebag dengan bola 

tanah babybag dipadatkan dan permukaannya sama tinggi (bonggol/leher batang tidak terbenam 

dan akar tidak kelihatan).Pasang papan label setelah selesai transplanting, lakukan penyiraman 

yang cukup pada semua largebag yang sudah selesai ditanami bibit.. Penanaman bibit di largebag 

(transplanting) dapat diligat pada Gambar 4.19. Permukaan tanah dalam largebag diberi mulsa 

berupa cangkang (shell), serbuk gergaji, serabut (fibre), bunga jantan kelapa sawit, cacahan daun 

lalang dan lain-lain. Setelah diisi mulsa masih ada jarak 1 cm dari bibir polibag. 

 



 

Gambar 4.19. Transplanting bibit 

Sumber : Dokumen Penulis 

Bibit Kembar. 

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

pembibitan utama, semua bibit kembar dipisahkan dan ditempatkan 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 bibit dilakukan 2 kali sehari, yaitu pukul 07.00-11.00 dan pukul 15.00 sampai 

selesai.  Kebutuhan air rata-rata per bibit adalah ± 2–3 lt per largebag per hari. Bila terjadi hujan 

lebih dari 10 mm pada hari sebelumnya, maka penyiraman tidak perlu dilakukan pada hari itu. 

Penyiraman dilakukan dengan sistem sprinkler, sumi-sansui atau sumishower sesuai prosedur 

yang benar. Ditugaskan 1-2 orang operator khusus dengan tugas mengelola mesin pompa air, 

memeriksa serta memperbaiki pipa air di lokasi pembibitan setiap harinya dan mengerjakan 

administrasi mesin pompa air.  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 sesuai dengan rekomendasi penyedia kecambah (Lihat tabel 4.1) 

Pemupukan harus dilakukan dengan takaran.  

g) Pengendalian Hama dan Penyakit 

Metode pengendalian hama dan penyakit di pembibitan harus sesuai dengan rekomendasi. 

2 minggu setelah campuran fungsida (Antracol) & insektisida (Cypermethrin). Hal-hal yang 

penting diperhatikan di dalam pemberantasan hama dan penyakit di pembibitan adalah semua 

fungisida ikatan tembaga (copper), air raksa (‘mercury’) dan timah (‘tin’) jangan digunakan di 

pembibitan. Insektisida Dipterex dan Bidrin tidak dibolehkan dipakai di pembibitan. Pemupukan 

bibit dengan Borate tidak dibenarkan sama sekali, terkecuali adanya unsur defisiensi dan adanya 

data analisa laboratorium. Tempat mencampur fungisida atau insektisida, alat semprotnya 

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


(sprayer) harus tersendiri, artinya jangan dipakai untuk menyemprot herbisida. Pemasangan racun-

racun keras seperti Temix di Pembibitan supaya dilakukan pagi-pagi.  Petugas jangan terlalu lama 

berada di bawah rimbunan tajuk dari bibit-bibit yang besar.   

h) Pengendalian Gulma di Main nursery 

Gulma di dalam largebag dikendalikan dengan cara manual setiap 2 minggu sekali sampai 

bibit cukup besar. Konsolidasi bibit (mendirikan dan menegakkan bibit doyong) dilakukan 

bersamaan dengan pengendalian gulma. Pemberian mulsa dapat menekan pertumbuhan gulma . 

Gulma di antara largebag dikendalikan dengan cara menggaruk bersih gulma diantara 

largebag 2-3 minggu sekali. Pengendalian dapat dilakukan dengan penyemprotan herbisida 

dengan posisinya harus lebih rendah dari permukaan largebag pada saat penyemprotan. 

Penyemprotan dengan nozzle 450 liter/ha dipasang kone untuk mencegah tempias air. 

Penyemprotan dilakukan pada pagi hari 1 jam setelah penyiraman bibit. Gulma yang tumbuh di 

largebag dapat dilihat pada Gambar 4.22 dan pengendalian diantara bedengan 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 di Main nursery 

Bibit abnormal dikumpulkan secara terpisah dan harus dimusnahkan/dicincang. Jadwal 

seleksi harus tepat dan diatur sebagai berikut : 

Tahap I :  umur bibit 3-4 Bulan 

Tahap II :  Umur bibit 9 bulan  

Tahap III :  Umur bibit 12 bulan (pada saat sebelum bibit ditanam ke lapangan) 

Kriteria bibit kelapa sawit 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 (Bln) 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) 

 

Bentuk bibit abnormal dan harus disingkirkan sewaktu seleksi. Bentuk abnormal/kelainan  

bibit berdasarkan pada habitus tanaman bibit tumbuh tegak dan kaku, sudut pelepah dengan sumbu 

batang lebih tajam demikian juga sudut antara anak daun dengan tulang daun (upright form).  Jarak 

antara anak daun saling berjauhan. Bibit demikian cenderung berkembang menjadi tanaman steril. 

Gejala tersebut muncul setelah ± 2–3 bulan di pembibitan. Permukaan tajuk rata, bentuk bibit 

memendek karena pelepah muda tidak mau memanjang dan lebih pendek dari pada pelepah tua 

(flat top form).   Terjadi setelah ± 2–3  bulan di pembibitan. Daun muda tumbuh lebih panjang dari 

daun tua tetapi lemah lunglai atau bibit tumbuh terkulai (limp form), terjadi setelah ± 6 bulan di 



pembibitan. Anak daun tetap menyatu, tidak mau pecah walau telah cukup umurnya dan tingginya 

normal (juvenile form). Terjadi setelah ± 3–4 bulan di pembibitan. 

Bentuk abnormal/Kelainan pada bentuk anak daun (leaflet) adalah sudut anak daun dengan 

tulang daun sangat tajam (cenderung steril) (narrow pinnate). Terjadi setelah ± 3 bulan lebih di 

pembibitan. Helaian anak daun sempit seperti jarum, kadang-kadang menggulung dan membentuk 

sudut yang tajam dengan tulang daun (short broad pinnate). Terjadi setelah ± 3 bulan di 

pembibitan. Anak daun tersusun lebih rapat pada tulang daun, bibit kelihatan lebih pendek (short 

internodes). Terjadi setelah 5 bulan di pembibitan. Anak daun tersusun lebih jarang pada tulang 

daun hingga daun kelihatan seperti terbuka (wide internodes).  Bibit demikian kelihatan lebih 

tinggi daripada bibit sekitar. Terjadi setelah ± 5 bulan di pembibitan. 

Bentuk abnormal/Kelainan Daya Pertumbuhan adalah bibit menjadi abnormal karena 

penyiraman yang kurang atau tanah terkontaminasi residu bahan kimia (collante).  Cirinya 

pertumbuhan terpusat disekitar jaringan yang berlapis (lamina) sehingga menjadi padat. Adanya 

daun bibit berwarna keputih-putihan karena tidak adanya klorofil (chimera). Gejala ini disebabkan 

oleh faktor genetis. Gejala muncul setelah bibit berumur 4 bulan sejak dikecambahkan.  

Bibit Abnormal yang Masih Dipelihara adalah bibit abnormal akibat serangan hama, 

penyakit, defisiensi unsur hara dan kesalahan tindakan kultur teknis (terkena percikan herbisida, 

terbakar karena pemupukan yang berlebihan dll.) dapat dipelihara terus dengan perlakuan khusus. 

Apabila 3-4 bulan setelah perawatan tidak ada perbaikan/perubahan maka bibit harus dibuang/ 

dimusnahkan. 

Defisiensi Unsur Hara seperti defisiensi B, daun bercak-bercak putih bening.  Pada gejala 

lanjut daun berkerut atau membentuk kait dibagian ujung.  Gejala biasanya hilang setelah bibit 

dipindahkan ke lapangan. Tidak dibenarkan diberi pupuk Borate/ Borax.. Defisiensi Mg terjadi 

pada daun-daun tua sebelah bawah berwarna kuning terang, kadang-kadang disertai pengeringan 

dibagian ujung. 

Ciri bibit abnormal di Main nursery seperti kerdil (runt/stunted) Bibit yang pertumbuhan 

vegetatifnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan bibit sehat seumurnya, bibit erect yaitu faktor 

genetis, daun tumbuh dengan sudut yang sangat sempit/tajam terhadap sumbu vertikal sehingga 

seperti tumbuh tegak. Bibit yang layu dan lemah (limp) Penampilan pucat dan pertumbuhan daun 

muda cenderung lebih pendek dari yang seharusnya. Bibit flat top, Faktor genetik, daun yang baru 

tumbuh dengan ukuran yang makin pendek dari daun tua, sehigga tajuk bibit terlihat rata. Short 



internode, Jarak antara anak daun pada tulang pelepah (rakhis) terlihat dekat dan bentuk pelepah 

tampak pendek. Wide internode, Jarak antara anak daun pada rakhis terlihat sangat lebar. Bibit 

terlihat sangat terbuka dan lebih tinggi dari normal. Anak daun yang sempit (narrow leaf) Bentuk 

helai daun tampak sempit dan tergulung sepanjang alur utamanya (lidi) sehingga bentuknya seperti 

jarum. Anak daun tidak pecah (juvenile) Helai anak daun tetap bersatu seluruhnya atau tidak pecah. 

Daun berkerut (crinkle leaf)  yaitu daun terlihat berkerut. Gejala berat akibat factor genetic, gejala 

ringan disebabkan karena kekurangan air. Chimaera Sebagian atau seluruh daun secara seragam 

berubah menjadi pucat atau bergaris kuning terang yang sangat kontras dengan warna gelap dari 

jaringan yang normal. Crown Diseases Faktor genetik, pelepah bengkok dan mudah patah. Blast 

Bibit berubah secara progresif ke arah coklat dan perlahan dimulai dari daun yang tua bergerak ke 

daun yang lebih muda. Terserang hama dan penyakit Terserang busuk pucuk dan hama/penyakit 

yang harus dipisahkan 

 

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 ini dapat dilakukan dengan 2 cara 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. Bedengan dibuat dengan ukuran lebar 1,25 – 2 m, 



panjang 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 dalam barisan 40 cm dan jarak antar baris 

60 cm dengan arah utara selatan. Untuk mempercepat perkecambahan diatas calon tunas 

dikepras/dikupas sedikit menyamping yaitu pada bagian yang berlawanan dengan sisi terlebar.  

Pembenihan benih kelapa dalam dan genjah yang telah sesuai dengan mutu syarat benih 

sebeluh disemai di persemaian, diawali terlebih dahulu dengan melakukan penyayatan sabut 

dengan ukuran sayatan 7-10 cm di atas mata, tepatnya di tonjolan sabut bagian yang berhadapan 

sisi terlebar. Tujuan sayatan untuk proses penyerapan air menuju dalam sabut berlangsung mudah 

yang berdampak positif pada lingkungan di sekitar lembaga buah selalu memiliki keadaan lembab 

atau basah. Benih kelapa yang sudah disayat, pada 2/3 bagian benih dibenamkan ke tanah pada 

posisi horizontal (mendatar) serta bagian yang telah disayat sebaiknya 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 mengikuti pola segitiga sama sisi dengan jarak 60 x 

60 x 60 cm. 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 plastic/polybag maka keuntungan yang 

diperoleh akan lebih besar.  



Polibag yang digunakan terbuat dari polyethylene berwarna hitam dengan ukuran: panjang 

40 cm, tinggi 50 cm dan tebal 0.18 mm – 0.20 mm atau 16-17 lembar polibag/kg. Lubang dibuat 

pada polibag dengan alat drift berdiameter 5 mm, sebanyak 3 baris lubang dibagian bawah polibag. 

Jarak antar baris 7 cm dan jarak antara lubang dalam baris 5 cm. Atur jarak antar polibag 60 cm x 

60 cm x 60 cm sistem segitiga. 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 

 

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


a) Pemindahan Kecambah ke Polibag : 

Kecambah yang terseleksi dicabut dengan besi pengungkit atau cangkul melalui satu 

sisi benih kemudian tarik benih dengan seluruh akar utama. Potong akar utama, sehingga 

tersisa 5 cm dari kulit buah. Angkut benih dengan tandu karung/kantong pupuk.  Letakkan 

kecambah dengan posisi tunas dibagian tengah polibag dan tegak. Arah bibit menghadap ke 

timur.  Bibit kelapa dalam polybag dapat dilihat pada Gambar 4.30. 

 

Gambar 4.30. Bibit Kelapa dalam poybag 

Sumber : Dokumen Penulis 

Kembalikan tanah yang dikeluarkan dari polibag sampai benih hampir tertutup kemudian 

padatkan tanah disekitar benih dengan jari. Siram bibit dalam polibag sampai tergenang paling 

lambat 2 jam setelah pemindahan. 

b) Pemeliharaan Bibit  

Pemeliharaan bibit dilakukan antara lain dengan menyiram bibit dengan air. Pada 

waktu hujan tidak perlu menyiram dan bila tidak ada hujan, maka dilakukan penyiraman. Bibit 

umur 1-3 bulan disiram sekitar 1 ltr/kantong setiap 2 hari, sedangkan bibit umur 4-6 bulan 6 

ltr/kantong tiap hari. Gunakan slang yang ujungnya disambung paralon dengan ujung bengkok 

untuk penyiraman . 



c) Pengendalian gulma serta hama dan penyakit 

Penyiangan gulma dilakukan setiap bulan sekali sehingga bibit bebas dari gulma. 

Gulma dalam kantong plastik dicabut dengan tangan sedangkan diantara bibit dan jalan control 

dibersihkan dengan parang. Pengendalian gulma diantara barisan bibit dapat juga dilakukan 

dengan herbisida terutama jika upah buruh mahal. Penyemprotan insektisida dan fungisida 

dilakukan apabila perlu. Hal ini sangat tergantung serangan hama dan penyakit di pembibitan. 

d) Pemupukan Bibit 

Bentuk tim kerja sesuai dengan macam pupuk yang akan diaplikasikan. Jika ada 3 macam 

pupuk, satu tim 4 orang. Tiga orang menabur pupuk yang berbeda, sedangkan orang keempat 

mencampur pupuk dengan tanah. Setiap tim bekerja secara berurutan agar tidak ada tanaman 

yang terlewati. Perhatikan agar penebaran pupuk dilakukan merata. Cara mencampur tanah 

dengan pupuk menggunakan bilah bambu atau kayu, usahakan pupuk dibenam 3-5 cm. Macam 

pupuk : Urea, SP-36, dan KCl. Sebanyak 30 g SP-36 dicampurkan dengan tanah dalam kantong 

plastik sesaat sebelum pemindahan kecambah. Pemberian awal SP-36 ini dapat dilakukan 

dengan cara mencampur rata dengan tanah sebelum diisi kekantong plastik. Jika tersedia 

Dolomit, dapat diaplikasikan bersama SP-36 tersebut dan pemberian kiserit selanjutnya tidak 

diperlukan lagi. 

e) Pemindahan Bibit 

Seleksi kecambah, pengambilan bibit dan pengangkutan bibit, sama dengan pembibitan 

menggunakan polibag. Jarak tanam bibit adalah 60 x 60 x 60 cm untuk penanaman pada umur 

bibit 6 bulan dan sistem tanam bibit segitiga. Tanamlah bibit kelapa dengan mengeluarkan 

sebagian tanah dibedengan, sehingga letak leher tunas berada ± 2 cm diatas permukaan tanah 

dan mengarah ke timur. Selanjutnya, pemeliharaan pembibitan seperti penyiraman, 

penyiangan gulma, pemupukan dan pencegahan hama dan penyakit sama dengan petunjuk 

menggunakan polibag.      

f) Seleksi Bibit  

Untuk memperoleh bibit yang benar-benar berkualitas baik, maka seleksi di pembibitan 

merupakan pekerjaan yang sangat penting. Pada kegiatan ini seleksi bibit,dilakukan 2 tahap 

yaitu pada bibit umur 3 bulan dan 6 bulan agar supaya diperoleh bibit yang baik dan seragam.  

Pekerjaan seleksi meliputi kegiatan untuk memisahkan tanaman yang kerdil, mati 

terserang hama/penyakit, bibit yang tumbuh tidak normal. Bibit yang rusak (afkir) tersebut 



dikeluarkan dari pembibitan kemudian dimusnahkan dan tanaman kelapa yang baik atau sehat 

siap untuk ditanam 

 

E. Pemindahan Bibit Tanaman Perkebunan penghasil minyak 

Bibit kelapa sawit atau kelapa di pembibitan utama, sebelum dipindah kelapangan bibit 

harus sehat dan pada umur yang tepat untuk ditanama. Perencanaan untuk pemindahan dan 

transpotasi sebaiknya dimulai 3-4 bulan sebelum penanaman. Bibit yang lebih tua diutamakan jika 

kondisi lahan kurang optimal dan beresiko terserah hama (seperti babi hutan). Pada kondisi normal 

bibit umur 8 – 10 bulan mengalami transplanting shock lebih sedikit namun lebih peka terhadap 

serangan hama . 

Tiga atau empat minggu sebelum pemindahan bibit polybag diputar 1800 untuk mencabut 

seluruh akar yang menembus tanah, pisau/parang dapat digunakan untuk memutus akar. Hal ini 

dunakan untuk mengurangi transplanting shock saat bibit ditanam di lapangan. Bibit yang lebih 

tinggi dari 1,5 m harus dipangkas 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.  

Siram bibit dengan seksama sebelum dibibit diangkut dan dibawa ke lapangan. 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. 

Pada pengiriman di lapangan jika memungkinkan bibit sebaiknya diturunkan pada areal 

yang ternaungi dan ditanam pada hari yang sama. Bibit yang tidak ditanam pada hari yang sama 

sebaiknya disiram menyeluruh atau dikembalikan ke pembibitan jika tampaknya ada penundaan 

penanaman. Penataan bibit kelepa sawit di truk dapat dilihat pada Gambar 31a dan pengangkutan 

bibit kelapa sawit ke lapangan dapat dilihat pada Gambar 4.31b 

 



  

Gambar 31a. Penataan bibit kelapa sawit di truk 

Sumber : 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 : Kegiatan siswa ini bertujuan adar peserta didk mampu melakukan pembibitan tanaman 

kelapa sawit 

Alat dan bahan 

1. Golok   9.  Bahan naungan    17. Gunting/pisau 

2. Gergaji   10.  Polybag (15 cm x 25 cm dan 40 cm x 50 cm) 

3. Tang   11.  Media 

4. Asahan   12. Cangkul 

5. Bambu   13. Kecambah kelapa sawit 

6. Pupuk   14. Sekop kecil 

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


7. Gembor     15. Tali 

8. Meteran   16. Pisau 

Keselamatan Kerja 

1. Gunakan pakaian lapangan. 

2. Hati-hati dalam menangani alat tajam (golok dan gergaji). 

3. Lakukan pekerjaan dengan tanggung jawab dan disiplin 

 

Langkah Kerja 

Pembibitan awal 

1. Bersihkan tempat yang akan dijadikan tempat pembibitan. 

2. Buat bedengan dengan ukuran lebar 1,2 m, panjang 5 m, tinggi bedengan 5 cm dan jarak antara 

bedengan 75 cm.  

3. Buat naungan untuk menaungi bedengan pembibitan dengan tinggi 2 m. 

4. Siapkan media berupa tanah gembur yang dicampur pupuk SP-36 dengan perbandingan 500 

gram SP-36 untuk 1 m3 media.  Pemberian pupuk diberikan dengan cara melarutkan SP-36 

dalam 10 liter air kemudian disiramkan pada media selanjutnya dicampur hingga rata. 

5. Ayak media kemudian polybag berukuran 15 cm x 23 cm yang sudah dilubangi diisi media 

sampai ketinggian 2 cm dari bibir polybag. 

6. Susun polybag yang telah diisi media pada bedengan dengan rapat. 

7. Tanam kecambah pada polybag dengan posisi akar menghadap ke bawah pada kedalaman 2 

cm kemudian tutup kecambah dengan tanah dan tekan dengan tangan. 

8. Siram segera setelah penanaman. 

 

Pembibitan utama 

1. Bersihkan tempat yang akan dijadikan tempat pembibitan. 

2. Lakukan pemancangan untuk penempatan polybag dengan pola segi tiga sama sisi yang 

panjang sisinya 90 cm. 

3. Siapkan media berupa tanah gembur yang dicampur pupuk SP-36 dengan perbandingan 500 

gram SP-36 untuk 1 m3 media.  Pemberian pupuk dilakukan dengan cara melarutkan SP-36 

dalam 10 liter air kemudian disiramkan pada media selanjutnya dicampur hingga rata. 



4. Ayak media, kemudian polybag berukuran 40 cm x 50 cm yang sudah dilubangi diisi media 

sampai ketinggian 2 cm dari bibir polybag. 

5. Susun polybag yang telah diisi media pada tempat pembibitan dengan jarak sesuai 

pemancangan. 

6. Buat lubang tanam pada polybag dengan menggunakan sekop kecil sedalam 25 cm. 

7. Belah polybag bibit yang akan ditanam di bagian samping dengan pisau kemudian bibit 

dikeluarkan. 

8. Tanam bibit pada lubang, kemudian tutup rongga yang ada dengan tanah dan padatkan dengan 

tangan hingga bibit berdiri kokoh. 

9. Siram bibit segera setelah selesai penanaman. 

Panen Bibit 

1. Injak-injaklah tanah sekitar bibit hingga padat 

2. Keruklah tanah dengan sekop/ cangkul secara melingkar dan miring ke dalam 2/3 bagian 

lingkar daun sedalam ± 30 cm (sedalam akar tunggang tanaman tersebut) 

3. Angkat tanah beserta tanamannya dan masukkan dalam pot/polybag yang sudah berisi tanah. 

4. Siramlah bibit yang sudah dimasukkan ke dalam polybag 

5. Pangkaslah 2/3 bagian daunnya. 

6. Simpan/tempatkan sementara ke tempat yang teduh 

 

Cakrawala 

Perbanyak Tanman Kelapa Sawit Secara Kultur Jaringan 

Komoditi kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) merupakan tanaman penghasil utama 

minyak nabati yang mempunyai produktivitas lebih tinggi dibandingkan tanaman penghasil 

minyak nabati lainnya. Luas areal tanaman kelapa sawit terus berkembang dengan pesat di 

Indonesia. Hal ini menunjukkan meningkatnya permintaan akan produk olahannya. Benih kelapa 

sawit umumnya dihasilkan dari varietas hibrida DxP dimana pohon dura berperan sebagai tetua 

betina dan pohon pisifera berperan sebagai tetua jantan. Namun dewasa ini banyak dikembangkan 

perbanyakan tanaman kelapa sawit dengan 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://solikhunblack.blogspot.com/2013/05/perbanyakan-tanaman-kelapa-

sawit_15.html dan http://bibitsawitkaret.blogspot.com/2015/06/kelebihan-dan-kekurangan-

bibit-sawit.html 

Kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti 

protoplasma, sel, sekelompok sel, jaringan dan organ, serta menumbuhkannya dalam kondisi 

aseptik. Sehingga bagian-bagian tersebut dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi 

tanaman lengkap kembali.  

Tujuan pokok penerapan perbanyakan dengan teknik kultur jaringan adalah produksi 

tanaman dalam jumlah besar pada waktu singkat, terutama untuk varietas-varietas unggul yang 

baru dihasilkan. Ada beberapa kelebihan dari penerapan perbanyakan dengan teknik kultur 

jaringan diantaranya adalah dapat memperbanyak tanaman tertentu yang sangat sulit dan lambat 

diperbanyak secara konvensional, dalam waktu singkat dapat menghasilkan jumlah benih yang 

lebih besar, perbanyakannya tidak membutuhkan tempat yang luas, dapat dilakukan sepanjang 

tahun tanpa mengenal musim, bibit yang dihasilkan lebih sehat dan dapat memanipulasi genetik 

dan biaya pengangkutan bibit lebih murah. Penerapan teknik kultur jaringan bukannya tanpa 

kelemahan. Beberapa kelemahan dari penerapan perbanyakan tanaman dengan teknik kultur 

jaringan antara lain dibutuhkannya biaya yang relatif lebih besar untuk pengadaan laboratorium, 

dibutuhkan keahlian khusus untuk mengerjakannya dan tanaman yang dihasilkan berukuran kecil 

dengan kondisi aseptik, terbiasa dilingkungan hidup dengan kelembaban tinggi dan relatif stabil 

sehingga perlu perlakuaan khusus setelah aklimatisasi dan perlu penyesuaian lagi untuk 

kelingkungan eksternal. 

http://solikhunblack.blogspot.com/2013/05/perbanyakan-tanaman-kelapa-sawit_15.html
http://solikhunblack.blogspot.com/2013/05/perbanyakan-tanaman-kelapa-sawit_15.html
http://bibitsawitkaret.blogspot.com/2015/06/kelebihan-dan-kekurangan-bibit-sawit.html
http://bibitsawitkaret.blogspot.com/2015/06/kelebihan-dan-kekurangan-bibit-sawit.html


Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan sel pada metode kultur 

jaringan adalah sumber eksplan, media, hormon, zat pengatur tumbuh (ZPT), dan lingkungan fisik 

kultur jaringan.  Teknik kultur jaringan akan berhasil dengan baik apabila syarat-syarat yang 

diperlukan terpenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi pemilihan eksplan sebagai bahan dasar untuk 

pembentukkan kalus, penggunaan medium yang cocok, keadaan yang aseptik dan pengaturan 

udara yang baik terutama untuk kultur cair. Meskipun pada prinsipnya semua jenis sel dapat 

ditumbuhkan, tetapi sebaiknya dipilih bagian tanaman yang masih muda dan mudah tumbuh yaitu 

bagian meristem, seperti: daun muda, ujung akar, ujung batang, keping biji dan sebagainya. Bila 

menggunakan embrio bagian bji-biji yang lain sebagai eksplan, yang perlu diperhatikan adalah 

kemasakan embrio, waktu imbibisi, temperatur dan dormansi. 

Keunggulan teknik kultur jaringan adalah mampu menghasilkan bibit secara massal dalam 

waktu yang relatif singkat, seragam, sifatnya identik dengan induknya, masa non produktif lebih 

singkat dan produktivitasnya lebih tinggi. Namun, timbulnya masalah abnormalitas pada organ 

reproduktif yang diketahui setelah tanaman berbunga dan berbuah (2-3 tahun setelah tanam), 

merupakan kendala yang harus diatasi. 

 

Contoh soal 

Menghitung Kebutuhan Areal Pembibitan. 

Tersedia lahan seluas 5.000 ha yang akan ditanami bibit kelapa sawit dengan kerapatan 136 pohon 

per hektar.  

Usaha agribisnis kelapa sawit secara bertahap akan dilakukan penanaman pada tahun pertama 

seluas 1.000 ha, dan 2.000 ha untuk penanaman setiap dua tahun sekali pada periode berikutnya. 

Perhitungan secara rinci adalah sebagai berikut:  

• Kebutuhan bibit untuk penanaman seluas 5000 hektar adalah 5000 x 136 = 680.000 bibit  

• Kebutuhan bibit cadangan 5% =  5/100 x 680.000 =  34.000 bibit  

• Bibit afkir 15% = 15/100 x 680.000 = 102.000 bibit 

Jadi total kebutuhan bibit untuk areal penanaman seluas 5.000 hektar =  680.000 + 34.000+ 

102.000 

= 816.000  

Karena itu, harus menyediakan bibit dengan tahapan sebagai berikut:  Kebutuhan bibit pada tahun 

pertama untuk ditanam seluas 1.000 hektar yaitu 816.000 : 5 = 163.000 bibit 



Jadi kebutuhan areal pembibitan pada tahun pertama   

 Areal pembibitan (utama) dengan jarak tanam bibit  90x90 cm per hektar = 14.260 bibit   

 Jadi untuk kebutuhan penanaman seluas 1000 hektar diperlukan luas pembibitan  

= 163.000 bibit : 14.260 bibit/ha   = 11,4 ha   

 Tambahan areal untuk pembibitan awal, jalan, naungan dan lain-lain  sekitar = 1,9 ha  

 Total areal pembibitan pada tahun pertama = 13,3 ha  

 Jumlah keseluruhan areal pembibitan  Tahun 1  =   13,3 ha, Tahun 2-3    =   13,3 ha 

Areal cadangan (bibit kembar, bibit cadangan, dan bibit lanjut = 5,0 ha. Jadi total luas areal 

pembibitan untuk penanaman seluas 5.000 ha adalah sekitar 31,6 ha. 

 

Jelajah Internet 

Untuk menambah wawasan lebih jauh mengenai konsep pembibitan tanaman perkebunan tahunan 

penghasil minyak kalian juga dapat mempelajari secara mandiri melalui internet. Di internet kalian 

bias mencari lebih jauh materi tentang pembibitan tanaman perkebunan tahunan penghasil minyak. 

Beberapa website yang dapat kalian kunjungi untuk menambah wawasan dan pemahaman kalian 

tentang pembibitan kelapa sawit adalah sebagai berikut: 

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

 

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

 

 

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


Rangkuman 

Pembibitan tanaman perkebunan tahunan penghasil minyak dilakukan di lokasi yang dekat dengan 

sumber air, tempat datar, terdapat jalan draenasi baik dan mudah dalam menyediakan media tanam.  

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 maupun kelapa sawit dapat dilakukan dengan satu tahap ( sigle stage) 

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

atau 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. 

Kunci Jawaban : 

Kriteria buah dapat di gunakan sebagai benih pada tanaman kelapa sawit: 

Warna radikula kekuning-kuningan, sedangkan plumula keputih-putihan, ukuran radikula lebih 

panjang dari pada plumula, pertumbuhan radikula dan plumula lurus dan berlawanan arah dan 

panjang maksimum radikula yaitu 5 cm, sedangkan plumula 3 cm 

Kriteria buah yang dapat digunakan sebagai benihpada kelapa: 

Bebas penyakit dan hama, buah berukuran normal tidak kebesaran atau kekecilan bergantung pada 

kultivar kelapa, buah berbentuk agak bulat atau bulat sepenuhnya, buah telah masak fisiologi (yaitu 

pada umur 11-12 bulan) atau secara visual memiliki warna kecoklatan serta licin yang menjadi 

tanda matang penuh, memiliki air buah cukup ditandai dengan jika buah dikocok memiliki bunyi 

nyaring airnya, buah kelapa dalam minimal memiliki bobot 1250 gram lebar buah 17 cm panjang 

22 cm, serta untuk kelapa genjah minimal 750 gram lebar buah 14 cm, panjang 15 cm, memiliki 

daya perkecambahan 80% pada 14 minggu dideder 



Penilaian Harian 

1. Perkebunan Bajabang akan menanami lahannya seluas 10 hektar dengan tanaman kelapa sawit 

dengan jarak tanam 9 x 9 x 9 m dengan 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. Areal pembibitan harus mencukupi untuk menampung rencana penanaman dan sisipan. 

Kebutuhan areal pembibitan tergantung beberapa faktor antara lain.... 

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 dilakukan secara bijaksana dengan berorientasi pada 

pelestarian  lingkungan yaitu dilakukan  secara bertahap yakni dimulai dari …… 

5. Tujuan pembangunan pembibitan adalah untuk memperoleh bibit yang berkualitas tinggi dan 

tersedia pada waktu diperlukan dalam kegiatan penanaman. Oleh karena itu agar diperoleh 

bibit berkualits tinggi diperlukan kegiatanpemeliharaan bibit antara lain ... 

 

Kunci Jawaban: 

1 Y = (P +E)   x   100   x   100 

      G           H 

Y = (143 x14) x 100/90 x 100/90 

     =  1942 

2 luas areal tanam, kebutuhan bibit tahunan, kerapatan tanam, tipe pembibitan 

3 Penanganan bibit lebih sedikit 

4 Di kutip tangan (fisik) 

5 penyiraman, penyiangan, penyulaman, pemupukan, dan pengendalian hama dan penyakit 

 

 

 

 



REFLEKSI 

 

Setelah mempelajari bab ini, anda tentu menjadi paham tentang konsep dasar tentang pembibitan 

tanaman perkebunan tahunan penghasil minyak. Dari semua materi yang sudah dijelaskan di bab 

ini , mana yang menurut anda paling sulit di pahami ? Coba anda diskusikan dengan teman atau 

guru anda. 


