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TUMBUHAN 
KAYU-KAYUAN



SENGON• 

RAJUMAS• 

MAHONI• 

JABON• 

GMELINA (Jai Puih)• 

BERINGIN• 



SENGON
(Albizia chinensis)

Wilayah Penanaman KpSHk melipui daerah: 
Santong, Sugian, dan Kolaka

(Sumber: htp://tropical.theferns.info)

Syarat Tumbuh

Tanaman sengon dapat tumbuh baik pada tanah 

regosol, aluvial, dan latosol yang bertekstur 

lempung berpasir atau lempung berdebu dengan 

keasaman tanah (pH) 6   –7 . 
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Keinggian tempat yang opimal untuk tanaman 
sengon antara 0–800 m di atas permukaan laut. 

Meskipun demikian tanaman sengon ini masih 

dapat tumbuh sampai keinggian 1500 m di 
atas permukaan laut. Sengon termasuk jenis 

tanaman tropis sehingga untuk tumbuhnya 

memerlukan suhu sekitar 18–27°C. Tanaman 

sengon membutuhkan batas curah hujan 

minimum yang sesuai, yaitu 15 hari hujan dalam 

empat bulan terkering, namun juga idak terlalu 
basah, dan memiliki curah hujan tahunan yang 

berkisar antara 2000–4000 mm. Tanaman sengon 

membutuhkan kelembapan sekitar 50–75% .

Penanaman

Jarak tanam 2x3 m atau 2,5x2,5 m. Jarak tanam 

ideal minimal adalah 3x3 m, tapi perkebunan 

pada umumnya menggunakan jarak tanam yang 

direkomendasikan yaitu 4x5 m.

Jarak tersebut dapat memaksimalkan 

pertumbuhan dan perkembangan sengon. Hal 

ini karena radius lingkaran bayangan ke bawah 

batang atas pohon adalah wilayah penyerapan 

unsur-unsur hara ditanah oleh akar pohon 
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sehingga jarak 4x5 m adalah yang paling baik bagi 

pertumbuhan pohon sengon laut.

Gambar 1 Bibit Sengon 
(Sumber: Dok. Pribadi)

Cara melakukan penanaman yaitu membuat 

lubang dengan ukuran 30x30 cm (untuk bibit 40–

50 cm), lalu masukkan bibit sengon. Kemudian 

campuran kompos dan NPK 2,5 gram sebagai 

pupuk dasar diendapkan di lubang seinggi 30 cm 
(dapat langsung tanam atau 3–7 hari kemudian 

baru tanam). Masukkan bibit ke dalam polybag 

yang sudah dibuka atau disobek ke dalam, 

dudukkan yang benar di tempat rata, lalu isi 

tanah kompos sebagai penutup akar dengan 

tanah seinggi 20 cm (jangan terlalu padat), 
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hingga tersisa lubang 10 cm sebagai kantong air. 

Cara ini akan memaksimalkan pertumbuhan dan 

perkembangan sengon laut.

Perawatan Tanaman

Penyiangan

Kegiatan penyiangan dilakukan untuk 

membebaskan tanaman pokok dari tanaman 

pengganggu dengan cara membersihkan gulma 

yang tumbuh liar di sekeliling tanaman, agar 

kemampuan kerja akar dalam menyerap unsur 

hara dapat berjalan secara opimal. 

Di samping itu indakan penyiangan juga 
dimaksudkan untuk mencegah datangnya 

hama dan penyakit yang biasanya menjadikan 

rumput atau gulma lain sebagai tempat 

persembunyiannya, sekaligus untuk memutus 

daur hidupnya. 

Penyiangan dilakukan pada tahun-tahun 

permulaan sejak penanaman agar pertumbuhan 

tanaman sengon idak kerdil atau terhambat, 
selanjutnya pada awal maupun akhir musim 

penghujan, karena pada waktu itu banyak gulma 

yang tumbuh.
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Pendangiran

Pendangiran yaitu usaha menggemburkan 

tanah di sekitar tanaman dengan maksud untuk 

memperbaiki struktur tanah yang berguna bagi 

pertumbuhan tanaman. Pemangkasan dilakukan 

untuk memotong cabang pohon yang idak 
berguna (tergantung dari tujuan penanaman).

Penyakit

Penyakit karat tumor atau karat puru (gall rust) 

merupakan salah satu penyakit yang berbahaya 

pada tanaman sengon laut (Paraserianthes 

falcataria) (Miq. Barneby & J.W. Grimes). 

Dampak penyakit dapat meluas pada semai 

sampai tanaman dewasa, mulai dari menghambat 

pertumbuhan sampai memaikan tanaman. 

Pulau Jawa merupakan salah satu pusat penghasil 

kayu sengon terbesar di Indonesia. Epidemik 

penyakit karat tumor atau karat puru bisa terjadi 

pada tanaman sengon secara besar-besaran pada 

tahun mendatang.

Hal ini tentu saja akan berpengaruh kuat pada 

peta pengusahaan tanaman sengon serta prospek 

pengembangan produk berbasis kayu sengon. 
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Oleh karena itu perlu dipikirkan langkah-langkah 

terbaik untuk mengendalikan penyakit tersebut.

Gambar 2 Kayu Sengon Tebangan 
(Sumber: htp://rimbakita.blogspot.com)



RAJUMAS
(Duabanga moluccana)

Wilayah Penanaman KpSHK melipui daerah: 
Santong

Sumber: htp://www.kphlrinbar.ntbprov.go.id

Syarat Tumbuh

Jenis tanaman ini adalah dari famili Sonneraia 
dengan nama lokal yang berbeda. Di Pulau 

Jawa dikenal dengan “Takir”, Madura “Taker”, 

“Rajumas” di Sumbawa, dan “Binuang Laki” 

di Kalimantan. Tumbuhan ini sangat cocok 

tumbuh pada keinggian 300–1200  m di atas 
permukaan laut dan membutuhkan cahaya untuk 

pertumbuhannya. 
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Secara isik inggi tanaman dapat mencapai 25–
45  m, diameter batang 70–100  cm, batangnya 

lurus dan bulat. Pemanfaatan kayunya digunakan 
sebagai kayu pertukangan, veneer kayu lapis, dan 

pulp. 

Penanaman

Pemilihan lahan yang bebas dari genangan air, 

frekuensi terjadinya kebakaran rendah, dan 
kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya.

Sistem penanaman pada umumnya menerapkan 

sistem tumpangsari, yaitu cara menanam 

tanaman hutan divariasikan dengan tanaman 

palawija dikenal juga dengan agroforestry.

Persiapan lapang atau penataan lapang yaitu 

sebelum penanaman harus menentukan batas 

blok, jalan pemeriksaan, saluran air, dan drainase 

serta pembersihan lahan, yaitu lahan pada 

waktu penanaman harus bebas dari naungan 

(intoleran). 

Jarak tanam 3x3 m atau 4x2 m. Setelah area 

dibersihkan, langsung dibuat lubang tanam 

kemudian ditanam sampai kedalaman leher akar 

(Hendramono 2006).
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Pengangkutan bibit  saat penanaman dari 

persemaian ke lokasi penanaman yaitu sebelum 

diangkut bibit harus disiram terlebih dahulu, 

kemudian pengangkutan dapat dilaksanakan 

pagi atau sore hari. 

Waktu pelaksanaan penanaman diusahakan di 

awal musim hujan atau saat curah hujan cukup 

merata. Bibit ditanam secara tegak lurus pada 

lubang tanam.

Perawatan Tanaman

Penyiangan dan penyulaman dilakukan untuk 

membersihkan tanaman muda dari gulma dengan 

radius 1 m seiap 3 bulan sekali sampai tanaman 
berumur 2–3 tahun. Penyulaman dilakukan untuk 

tanaman yang mai. 

 Jenis hama yang sering menyerang adalah semut 

perusak daun (Ata sp.) yang dapat dikendalikan 

dengan insekisida.

Pemupukan dilakukan dengan pemberian pupuk 

tablet majemuk 1 tablet per tanaman, pemberian 

pupuk kandang dengan dosis 2 kg/batang. 

Menurut Hendramono (2006), pemupukan 

sebanyak 20 g NPK/tanaman pada tanah podsolik 
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merah kuning setelah dua minggu ditanam dapat 

mempercepat pertumbuhan tanaman. 

Pemupukan dengan pupuk kandang dapat 

meningkatkan pertumbuhan inggi dan diameter 
batangnya masing-masing sebesar 266% dan 

277%, sedangkan dengan pupuk NPK (15:15:15) 

dengan dosis 50 g/tanaman hanya meningkatkan 

pertumbuhan inggi dan diameter batang masing-
masing 97% dan 131%.



MAHONI
(Swietenia mahagoni)

Wilayah Penanaman KpSHK melipui daerah: 
Sugian

Sum
ber: ht

p://w
w

w
.loraob

angladesh.com



14
Katalog Tanaman HHBK dan HHK dari Rehabilitasi DAS Sakuli,  
Unit HKm Santong, dan HKm Sambelia

KpSHK

Syarat Tumbuh

Mahoni dapat tumbuh dengan subur di pasir 

payau dekat dengan pantai dan menyukai 

tempat yang mendapat sinar matahari langsung 

yang cukup. Tanaman ini termasuk jenis tanaman 

yang mampu bertahan hidup di tanah gersang 

sekalipun. 

Meskipun idak disiram selama berbulan-bulan 
mahoni masih mampu untuk bertahan hidup. 

Syarat lokasi untuk budidaya mahoni di antaranya 

adalah keinggian lahan maksimum 1500 meter 
dpl, curah hujan 1524–5085  mm/tahun, dan 

suhu udara 11–36°C. 

Penanaman

Persiapan lahan tanam dilakukan dengan 

menaburkan pupuk kandang atau pupuk kompos 

pada lahan tanam yang sudah disiapkan dengan 

takaran 2 ton untuk satu hektare. Pemberian 

pupuk dilakukan 3 atau 4 minggu sebelum 

masa penggarapan tanah dengan dibajak dan 

dicangkul. 
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Pemupukan bertujuan untuk memberikan nutrisi 

dasar kepada tanah sekaligus menggemburkannya. 

Jika tanah memiliki pH yang tergolong rendah, 

maka pening untuk menambahkan kapur atau 
dolomit supaya pH menjadi netral.

Gambar 3 Contoh Bibit Mahoni siap Tanam 
(sumber: Dok. Pribadi)

Jarak tanam untuk bibit mahoni yang dianjurkan 

adalah 5x5 m dengan kedalaman sekitar 50 cm. 

Sebelum bibit ditanam wajib untuk terlebih 
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dahulu menaruh pupuk kandang ke dalam lubang 

tanam untuk memberikan nutrisi awal. Hal ini 

dilakukan 2 atau 3 minggu sebelum penanaman 

bibit.

Cara Penanaman

Buka polybag atau kantong persemaian 

kemudian letakkan bibit pada lubang tanam 

yang sudah disiapkan. Pasikan posisi bibit 
tegak dan letakkan ke dalam lubang dengan 

hai-hai supaya idak merusak akar. Kemudian 
tutup lubang menggunakan tanah. Selanjutnya 

siram menggunakan air secukupnya agar 

kelembapannya terjaga. 

Perawatan Tanaman

Penyiraman

Bibit yang baru ditanam memerlukan banyak air. 

Oleh karena itu tanaman perlu disiram pada pagi 

dan sore hari. Penyiraman dilakukan secukupnya 

dan air siraman jangan sampai menggenangi 

tanaman.
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Penyulaman

Gambar 4 Kayu Mahoni Hasil Tebangan 
(sumber: htp://dutarimba.com)

Penyulaman dilakukan setelah tanaman berumur 

2–3  tahun. Apabila tanaman berumur kurang 

lebih 3 tahun maka pertumbuhan tanaman 

sulaman umumnya kurang baik atau akan 

terhambat.

Ada beberapa tahapan pemeliharaan tanaman 

mahoni yang wajib untuk dilakukan, yaitu:

a) Penyiraman: dilakukan pada saat mahoni 

masih dalam masa awal hingga tanaman 

dapat tumbuh dengan baik.
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b) Penyiangan: dilakukan pada saat gulma dan 

tanaman pengganggu muncul.

c) Pemberantasan hama dan penyakit: dilakukan 

menggunakan pesisida sesuai dengan dosis 
yang dianjurkan.

d) Pemupukan: dilakukan setelah usia tanaman 

mahoni memasuki 5 tahun. Pemupukan 

dilakukan dengan urea, KCl, dan fosfat.

Gambar 5 Bagian Buah Mahoni 
(sumber: htp://infoagribisnis.com)



JABON
(Neolamarckia cadamba)

Wilayah Penanaman KpSHK melipui daerah: 
Kolaka

Sumber: htps://jabonia.blogspot.co.id

Syarat Tumbuh

Jabon merupakan salah satu jenis tanaman kayu 

atau pohon yang pertumbuhannya sangat cepat 
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dan dapat tumbuh subur di hutan tropis dengan 

ekologi tumbuh pada keinggian 10–2000 m dpl, 
curah hujan 1250–3000 m/tahun, perkiraan suhu 

100–400°C, dan kondisi tanah (pH) 4,5–7,5.

Penanaman

Penentuan Jarak Tanam

Jarak tanam memiliki peran pening dalam 
menentukan kualitas tanaman karena jarak 

tanam ini akan mempengaruhi sebuah tanaman 

dalam proses memperoleh sinar matahari. 

Untuk budidaya jabon, jarak tanam ideal adalah 

3x4 m dengan pola tanam monokultur. Hal ini 

diperlukan mengingat keika jabon sudah mulai 

inggi maka masing-masing cabang akan tumbuh 
dan bersinggungan. 

Bila terlalu rapat akan berdampak menghalangi 

sinar matahari yang bisa ditangkap oleh 

batang jabon. Selain itu di bagian akar akan terjadi 

perebutan zat makanan oleh seiap tanaman. 
Sehingga tanaman jabon idak akan bisa tumbuh 
secara sempurna dan hanya cenderung kurus 

inggi saja.
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Pembuatan Lubang Tanam

Proses pembuatan lubang ini sebaiknya dilakukan 

seminggu sebelum bibit ditanam. Hal ini dilakukan 

guna menciptakan pemupukan awal bagi lubang 

tempat bibit jabon akan ditanam. Ukuran lubang 

secara umum berukuran 40x40x40 cm. Di dalam 

lubang ditaburi pupuk kandang dan kompos 

dengan campuran pupuk TSP secukupnya. 

Jumlah pupuk ini seperiga dari kedalaman 
lubang. Setelah terisi, pupuk tersebut diimbun 
dengan tanah bagian atas lalu diaduk hingga rata. 

Langkah selanjutnya adalah menutup lubang 

tersebut dan diberikan penanda yang disebut 

ajir. 

Penanaman

Seminggu usai penggalian lubang barulah proses 

penanaman bibit jabon dilakukan. 

Waktu yang ideal untuk melakukan penanaman 

jabon adalah bulan November sampai Februari 

yang bertepatan dengan musim penghujan. 

Hal ini untuk mencegah bibit jabon dari masalah 

kekeringan mengingat tanaman ini sangat sensiif 
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terhadap kekeringan. Ada beberapa hal yang 

perlu dilakukan selama proses penanaman ini, di 

antaranya adalah:

 Gali kembali tanah yang sudah diisi pupuk 

sebelumnya.

 Siapkan bibit jabon dengan cara melepasnya 

dari kantung atau polybag. Pada proses 

ini harus dilakukan secara hai-hai guna 
menghindari rusaknya akar.

 Masukkan bibit ke dalam lubang dengan hai-
hai dan tegak lurus.

 Timbun sekeliling bibit dengan tanah bekas 

galian.

Gambar 6 Kondisi Bibit Jabon Sehat 
(sumber: Dok. Pribadi)
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Perawatan 

Semprot fungisida secara akif seiap 2 minggu 
sekali selama 3–5 bulan tergantung keadaan 

gangguan, agar daun idak dimakan ulat. Setelah 
daun cukup banyak fungisida sudah idak perlu 
disemprotkan lagi sebab daun idak akan habis 

dimakan ulat.

Gambar 7 Kayu Jabon Hasil Tebangan 
(Sumber: htp://polybag123.com)
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Pemupukan 

Untuk pertumbuhan maksimal dapat dilakukan 

pemupukan sampai usia 3 tahun. Pupuk yang 

digunakan cukup campuran kompos dan NPK 

dengan periode pemupukan 1–2  kali setahun.

 Awal tanam sampai 1 tahun: NPK 1 sendok 

makan (jangan menumpuk pada batang 

pangkal). 

 1–2  tahun: Campuran kompos 4 kg dan NPK 

2,5 ons. 

 2–3  tahun: Campuran kompos 8 kg dan NPK 

7,5 ons. Dapat juga hanya dengan kompos. 

 1–2  tahun: Kompos 10 kg. 

Kompos memiliki peranan yang sangat pening 
sebagai absorbent yang dapat menyimpan 

mineral dan unsur hara serta memperlancar 

pertukaran kaion di dalam tanah. Tanpa kompos 
tanah semakin lama akan semakin jenuh. Jika 

tanah jenuh pemberian pupuk menjadi sia-sia 

karena tanah idak dapat lagi mengikat mineral 
sehingga pupuk yang diberikan idak dapat 
terurai ke dalam tanah dan akan menguap atau 

tercuci. Kompos memperbarui kondisi tanah 
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dan menjadikan tanah di sekitar pangkal pohon 

atau akar menjadi lembap dan subur. Selain itu 

pupuk yang diberikan dapat terurai dengan baik 

sehingga akar menjadi mudah menyerap unsur 

hara tersebut. 

Perawatan kebersihan di sekitar pohon perlu 

dilakukan agar sumber makanan idak terganggu 
dan akar dapat menyerapnya dengan maksimal. 

Minimal perawatan sampai usia 1 tahun, 

kemudian selebihnya dapat dibiarkan sebab daya 

serap akar sudah kuat.



GMELINA (Jai Puih)
(Gmelina arborea)

wilayah penanaman konsorsium KpSHK  

yang melipui: HKm Sambelia, Desa Sugian, 
Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB 

Sumber: htp://pohonbagoes.blogspot.com

Syarat Tumbuh

Apabila tumbuh di tempat yang opimum, jenis 
ini dapat mencapai inggi 30 meter dengan 
diameter lebih dari 60 cm pada umur 8–12 tahun 
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(Budiman Achmad, 2001; Alrasyid dan Widiari, 
1992). Tanaman ini tumbuh baik pada keinggian 
0–800 m dpl. Curah hujan opimum berkisar 
antara 1800–2300 mm/tahun dengan bulan 

kering 3–5  bulan dan kelembapan minimum 

40%, temperatur rata-rata 21–28°C dengan suhu 

maksimum rata-rata pada bulan kering 24–35°C, 

dan suhu minimum rata-rata pada bulan basah 

18–24°C

Penanaman

Penanaman dilakukan pada saat curah hujan 

sudah merata atau sekitar Bulan November–

Desember. 

Kegiatan penanaman diawali dengan persiapan 

dan pembersihan lahan (land clearing), 

pengukuran, pemasangan ajir, dan pembuatan 

lubang tanam dengan ukuran 40x40x40 cm. 

Pemberian pupuk kandang dilakukan 1–2  

minggu sebelum penanaman. Jarak tanam 

terbaik adalah 2x2 meter. Jarak tanam yang rapat 

dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan inggi 
dan mengurangi pengembangan cabang yang 

dominan, sehingga diharapkan pertumbuhan 

batang menjadi lurus.
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Gambar 8 Bibit Gmelina Sehat 
(Sumber: Dok. Pribadi)

Untuk tumpangsari dengan tanaman tahunan 

disarankan menggunakan tanaman rempah yang 

mempunyai sifat toleran terhadap sinar matahari 
seperi kapol (jarak tanam kapol 2x2 meter).

Perawatan 

Kegiatan pemeliharaan tanaman melipui 
penyiangan, pemupukan, pemangkasan 

cabang, pemberantasan hama/penyakit, dan 

penjarangan. Penyiangan, pemupukan, dan 

pemangkasan cabang dilaksanakan pada tahun 

pertama kedua. Penyiangan (pendangiran dan 

penggemburan tanah) dilaksanakan sedikitnya 
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3 kali dalam setahun, sedangkan untuk 

pemangkasan cabang semakin cepat dan sering 

dilakukan akan semakin baik untuk pertumbuhan 

dan kualitas batang, di samping pelaksanaannya 

lebih mudah karena cabang masih kecil dan 

lunak.

Pemangkasan yang terlambat sebaiknya dihindari 

sebab di samping pohon cenderung bengkok, juga 

karena beban cabang yang berat pada batang 

muda. Selain itu pemangkasan lebih memerlukan 

waktu dan tenaga. Dampak atau bekas yang 

diimbulkan juga kurang bagus, walaupun teknik 
pemangkasan dilakukan tepat pada pangkal 

cabang dan bekas cabang dapat tertutup oleh 

jaringan kulit baru. Secara teori hal ini diharapkan 

dapat berfungsi menghindari serangan hama 
atau penyakit. Namun pada bekas-bekas cabang 

tersebut akan imbul benjolan-benjolan besar 
karena jaringan cabang di dalam batang terus 

berkembang atau tumbuh. Kondisi ini berdampak 

terhadap turunnya kualitas kayu (logs). 

Pemupukan pertama dengan NPK tablet sebanyak 

4 tablet iap pohon diberikan 2 atau 3 bulan 
setelah penanaman dan dilaksanakan setelah 

penyiangan pertama, sedangkan pemupukan 
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tahun kedua diberikan pada awal musim hujan. 

Jika pola tanam tumpangsari menggunakan 

tanaman tahunan seperi kapol, disarankan 
kegiatan penggemburan tanah dan pemberian 

pupuk kandang dilakukan pada tahun-tahun 

berikutnya secara merata. Hal ini dimaksudkan 

untuk memperbaiki struktur tanah dan memenuhi 

ketersediaan hara untuk semua tanaman.



BERINGIN
(Ficus benjamina L.)

Wilayah Penanaman KpSHK melipui daerah: 
Sugian

Sumber: htp://www.sistemhidroponik.com
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Syarat Tumbuh

Habitat beringin pada umumnya adalah di hutan 

tropis dengan keinggian hingga 600 meter 
dari permukaan laut. Beringin pencekik juga 

ditemukan di hutan dekat dengan sungai, lereng 

bukit serta daerah pegunungan. Pohon ini dapat 

tumbuh baik di tanah berpasir maupun tanah 

liat. Persebaran tanaman ini melipui daerah Indo 

China, Semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa, 

Kalimantan, dan Sulawesi. Ara pencekik juga 

dapat ditemukan di Pulau Peucang, tepatnya di 

Taman Nasional Ujung Kulon.

Penanaman

Bahan Baku Tanaman (Bibit)

Siapkan bibit beringin yang hendak ditanam 

terlebih dahulu. Ukuran inggi bibit (dalam 
satuan meter) bukanlah hal yang mutlak, namun 

disarankan menanam bibit berukuran cukup besar 

dengan inggi bibit minimal 1 meter. Terlebih 
jika bibit tersebut hendak ditanam di lahan atau 

kebun yang jauh dari domisili tempat inggal si 
penanam dan idak diawasi penuh seiap hari. 
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Cara Penanaman

Gali lubang tanam dengan ukuran minimum 

50x50x50 cm untuk bibit tanaman berukuran 

kecil (inggi 0,5 meter), ukuran 75x75x75 cm 
untuk bibit tanaman berukuran sedang (inggi 1 
meter), dan ukuran 100x100x100 cm untuk bibit 

tanaman berukuran besar (inggi 1,5 meter atau 
lebih)

Taburkan pupuk fosfat dalam bentuk Rock 
Phosphate (RP), Triple Super Phosphat (TSP), atau 

SP36 (Super Phosphat 36) di bagian bawah lubang 

tanam sebanyak 100 gram untuk lubang tanam 

ukuran 50x50x50 cm, 150 gram untuk lubang 

tanam ukuran 75x75x75 cm, dan 200 gram untuk 

lubang tanam berukuran 100x100x100 cm.

Siapkan pupuk kandang (pukan) dalam bentuk 

kotoran hewan (kohe) matang dan terfermentasi 
sempurna dalam jumlah secukupnya. Pemberian 

pupuk kandang juga dapat menjamin ketersediaan 

pasokan hara makro dan mikro esensial dari hasil 

perombakan (dekomposisi) bahan organik di 

awal pertumbuhan tanaman di lahan. Tidak ada 

patokan jenis atau macam pukan (kohe) yang 

baik untuk digunakan sebagai bahan campuran 
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tanah di dalam lubang tanam, namun sebaiknya 

menggunakan pukan (kohe) yang berasal dari 

ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing, atau 

domba) maupun kuda dan kelinci. Jangan lupa 

untuk menggunakan pukan (kohe) yang telah 

terdekomposisi sempurna (rasio C/N kurang dari 

15%) untuk menghindari efek terbakar (burning 

efect) yang bisa menyebabkan kemaian 
tanaman.

Lakukan pengadukan merata secara manual 

pada saat pencampuran tanah dan pukan (kohe) 

dan ulangi proses pencampuran dan pengadukan 

tersebut sebanyak 2–3 kali agar tanah dan pukan 

(kohe) dapat tercampur sempurna membentuk 

campuran yang homogen.

Campurkan kembali pupuk yang mengandung 

fosfat dalam bentuk pupuk TSP (Triple Super 
Phosphate), SP36, maupun pupuk RP (Rock 

Phosphate) dengan jumlah yang disesuaikan 

dengan ukuran lubang tanam berkisar antara 50–

150  gram per lubang tanam yang diberikan pada 

saat pengadukan tanah dengan pukan (kohe). 

Pupuk yang mengandung fosfat ini berfungsi 
sebagai starter yang bagus bagi pertumbuhan 

awal akar tanaman pasca penanaman di lahan. 
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Dengan demikian akar akan tumbuh lebih banyak 

dan lebih kuat untuk mendukung pertumbuhan 

tanaman di lahan.

Masukkan kembali campuran tanah dengan kohe 

ke dalam lubang tanam hingga batas inggi leher 
akar bibit yang akan ditanam. Padatkan tanah 

pada semua bagian sisi samping lubang untuk 

menghindari efek longsor jika tersiram air atau 
terkena hujan deras agar bibit yang ditanam idak 
berubah posisi setelah bibit ditanam.

Robek plasik dan keluarkan bibit dari plasik 
polybag, kemudian letakkan bibit pada bagian 

tengah lubang tanam dengan kedalaman yang 

disesuaikan. Masukkan kembali campuran tanah 

dan pukan (kohe) di sekeliling lubang, menutupi 

semua akar tanaman hingga batas inggi yang 
disarankan adalah sebatas leher akar bibit 

tersebut dan idak mencapai iik sambungan 
(jika berasal dari bibit okulasi atau sambung sisip 

atau sambung pucuk).

Padatkan tanah di sekeliling bibit agar bibit 

berdiri dengan tegak dan idak miring ke 
salah satu sisi yang bisa menyebabkan arah 

pertumbuhan tanaman menjadi jelek pada 

akhirnya. Pemadatan tanah di sekeliling tanaman 
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sangat diperlukan agar tanaman dapat berdiri 

dengan tegak dan kokoh. Campuran tanah dan 

pupuk kandang dalam jumlah cukup akan bersifat 
sangat gembur.

Perawatan Tanaman

Penyiraman

Siramkan air dalam volume secukupnya (10–20 

liter) ke tanaman agar tanah menjadi basah dan 

jenuh oleh air sekaligus untuk menghindarkan 

tanaman menjadi layu pasca penanaman. Sangat 

disarankan untuk mulai menanam pada awal 

musim penghujan agar tanaman mendapat 

pasokan air secara koninyu sehingga tanaman 
dapat tumbuh dengan subur. Namun idak 
menutup kemungkinan untuk memulai membuat 

lubang tanam dan menanam pada musim 

kemarau asalkan tersedia sumber air dalam 

jumlah yang cukup untuk penyiraman secara 

teratur.

Pengapuran

Taburkan kapur dolomit yang mengandung 

unsur kalsium dan magnesium untuk menjaga 
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kestabilan pH (derajat keasaman) tanah sekaligus 

memberi asupan nutrisi bagi tanaman muda 

yang ditanam di lahan terbuka. Pemberian kapur 

dolomit adalah hal yang pening bagi tanaman, 
khususnya pada proses pembentukan tunas-

tunas baru bagi tanaman muda serta memasok 

hara magnesium yang menjadi penyusun utama 

kloroil di daun. Diharapkan tanaman mampu 
untuk berfotosintesis secara sempurna sehingga 
tanaman dapat tumbuh dengan baik di lahan.



MPTS 
(Mulipurpose Tree 
Species)



 PETAI  •

 PALA  •

 MANGGIS •

 KAKAO •

 DURIAN •

 ASAM •

 JAMBU METE •

 KESAMBI •

 MIMBA •

 MINDI •

 NANGKA •

 SRIKAYA •

 MANGGA •

 KEMIRI •

 CENGKEH •



Syarat Tumbuh

Petai (Parkia speciosa) disebut pula twisted cluster 

bean, sink bean, peteh, yongchaak, sataw, atau 

sator. Habitat asli petai tersebar dari India Timur 

Laut, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Kamboja, 

Vietnam, Malaysia, dan Indonesia. 

PETAI
(Parkia speciosa)

Wilayah Penanaman KpSHK melipui daerah: 
Santong

Sumber: htp://jaguhteam.com
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Petai tumbuh mulai dari dataran rendah 0–800 

m dpl. Tanaman petai tumbuh berupa pohon 

berkayu dengan tajuk sangat terbuka dengan 

keinggian mencapai 30 m. Karena keterbukaan 
tajuknya, petai cocok dibudidayakan secara 

tumpang sari dengan tanaman semusim.

Penanaman

Bahan baku tanaman

Bibit petai dapat diperoleh melalui cara okulasi 

dan juga menggunakan biji. Namun yang paling 

banyak digunakan adalah melalui cara okulasi 

karena dengan cara tersebut tanaman petai 

akan lebih cepat berbuah. Berikut adalah cara 

mendapatkan bibit:

1. Siapkan batang bawah hasil semai biji atau 

dari tanaman petai yang tumbuh liar.

2. Kemudian masukan dalam polybag semai.

3. Carilah tunas dari tanaman petai yang telah 

berbuah.

4. Sayat batang hasil semai tersebut dengan 

ukuran tertentu.
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5. Kulit tunas yang berasal dari tanaman induk 

petai disayat juga dengan ukuran yang sama.

6. Tempelkan sayatan tunas dengan semaian 

bawah lalu ikat dengan tali.

Bibit yang minimal telah berumur 6 bulan dapat 

dipindahtanamkan pada lahan tanam. Jika anda 

idak mau repot, anda dapat membeli bibit di 
toko tanaman.

Setelah semua siap segera lakukan penanaman. 

Lepaskan polybag dengan hai-hai agar media 
semainya idak rusak. Selanjutnya masukkan 
bibit pada lubang tanam yang telah disiapkan lalu 

imbun kembali dengan media hasil galian lubang 
tanam. Jangan sampai menutupi bekas okulasi 

karena dapat menyebabkan tumbuhnya jamur. 

Jika sudah selanjutnya lakukan penyiraman.

Perawatan Tanaman

Pemupukan

Setelah tanaman petai berumur sekitar 4 bulan, 

lakukan pemupukan dengan menggunakan 

pupuk kandang atau pupuk kompos. Pemberian 

pupuk tersebut dilakukan dengan cara membuat 
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lubang di sekitar tanaman petai. Kemudian tutup 

kembali dengan tanah galian.

Gambar 9 Buah Petai 
(Sumber: htp://orin.blogdeik.com)

Penyiangan

Agar tanaman tumbuh dengan baik lakukan 

penyiangan terhadap gulma atau tanaman 

lainnya yang tumbuh di sekitar tanaman agar 

nutrisi yang dibutuhkan tanaman idak berebut 
dengan gulma tersebut.

Pengairan

Tanaman membutuhkan cukup air karena 

apabila kekurangan air pada fase vegetaif 
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akan menghambat pertumbuhan tunas dan 

akar. Kekurangan air pada fase generaif akan 
mengakibatkan kerontokan bunga atau buah, 

sehingga menurunkan produksi dan mutu buah, 

sehingga menurunkan produksi dan mutu buah.



PALA
(Myrisica fragrans)

Wilayah Penanaman KpSHK melipui daerah: 
Santong dan Kolaka

Sumber: htp://palasari.co.id

Syarat Tumbuh

Secara umum tanaman pala tumbuh dan 

berproduksi dengan baik pada daerah dataran 

rendah sampai keinggian 700 m dpl dengan 
suhu udara opimum berkisar antara 20–30°C, 
kelembapan antara 50–80%, curah hujan antara 

2000–3500 mm/tahun, dan tempatnya terbuka 

(mendapat cukup sinar matahari). 

Jumlah curah hujan yang baik bagi pertumbuhan 

dan produksi tanaman pala belum diketahui 

dengan pasi, tetapi dari pengalaman 
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menunjukkan bahwa curah hujan 2175–3550 

mm/tahun merupakan curah hujan yang baik 

bagi pertumbuhan tanaman pala. Makin inggi 
curah hujan makin inggi pula produksi yang 
dihasilkan

Penanaman

Pembibitan 

Bibit tanaman pala yang siap ditanam adalah 

bibit yang telah berumur lebih dari satu tahun 

dan idak lebih dari dua tahun. Jika umur bibit 
melebihi dari ketentuan tersebut karena terlalu 

lama di tempat pembibitan, pertumbuhannya 

akan terhambat dan akarnya berlipat-lipat.

Pedoman menentukan jumlah bibit per satuan 

luas lahan digunakan pendekatan rumus yaitu 

Jumlah bibit yang dibutuhkan = Luas lahan (m²) : 

Jarak tanam x 1 batang bibit.

Lahan seluas 1 hektare dengan jarak tanam 9x9 m 

dan lahan yang efekif ditanami 90%, dibutuhkan 
bibit tanaman pala sebanyak kurang lebih 111 

batang. Sebulan sebelum penanaman sebaiknya 

bibit diadaptasikan dulu di lokasi dekat kebun.
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Cara Penanaman

Waktu tanam yang paling baik adalah pada 

musim hujan untuk menjamin tersedianya 

sumber air yang sangat dibutuhkan pada fase 
awal pertumbuhan bibit tanaman pala.

Bibit dipindahkan dari persemaian dengan 

system putaran. Bibit putaran dibungkus dengan 

batang pohon pisang atau pembungkus lainnya 

yang dapat mengalirkan air. Namun bibit dalam 

polybag dapat juga langsung ditanam pada 

lubang tanam yang tersedia.

Pengaturan jarak tanam sangat pening karena 
tanpa mengatur jarak tanam yang tepat maka 

tanaman idak dapat berproduksi secara 
maksimal. Jarak tanam pada tanah datar adalah 

9x10 m, sedangkan pada tanah bergelombang 

(bukit) 9x9 m.

Tata cara menanam bibit tanaman melipui 
langkah-langkah kerja sebagai berikut.

1. Siapkan alat dan bahan yang terdiri atas 

bibit tanaman pala dalam polybag, cangkul, 

gembor (embrat), dan sarana penunjang 

lainnya.
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2. Galilah tanah seukuran daun cangkul 

pada lubang tanam yang telah disiapkan 

sebelumnya.

3. Siramlah medium tanam pada polybag yang 

berisi bibit tanaman pala dengan air bersih 

hingga cukup basah atau lembap.

4. Keluarkan bibit bersama medium tanamnya 

dari polybag secara hai-hai agar idak 
merusak akar.

5. Bibit tersebut segera ditanam tepat di tengah-

tengah lubang tanam dengan posisi tegak.

6. Tanah di sekitar pangkal batang bibit tanaman 

pala dipadatkan pelan-pelan agar akar 

tanaman langsung kontak dengan air tanah.

7. Tanah di sekeliling bibit tanaman pala disiram 

hingga cukup basah atau lembap.

8. Pasanglah kayu atau bilah bambu penyangga 

di sisi kiri dan kanan batang tanaman tersebut 

sebagai ajir.
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Perawatan Tanaman

Pengairan

Tanaman pala membutuhkan cukup air karena 

apabila kekurangan air pada fase vegetaif akan 
menghambat pertumbuhan tunas dan akar, 

sedangkan kekurangan air pada fase generaif 
mengakibatkan kerontokan bunga atau buah. Hal 

tersebut dapat menurunkan produksi dan mutu 

buah

Persediaan air dan pengairan harus cukup, 

terutama selama musim kering (kemarau). 

Sumber air dapat berasal dari sungai, kolam, 

waduk, serta sumur. Air bisa dikontrol hanya 

pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah tertentu. 

Untuk tanaman baru dapat diberikan 2 kali 

sehari.

Penyiangan

Penyiangan dilakukan dengan membersihkan 

gulma yang terdapat di bawah tajuk tanaman 

sekitar 30–50  cm dari pangkal batang. Sambil 

menyiangi dilakukan penggemburan tanah 
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secara hai-hai, kemudian tanah diimbun dekat 
pangkal batang atau perakaran yang muncul ke 

permukaan tanah.

Gambar 10 Biji Pala 
(Sumber: htp://supplierhasilbumiindonesia.blogspot.co.id)

Naungan

Tanaman muda umumnya idak tahan terhadap 
panas matahari. Oleh karena itu untuk 

menghindari kerusakan tanaman perlu disiapkan 

pohon pelindung yang cukup. Setelah tanaman 

berumur 4 tahun, pohon pelindung dapat 

diperjarang.
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Pemupukan

Dosis pupuk yang diberikan terdiri atas campuran 

1 kg urea, 1,1 kg TSP, dan 1,2 kg KCl per pohon. 

Pupuk diberikan 2 kali dalam setahun, yaitu pada 

awal musim hujan dan pada akhir musim hujan 

diikui dengan pemberian kompos secukupnya.



MANGGIS
(Garcinia mangostana L.)

Wilayah Penanaman KpSHK melipui daerah: 
Santong

Sumber: htp://klatenherbal.com

Syarat Tumbuh

Tanah untuk tanaman manggis harus senaniasa 
lembap, tetapi idak menggenang. Air tanah 
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sedalam 2 m dari permukaan tanah cocok untuk 

tanaman manggis.

Curah hujan yang merata dengan 10 bulan basah 

dalam setahun amat disukai tanaman manggis. 

Sementara udara yang lembap dengan suhu udara 

25–32°C sangat menunjang pertumbuhannya. 

Pada masa awal pertubuhan, manggis menyukai 

naungan. Akan tetapi menjelang dewasa sinar 

matahari penuh dapat mempercepat masa awal 

produksinya. Sejauh ini tanaman manggis yang 

produkif dijumpai pada keinggian 5–500  m di 
atas permukaan laut.

Penanaman

Pembibitan

 Pembentukkan buah manggis bersifat apomiksis. 
Arinya biji manggis terbentuk tanpa pembuahan. 
Bila diperhaikan bunga manggis mempunyai 
tangkai tepung sari yang pendek dan kering 

sehingga idak bisa berfungsi sebagai penyerbuk. 
Meskipun demikian biji manggis akan terbentuk 

dengan sendirinya karena adanya hormon 

endogen biji. 
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Gambar 11 Bibit Manggis 
(Sumber: Dok. Konsorsium KpSHK)

Dalam penanaman manggis, penggunaan bibit 

perlu hai-hai agar nani kita idak kecewa. Bibit 
sebagai cikal bakal tanaman bisa diibaratkan 

sebagai modal yang ditanamkan dan akan bisa 

dipeik hasilnya setelah tanaman berbuah. 
Penggunaan bibit manggis unggul merupakan 

salah satu faktor yang menunjang keberhasilan 
penanaman manggis. Bibit manggis unggul 

naninya akan menghasilkan buah yang 
berkualitas. 



55MPTS (Mulipurpose Tree Species)

KpSHK

Cara Penanaman

Lubang tanam dibuat dengan ukuran 100x100x50 

cm untuk tanah yang gembur. Tanah galian bagian 

atas dipisah dengan bagian bawah. Lubang tanam 

dibiarkan terbuka selama 2 minggu. Selanjutnya 

tanah galian bagian atas dicampur dengan 30 kg 

pupuk kandang, urea 50 gram, 25 gram TSP, dan 

KCl 20 gram per lubang tanam.

Untuk menanam manggis jarak idealnya adalah 

10x10 m terutama untuk untuk benih asal biji, 

sementara dari sambung/susuan harus 5x5 m. 

Sebagai tanaman penutup atau pelindung dapat 

menggunakan tanaman pisang dengan jarak 

tanam 2,5x2,5 m. 

Pohon peneduh harus ditanam 2 bulan sebelum 

tanaman manggis ditanam. Untuk seiap tanaman 
yang ditanam harus diberi mulsa dari sisa 

tanaman/daun di bawah tajuk pohon sehingga 

kondisi disekitar tanaman menjadi lembap.

Perawatan Tanaman

Bibit dapat ditanam di musim hujan kecuali di 

daerah yang beririgasi sepanjang tahun. Sebelum 

manggis ditanam, taburkan campuran 500 gram 
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ZA, 250 gram SP-36, dan 200 gram KCl ke dalam 

lubang tanam dan tutup dengan tanah.

Penyiangan

Lakukan penyiangan secara koninyu dan 
sebaiknya dilakukan bersamaan dengan 

pemupukan dan penggemburan, yaitu dua kali 

dalam setahun.

Perempalan/Pemangkasan

Raning-raning yang tumbuh kembar dan sudah 
idak berbuah perlu dipangkas untuk mencegah 
serangan hama dan penyakit. Gunakan guning 
pangkas yang bersih dan tajam untuk menghindari 

infeksi, kemudian lapisi bekas pangkasan dengan 
ter.



KAKAO
(Theobroma cacao L.)

Wilayah Penanaman KpSHK melipui daerah: 
Santong dan Kolaka

Sumber: htp://www.produknaturalnusantara.com

Syarat Tumbuh

Suhu udara ideal bagi pertumbuhan cokelat 

adalah 30–32°C (maksimum) dan 18–21°C 

(minimum). Berdasarkan keadaan iklim di 
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Indonesia, suhu udara 25–26°C merupakan suhu 

udara rata-rata tahunan tanpa faktor pembatas. 
Karena itu daerah-daerah tersebut sangat cocok 

jika ditanami cokelat. Cahaya matahari yang 

terlalu banyak menyoroi tanaman cokelat akan 
menyebabkan lilit batang kecil, daun sempit, dan 

tanaman relaif pendek. 

Penanaman

Pembibitan

Perbanyakan tanaman kakao lebih sering 

dilakukan dengan cara generaif karena bibit 
dihasilkan dalam waktu yang cepat dan jumlah 

yang banyak. Persyaratan benih yang baik adalah 

yang berasal dari buah berbentuk normal, sehat, 

dan masak di pohon. Buah tersebut berwarna 

kuning, jika diguncang imbul suara, dan jika 
diketuk dengan tangan imbul gema. Bibit yang 
baik harus memenuhi persyaratan antara lain:

a) Pertumbuhan bibit normal, yaitu idak kerdil 
dan idak terlalu jagur.

b) Bebas hama dan penyakit serta kerusakan 

lainnya.

c) Berumur 4–6 bulan. 
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Gambar 12 Bibit Kakao Siap Tanam 
(sumber: Dok. Pribadi)

Lubang tanam dibuat 2–3 bulan sebelum tanam 

dengan ukuran: a) 40x40x40 cm untuk tanah 

bertekstur sedang; b) 60x60x60 cm atau 80x80x80 

cm untuk tanah bertekstur berat; c) 30x30x30 

cm untuk tanah bertekstur ringan. Lubang 

dipupuk dengan Agrophos 300 gram/lubang atau 

campuran urea 200 gram dan Sp-36 100 gram/

lubang. Kemudian tutup kembali lubang tanam. 

Cara Penanaman 

Teknik penanaman kakao mengikui tahapan 
sebagai berikut:
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1. Polybag disayat pada bagian samping dan 

bawah kemudian keluarkan bibit dan media 

dalam keadaan utuh.

2. Lubangi lubang tanam yang telah ditutup 

tersebut selebar diameter polybag.

3. Letakkan bibit sehingga permukaan media 

sejajar dengan tanah.

4. Masukkan kembali tanah galian dan padatkan 

tanah di sekeliling bibit.

5. Topang batang bibit dengan dua potong 

kayu/bambu.

6. Untuk mencegah gangguan hewan, tanaman 

kakao harus diberi pagar pengaman dari 

bambu.

Perawatan Tanaman

Sanitasi lingkungan

Penyiangan atau biasa disebut pengendalian 

gulma dilakukan untuk mencegah persaingan 

dalam penyerapan air dan unsur hara serta 

mencegah hama dan penyakit serta gulma yang 

merambat pada tanaman cokelat/kakao. 
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Dalam pemberantasan gulma harus dilakukan 

ruin minimal satu bulan sekali, yaitu dengan 
menggunakan cangkul, koret, atau dicabut 

dengan tangan. 

Pemangkasan

Tujuan pemangkasan adalah sebagai pencegahan 

serangan hama atau penyakit, membentuk 

pohon, memelihara tanaman, dan untuk memacu 

produksi. 

Pemangkasan fase muda dilakukan pada saat 
tanaman berumur 8–12 bulan dengan membuang 

cabang yang lemah dan mempertahankan 3–4 

cabang yang letaknya merata ke segala arah untuk 

membentuk jorquete (percabangan) dua. Fase 

remaja dilakukan pada saat tanaman berumur 

18–24 bulan dengan membuang cabang primer 

sejauh 30–60 cm dari jorquete (percabangan). 

Membuang tunas yang idak diinginkan, cabang 
kering, cabang melintang, dan raning yang 
menyebabkan tanaman terlalu rimbun.

Pemangkasan dalam hal  produksi bertujuan untuk 

mendorong tanaman agar memiliki kemampuan 

berproduksi secara maksimal. Pemangkasan ini 

dilakukan untuk mengurangi kelebatan daun. 
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Pemupukan

Dosis pemupukan tanaman yang belum 

berproduksi (gram/tanaman):

 Umur 2 bulan: ZA=50 gram/pohon.

 Umur 6 bulan: 

 ZA=75 gram/pohon; 

 TSP=50 gram/pohon; 

 KCl=30 gram/pohon; 

 Kleserit=25 gram/pohon

Pemupukan dilakukan dengan membuat alur 

sedalam 10 cm di sekeliling batang kakao 

dengan diameter kira-kira setengah tajuk. Waktu 

pemupukan di awal musim hujan dan akhir 

musim hujan.

Penyiraman

Penyiraman tanaman cokelat yang tumbuh 

dengan kondisi tanah yang baik dan berpohon 

pelindung idak memerlukan banyak air. Air 
yang berlebihan menyebabkan kondisi tanah 

menjadi sangat lembap. Penyiraman pohon 

cokelat dilakukan pada tanaman muda terutama 

tanaman yang tak diberi pohon pelindung agar 

kebutuhan air tanaman tercukupi. 
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Pengendalian Hama

Penyemprotan menggunakan  pesisida dapat 
dilakukan dengan dua tahapan, pertama bersifat 
untuk pencegahan sebelum diketahui ada hama 

yang benar-benar menyerang. Kadar dan jenis 

pesisida disesuaikan. Penyemprotan tahapan 
kedua adalah usaha pemberantasan hama, di 

mana jenis dan kadarnya diingkatkan.  

Misalnya untuk pemberantasan, digunakan 

insekisida berbahan akif, seperi Dekametrin 
(Decis 2,5 EC), Sihalotrin (Matador 25 EC), 

Sipermetrin (Cymbush 5 EC), Metomil Nudrin 24 

WSC/Lannate 20 L, dan Fenitron (Karbaion 50 
EC). 



DURIAN
(Durio zibethinus)

Wilayah Penanaman KpSHK melipui daerah: 
Santong dan Kolaka

Sumber: Pinterest

Syarat Tumbuh

Curah hujan untuk tanaman durian maksimum 

3000–3500 mm/tahun dan minimum 1500–3000 

mm/tahun. Curah hujan merata sepanjang tahun 
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dengan kemarau 1–2 bulan sebelum berbunga 

lebih baik daripada hujan terus.

Intensitas matahari yang dibutuhkan durian 

adalah 60–80%. Durian yang baru ditanam di 

kebun idak tahan terik sinar matahari di musim 
kemarau sehingga bibit harus dilindungi atau 

dinaungi. Tanaman durian cocok tumbuh pada 

suhu rata-rata 20–30°C, sedangkan pada suhu 

15°C durian dapat tumbuh tetapi idak opimal. 

Penanaman

Teknik kegiatan penanaman dapat dilakukan 

sebagai berikut :

1. Jarak tanam 10x10 m untuk jenis durian 

genjah, dan 12x12 m untuk jenis durian 

sedang dan dalam. Lubang tanam dengan 

ukuran 80x80x70 cm atau 70x70x60 cm 

atau disesuaikan dengan jenis tanah dan 

kondisi lahan, tanah galian bagian atas (20 

cm) dipisahkan dengan tanah galian bagian 

bawah dan dibiarkan selama 2–3 minggu.

2. Lubang tanam ditutup kembali dengan tanah 

galian atas lebih dahulu dimasukkan setelah 
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dicampur dengan pupuk organik/pupuk 

kompos sebanyak kurang lebih 30 kg/lubang.

3. Penanaman dilakukan di awal musim hujan 

pada sore hari agar bibit yang sudah ditanam 

idak langsung terkena matahari.

4. Bibit ditanam sekitar 5 cm di atas pangkal 

batang dan diikat pada batang kayu/bambu 

agar tanaman dapat tumbuh tegak lurus.

5. Bibit yang sudah ditanam sebaiknya diberi 

naungan untuk menghindari sengatan 

matahari curah hujan yang lebat. Naungan 

dapat dibongkar setelah tanaman berumur 

3–5 bulan. 

6. Tanah di sekitar tanaman sebaiknya ditutup 

rumput/jerami kering sebagai mulsa agar 

kelembapan tanah dapat stabil. 

Perawatan Tanaman

Penyiangan dilakukan untuk membuang gulma 

yang tumbuh di sekitar tanaman dan mengganggu 

pertumbuhan tanaman.

Dalam penyiraman hal-hal yang perlu diperhaikan 
adalah sebagai berikut:



67MPTS (Mulipurpose Tree Species)

KpSHK

a) Tahap awal pertumbuhan penyiraman 

dilakukan seiap hari pagi dan sore hari, 
tetapi tanah idak boleh tergenang terlalu 
lama (terlalu basah).

b) Kebutuhan air pada masa vegetaif 4–5 l/hari 
dan pada masa produkif 10–12 l/hari.

c) Setelah tanaman berumur satu bulan 

penyiraman dilakukan 3 kali seminggu. 

d) Tanaman durian akan membutuhkan banyak 

air setelah panen karena diperlukan untuk 

memulihkan kondisi tanaman menjadi normal 

kembali.

Gambar 13 Bibit Durian Siap Tanam 
(sumber: Dok. Pribadi)
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Pemupukan

Pemupukan NPK (15:15:15) dilakukan dengan 

dosis sebagai berikut:

 Tanaman umur 1 tahun dosis pupuk NPK 40–

80 gram/pohon/tahun.

 Pupuk kompos  diberikan setahun sekali 

pada akhir musim hujan sebanyak 15–20 kg/

pohon.



ASAM
(Tamarindus indica)

Wilayah Penanaman KpSHK melipui daerah : 
Sugian

Sumber: htps://keyserver.lucidcentral.org

Syarat Tumbuh

Asam dapat tumbuh di tanah berpasir maupun 

tanah liat baik di dataran rendah maupun 

dataran inggi dari 1000 hingga 1500 meter di 
atas permukaan laut. Di daerah tropis basah 
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dengan curah hujan lebih dari 4000 mm pohon 

asam idak dapat berbunga.

Penanaman

Pohon asam dapat diperbanyak dengan 

menggunakan benih, pencangkokan, 

penyambungan, dan penempelan. Pohon induk 

yang baik biasanya diperbanyak secara vegetaif.

Penempelan perisai (shield budding) dan 

penempelan tambalan (patch budding) serta 

sambung-celah (clet grating) merupakan 

metode yang cepat dan dapat dipercaya. Pohon 

hasil perbanyakan secara penempelan atau 

penyambungan ditanam di kebun pada awal 

musim hujan dengan jarak tanam 8–10 m. 

Pemeliharaan pada asam dilakukan secara 

intensif, yaitu dengan cara pemupukan secara 
berkala, penyambungan yang dapat dilakukan 

pada umur 3–4 tahun, penyiraman dilakukan 

dua hari dalam satu hari, penyuburan tanah 

kembali, dan penimbunan batang dengan tanah 

agar menghasilkan akar yang baru. Hal-hal 

ini dilakukan bertujuan untuk mempercepat 

pertumbuhan asam jawa.
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Perawatan Tanaman

Pemeliharaan

Perawatan pohon asam pada umumnya minim, 

tetapi di perkebunan buah asam di wilayah Delta 

Tengah, Thailand, dilakukan pemeliharaan secara 

intensif. Perlakuan ini dimungkinkan karena 
pohon hasil penyambungan sudah dapat berbuah 

pada umur 3–4 tahun.  

Gambar 14 Bibit Asam 
(Sumber: htp://bukalapak.com)

Langkah-langkah pengaturan ukuran pohon 

mencakup jarak tanam yang rapat (kira-kira 500 
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batang per hektare) dan pemangkasan untuk 

memperbaharui cabang penghasil buah. 

Hama dan Penyakit

Pohon asam merupakan inang 

berbagai hama, seperi penggerek (shot-hole 

borers), serangga (toy beetles), ulat pemakan 

daun, cacing (bagworms), kutu bubuk, dan kutu 

perisai. 

Pada beberapa musim, hama penggerek buah 

mengakibatkan kerusakan serius pada buah 

yang sedang dalam proses pematangan. Hama 

tersebut menyebabkan berkurangnya hasil yang 

dapat dipasarkan. Penyakit-penyakit seperi yang 
dilaporkan dari India melipui berbagai penyakit 
busuk pohon dan bakteri bercak daun.



JAMBU METE
(Anacardium occidentale)

Wilayah Penanaman KpSHK melipui daerah: 
Sugian

Sumber: htp://tretcintamonyet.blogspot.co.id

Syarat Tumbuh

Suhu harian di sentra penghasil jambu mete 

minimun antara 15–25°C dan maksimun antara 
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2–35°C. Tanaman ini akan tumbuh baik dan 

produkif bila ditanam pada suhu harian rata-rata 
27°C.

Jambu mete paling cocok dibudidayakan di 

daerah-daerah dengan kelembapan nisbi antara 

70–80%. Akan tetapi tanaman jambu mete masih 

memiliki toleransi pertumbuhan pada ingkat 
kelembapan 60–70%. 

Angin kurang berperan dalam proses penyerbukan 

puik tanaman jambu mete. Dalam penyerbukan 
bunga jambu mete yang lebih berperan adalah 

serangga karena serbuk sari jambu mete pekat 

dan berbau sangat harum.

Gambar 15 Buah Jambu mete 
(Sumber: htp://ruangtani.com)
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Daerah yang paling sesuai untuk budidaya jambu 

mete adalah daerah yang mempunyai curah 

hujan antara 1000–2000 mm/tahun dengan 4–6 

bulan kering (<60 mm).

Penanaman

Tanah digali dengan ukuran 30x30x30 cm. Bila 

jenis tanahnya sangat liat ukuran lubang tanam 

dibuat 50x50x50 cm. Bila di lubang tanam terdapat 

lapisan cadas, harus ditembus agar akar dapat 

tumbuh sempurna dan terhindar dari genangan 

air. Pada waktu penggalian lubang, lapisan tanah 

bagian atas dipisahkan ke arah utara dan selatan 

serta lapisan bawah ke arah imur dan barat.

Lubang tanam dibiarkan terbuka ± 4 minggu. 

Pada waktu penutupan lubang, tanah lapisan 

bawah dikembalikan ke tempat semula, disusul 

lapisan atas yang telah dicampur dengan pupuk 

kandang ± 1 pikul. Di lubang tanam yang telah 

diimbun dibuat ajir agar lubang tanam mudah 
ditemukan kembali.
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Cara Penanaman

Penanaman dapat dilakukan 4–6 minggu setelah 

lubang tanam disiapkan. Untuk mengurangi 

keasaman tanah, pembuatan lubang tanam 

sebaiknya dilakukan pada musim kemarau. 

Hal-hal yang perlu diperhaikan adalah sebagai 
berikut:

1. Bibit yang akan ditanam dilepas dari polybag. 

Tanah yang melekat pada akar dijaga jangan 

sampai berantakan agar perakaran bibit idak 
rusak.

2. Penanaman dilakukan sampai sebatas leher 

akar atau sama dalamnya seperi persemaian. 
Bila menggunakan bibit dari okulasi dan 

sambung diusahakan akar tunggangnya tetap 

lurus. Letak akar cabang diusahakan tersebar 

ke segala arah. Ujung-ujung yang patah/rusak 

sebaiknya dipotong.

3. Tanah di sekitar batang dipadatkan dan 

diratakan agar idak dapat terdapat rongga-
rongga udara di antara akar dan idak 
terjadi genangan air. Tanaman perlu diberi 

penyangga dari bambu agar dapat tumbuh 

tegak.



77MPTS (Mulipurpose Tree Species)

KpSHK

Perawatan Tanaman

Penyiraman

Bibit yang baru ditanam memerlukan banyak air. 

Oleh karena itu tanaman perlu disiram pada pagi 

dan sore hari. Penyiraman dilakukan secukupnya 

dan air siraman jangan sampai menggenangi 

tanaman.

Penyulaman

Gambar 16 Bibit Jambu Mete 
(Sumber: Dok. Pribadi)

Penyulaman dilakukan setelah tanaman berumur 

2–3 tahun. Apabila tanaman berumur 3 tahun 

maka pertumbuhan tanaman sulaman umumnya 

kurang baik atau akan terhambat.



78
Katalog Tanaman HHBK dan HHK dari Rehabilitasi DAS Sakuli,  
Unit HKm Santong, dan HKm Sambelia

KpSHK

Gambar 17 Bibit Jambu Mete 
(Sumber:htp://belibibit.com)

Penyiangan & Penggemburan

Bibit jambu mete mulai berdaun dan bertunas 

setelah 2–3 bulan ditanam. Pembasmian gulma 

sebaiknya dilakukan sekali dalam 45 hari. Tanah 

yang disiram seiap hari tentu semakin padat dan 
udara di dalamnya semakin sedikit. Akibatnya 

akar tanaman idak leluasa menyerap unsur 
hara. Untuk itu tanah di sekitar tanaman perlu 

digemburkan.

Pemupukan

Tanaman jambu mete dipupuk dengan pupuk 

kandang, kompos, atau pupuk buatan. Pemberian 
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pupuk kandang atau kompos dilakukan dengan 

cara menggali parit melingkar di luar tajuk 

sebanyak kurang lebih 20 kg. Pupuk dituangkan 

ke dalam parit dan ditutup dengan tanah. 

Pemupukan berikutnya dilakukan dengan pupuk 

buatan.

Gambar 18 Kacang Mete 
(Sumber: htp://medikanews.com)



KESAMBI
(Schleichera oleosa)

Wilayah Penanaman KpSHK melipui daerah: 
Sugian

Sumber: htp://komodo.indonesia-tourism.com

Syarat Tumbuh

Kesambi ditemukan tumbuh di daratan rendah 

yang beriklim kering sampai keinggian 600 mdpl, 
biasanya ditanam pada daerah pantai sampai 

keinggian 250 mdpl.
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Di Jawa sendiri kesambi ditemukan pada 

keinggian rendah, namun dapat juga ditemukan 
pada keinggian 900–1200 mdpl. Kesambi 
membutuhkan curah hujan tahunan 750–2500 

mm. Tumbuhan ini mampu hidup pada suhu 

maksimum 35–47,5°C dan suhu minimum 25°C.

Kesambi tumbuh pada tanah kering, namun 

terkadang juga pada tanah berawa. Kondisi tanah 

berbatu, kerikil,  liat, memiliki drainase yang baik, 

dan lebih menyukai tanah yang masam. Kawasan 

hutan produksi yang idak produkif dan lahan 
kriis di luar kawasan hutan dapat ditanami 
kesambi (Iwasa, 1997 dalam Agussalim, 2012).

Gambar 19 Daun Kesambi 
(Sumber: Wikipedia)
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Penanaman

Bibit yang akan ditanam terlebih dahulu 

dilepaskan dari kantung-kantung media 

tumbuhnya kemudian ditanam bersama media 

tumbuhnya. Saat melepas polybag perlu indakan 
yang hai-hai agar media tumbuh idak rusak.

Tanaman ditempatkan pada posisi tegak agar 

proses pertumbuhan dapat berjalan dengan baik. 

Bila perlu disangga dengan bambu. Lalu tutup 

lubang tanaman dengan memasukkan tanah 

galian dan menekan secara perlahan di sekeliling 

tanaman sampai bibit dapat berdiri dengan baik. 

Setelah bibit ditanam sebaiknya diberi ajir/patok 

penanda atau dipagari. Pemberian ajir bukan 

hanya menandakan bibit itu ditanam seseorang, 

dan bukan bibit dari anakan alam. 

Ajir atau patok yang dipasang pada bibit punya 

efek psikologis bahwa tanaman itu eksklusif/
isimewa/berharga dan masih dalam tahap 
pemeliharaan awal sehingga perlu banyak 

perhaian. 
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Gambar 20 Buah Kesambi 
(Sumber: htp://khasiatq.blogspot.com)

Perawatan Tanaman

Penyiraman

Bibit yang baru ditanam memerlukan banyak air. 

Oleh karena itu tanaman perlu disiram pada pagi 

dan sore hari. Penyiraman dilakukan secukupnya 

dan air siraman jangan sampai menggenangi 

tanaman.

Penyulaman

Penyulaman dilakukan setelah tanaman berumur 

2–3 tahun. Apabila tanaman berumur 3 tahun 
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maka pertumbuhan tanaman sulaman umumnya 

kurang baik atau akan terhambat.

Penyiangan & Penggemburan

Bibit kesambi mulai berdaun dan bertunas 

setelah 2–3 bulan ditanam. Pembasmian gulma 

sebaiknya dilakukan sekali dalam 45 hari. Tanah 

yang disiram seiap hari tentu semakin padat dan 
udara di dalamnya semakin sedikit. Akibatnya, 

akar tanaman idak leluasa menyerap unsur 
hara. Untuk itu tanah di sekitar tanaman perlu 

digemburkan.

Pemupukan

Tanaman kesambi dipupuk dengan pupuk 

kandang, kompos, atau pupuk buatan. Pemberian 

pupuk kandang/kompos dilakukan dengan cara 

menggali parit melingkar di luar tajuk. Pupuk 

dituangkan ke dalam parit dan ditutup dengan 

tanah. Pemupukan berikutnya dilakukan dengan 

pupuk buatan.



MIMBA
(Azadirachta indica A. Juss.)

Wilayah Penanaman KpSHK melipui daerah : 
Sugian

Sumber: htp://obotanicoaprendiznaterradosespantos.blogspot.co.id
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Syarat Tumbuh

Tanaman mimba saat ini dapat dijumpai di 

provinsi Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, 

Lombok, dan Sumbawa. Tinggi tanaman mimba 

berkisar antara 10–25 m, berbatang tegak, dan 

berkayu. Daun majemuk terletak berhadapan 

dengan panjang antara 5–7 cm dan lebar 3–4 

cm. 

Biji bulat berdiameter sekitar 1 cm dan berwarna 

puih. Curah hujan yang sesuai untuk tanaman 
mimba adalah 400–1200 mm/tahun. Tanaman 

mimba juga tahan akan kekeringan dan dapat 

tumbuh pada keinggian 0–800 m dpl, yaitu 
mulai dari daratan sampai ke daerah lereng di 

perbukitan. 

Tanaman mimba dapat tumbuh pada tanah 

marginal seperi tanah laterit dan berkapur, 
tanah dangkal berbatu yang mengandung 

sedikit air, serta pada tanah berkapur keras atau 

mengandung lapisan liat pada permukaannya. 

Tingkat keasaman tanah (pH) yang dibutuhkan 

antara 5,9–7,0, sedangkan temperatur yang 

sesuai adalah 21–32°C. Tanaman mimba 
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memerlukan ingkat intensitas cahaya penuh 
antara 80–100% dengan kecepatan fotosintesis 
10–17 normal CO

2
/m/deik.

Penanaman

Kegiatan ini melipui beberapa kegiatan pokok, 
yaitu bibit dan persiapan bibit, persiapan lahan, 

penanaman, pemeliharaan, penyulaman, pola 

tanam, dan panen. 

Gambar 21 Bibit Mimba 
(Sumber: htp://tokopedia.com)

Pada tahap persiapan bibit, bibit yang dipergunakan 

diperoleh dan diperbanyak baik secara generaif 
(melalui biji) maupun vegetaif (cangkok, stek, 
atau penyambungan).  Perbanyakan secara 
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generaif/biji yang dipergunakan sebagai benih 
sebaiknya berasal dari buah yang sudah masak 

isiologis. Biji selanjutnya dicuci dan disemaikan 
dalam bak persemaian atau langsung dalam 

polibag. Biji yang disemaikan dalam bak 

persemaian dapat dipindahkan ke polibag setelah 

10–15 hari berkecambah. Bibit dapat dipindahkan 

ke lapang jika telah berumur 3–4 bulan dengan 

inggi sekitar 60–150 cm.

Gambar 23 Daun dan Raning Mimba 
(Sumber: htp://kabartani.com)

Kegiatan Penanaman

Kegiatan penanaman  melipui pemilihan lahan 
yang memiliki agroklimat sesuai untuk tanaman 

mimba. Selanjutnya diolah guna mendapatkan 
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sifat isik tanah yang baik serta sesuai untuk 
pertumbuhan tanaman. 

Suatu hal yang menguntungkan dalam budidaya 

tanaman mimba adalah tanaman ini idak 
membutuhkan persyaratan tumbuh yang 

sulit, arinya dapat tumbuh di berbagai areal 
lahan dimana tanaman lain sulit tumbuh dan 

berkembang. Selain itu tanaman mimba juga 

idak membutuhkan pengolahan tanah yang 
intensif.

Penanaman

Penanaman mimba dalam suatu areal yang 

luas dapat dilakukan secara barisan. Cara 

penanaman ini menggunakan jarak tanam antar 

baris 4–5 m dengan jarak tanam dalam barisan 

2–3 m. Penanaman sebaiknya dilakukan pada 

awal musim penghujan agar di lapang tanaman 

muda idak mengalami kekeringan sehingga 
meningkatkan eisiensi penanaman. 

Perawatan Tanaman

Pemeliharaan tanaman terutama dilakukan 

dengan pemberian pupuk organik, misalnya 
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kompos atau kotoran ternak sebanyak 40 kg/

pohon/tahun. 

Gambar 22 Bibit Mimba 
(Sumber: Dok. Pribadi)

Agar tanaman tumbuh subur dan produkif 
dilakukan pemberian pupuk urea, TSP, dan KCl 

dengan perbandingan 1:2:1 sebanyak 400–800 

g/pohon. Pemberian pupuk tersebut dilakukan 

dua kali setahun.

Waktu pemberian pupuk yang paling baik adalah 

pada awal musim hujan. Pemupukan dilakukan 

dengan membuat parit-parit sedalam 15–25 cm 

di sekeliling tajuk tanaman, kemudian pupuk 

organik ditaburkan secara merata di dalamnya 
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dan ditutup dengan tanah setebal minimal 10 

cm, agar keadaan tanah tetap lembap. 

Bila penanaman tanaman mimba dilakukan pada 

areal yang luas maka produkivitas lahan dapat 
diingkatkan melalui pola tanam tumpang sari 
atau penanaman tanaman lain. Misalnya wijen, 

jarak, tanaman obat, dan tanaman penghasil 

minyak yang tahan terhadap iklim kering.



MINDI
(Melia azedarach)

Wilayah Penanaman KpSHK melipui daerah: 
Sugian

Sumber: Wikipedia

Syarat Tumbuh

Pohon mindi memiliki persebaran alami di India 

dan Burma, banyak ditanam di daerah tropis 

dan sub tropis. Di Indonesia banyak ditanam di 
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daerah Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan Irian 

Jaya.

Tanaman mindi tumbuh pada daerah dataran 

rendah hingga dataran inggi dengan keinggian 
0–1200 m di atas permukaan laut yang memiliki 

curah hujan rata-rata pertahun 600–2000 mm. 

Tumbuhan ini dapat tumbuh pada berbagai 

ipe tanah. Mindi tumbuh subur pada tanah 
berdrainase baik, tanah yang dalam, tanah liat 

berpasir, toleran terhadap tanah dangkal, tanah 

asin, dan basah.

Penanaman

Pada program HTR ini hal yang perlu dilakukan 

adalah penentuan luas lahan yang digunakan 

(lihat Tata Cara Budidaya Hutan Tanaman 
Rakyat).

Lahan yang digunakan adalah lahan yang bersih 

dari dari semak belukar dan rumput. Setelah 

bersih, lahan dicangkul sampai kedalaman 30 

cm. 

Pada program HTR, diinginkan selain tanaman 

hutan juga ditanami tanaman sela, maka jarak 

tanam dari awal telah dipasikan yaitu 5x5 m atau 
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4x4 m. Agar tanaman tertata rapi maka dibantu 

dengan ajir, sehingga jarak panjang-lebar dan 

arah selaras. 

Lahan diberikan pupuk Hayai Bio P 2000 Z 
sebagai pembenah tanah, yaitu memperbaiki 

sifat isik, kimia, dan biologi tanah, serta sebagai 
pencari, pengelola, dan penyedia unsur hara 

alami. Dosis dan cara penggunaan adalah 1 liter 

Bio P 2000 Z, 1 liter Phosmit, dan 200 liter air 

dicampur kemudian disemprot atau disiramkan 

secara merata.

Cara Penanaman

Bibit dari pembibitan jangan langsung ditanam, 

tetapi perlu penyesuaian di lokasi sekitar 1 

minggu di mana pada siang hari dilakukan 

pernaungan. Setelah 1 minggu, bibit siap ditanam 

di lahan. Bibit dibuka dari wadahnya dan idak 
boleh ada akar yang terlipat, kemudian lakukan 

penyirangan.
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Gambar 24 Buah Mindi di Pohon 
(Sumber: htp://mangyono.com)

Perawatan Tanaman

Untuk program HTR, pemeliharaan dapat 

dilakukan bersamaan dengan tanaman sela, 

baik penyiangan, pembumbunan, maupun 

pemupukan. Penggunaan tanaman pangan 

sebagai tanaman sela dapat dilakukan hingga 



96
Katalog Tanaman HHBK dan HHK dari Rehabilitasi DAS Sakuli,  
Unit HKm Santong, dan HKm Sambelia

KpSHK

berumur 4–5 tahun. Selebihnya tanaman 

tersebut sudah berupa tanaman monokultur 

sebagai tanaman hutan saja.

Setelah berupa tanaman monokultur bukan 

berari idak ada pemeliharaan. Untuk menunjang 
produksi dan perbumbuhan tanaman lebih cepat 

maka dilakukan pemupukan dengan pupuk an 

organik dan pupuk hayai Bio P 2000 Z.

Dosis Pemupukan adalah 300 kg urea, 200 kg 

KCl, 200 kg Phospat, dan 4 liter bio P 2000 Z per 

hektare. Fungsi dari pupuk anorganik adalah 

sebagai penambah unsur hara yang ada di tanah, 

sedangkan penggunaan pupuk hayai Bio P 
2000 Z berfungsi untuk memperbaiki sifat isik, 
biologi, dan kimia tanah, mengelola unsur hara 

tanah, meningkatkan eisiensi dan efekivitas 
pemupukan, serta merangsang pertumbuhan 

tanaman sehingga tanaman menjadi subur.



NANGKA
(Artocarpus heterophyllus)

Wilayah Penanaman K.P.SHK melipui daerah: 
Sugian

Sumber: htp://tenagadalam.org

Syarat Tumbuh

Pohon nangka cocok tumbuh di daerah yang 

memilki curah hujan tahunan rata-rata 1500–

2500 mm dan musim keringnya idak terlalu 
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keras. Nangka dapat tumbuh di daerah kering, 

yaitu daerah-daerah yang mempunyai bulan-

bulan kering lebih dari 4 bulan. Sinar matahari 

sangat diperlukan nangka untuk memacu 

fotosintesis dan pertumbuhan karena pohon ini 
termasuk intoleran. 

Kekurangan sinar matahari dapat menyebabkan 

terganggunya pembentukan bunga dan buah 

serta pertumbuhannya. Rata-rata suhu udara 

minimum 16–21°C dan suhu udara maksimum 

31–31,5°C. Kelembapan udara yang inggi 
diperlukan untuk mengurangi penguapan.

Penanaman

Penentuan Pola Tanam Pohon nangka yang 

dipelihara di kebun buah jarak tanamnya 8–12 m 

dalam pola segi empat atau segi enam. Kepadatan 

yang umum adalah 100–120 batang/ha. Jarak 

tanam antar lubang tanam 12x12 m atau 4x6 m. 

Lubang tanam dibuat dengan ukuran 0,5x0,5x0,5 

m atau 1x1x0,5 m. 

Pada saat penggalian lubang tanam, tanah bagian 

atas dipisahkan dari tanah bagian bawah. Tanah 

bagian atas dicampur dengan pupuk kandang 
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yang sudah matang sebanyak 20 kg per lubang. 

Lubang tanah yang telah digali dibiarkan terbuka 

selama 1–2 minggu agar mendapat sinar matahari 

sehingga teroksidasi dengan baik. 

Gambar 25 Bibit Nangka 
(Sumber: htp://tokopedia.com)

Untuk menghindari kendala tanah asam, tanah 

galian dicampur dengan dolomit/kapur pertanian 

sebanyak 0,5–1 kg per lubang tanam dan tanah 

campuran ini dimasukkan ke dalam lubang 2–3 

minggu sebelum penanaman. Untuk tanah yang 

terlalu berat selain pengolahan tanah dapat 

pula ditambahkan pasir sebanyak 0,5 kaleng per 

lubang. 
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Seminggu sebelum tanam berilah pupuk NPK (15–

15–15) 100 gram ke dalam lubang penanaman 

bila perlu. Bibit hasil semaian atau okulasi 

ditanam tegak dan kokoh ke bagian tengah 

lubang penanaman. Jarak antara lubang tanam 

12x12 m atau 4x6 m. 

Penanaman

Penanaman dilakukan sore hari atau pagi hari 

pada permulaan musim penghujan, yaitu saat 

curah hujan sudah cukup merata. Bibit ditanam 

pada lubang yang sudah tersedia dan posisinya 

tegak lurus. Sebelum bibit ditanam kantong 

plasik harus dibuang. 

Kalau penanaman dilakukan di luar musim 

penghujan atau karena adanya kelainan iklim, 

yaitu musim hujan iba-iba berubah menjadi 
kemarau lagi, maka bibit yang telah ditanam 

perlu disiram secara teratur. 

Pemberian mulsa di sekitar pohon nangka sangat 

perlu, terutama pada saat musim kemarau untuk 

meningkatkan kelembapan tanah. Namun pada 

musim hujan mulsa idak diperlukan karena 
dapat mendatangkan serangan jamur. 
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Mulsa juga dapat dimasukkan ke dalam tanah 

sebagai pupuk organik. Pemberian pupuk dua 

kali per tahun sangat membantu pertumbuhan 

tanaman. Pemberian pupuk pabrik majemuk 

dilakukan di Malaysia dengan dosis 2–3 kg per 

pohon.

Perawatan Tanaman

Penyiangan

Penyiangan atau membebaskan tanaman dari 

serangan gulma atau tumbuhan pengganggu 

dilakukan dengan cara membersihkan gulma 

secara manual atau kimiawi dari tanaman nangka 

dengan radius 1–2 m.

Gambar 26 Bibit Nangka 
(Sumber: Dok. Pribadi)
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Pengendalian gulma secara kimiawi menggunakan 

herbisida, misalnya Paracol 1,5 liter dalam 600 

liter air/ha atau Roundup 2–3 liter dalam 800 

liter air/ha. Penyiangan pertama dilakukan 1–2 

bulan setelah penanaman, selanjutnya seiap 
2–4 bulan selama 2–3 tahun. 

Pemupukan

Pemberian pupuk organik berupa pupuk kandang 

atau pupuk kompos dilakukan 1–2 kali setahun 

sebanyak 20 kg per tanaman. Pemberian pupuk 

anorganik dilakukan satu minggu setelah 

penanaman dengan dosis 100 gram NPK per 

tanaman. Pemupukan kedua pada umur 6 

bulan dengan dosis 150 gram NPK per tanaman. 

Pemupukan keiga dilakukan pada tanaman umur 
12 bulan dengan dosis 200 gram per tanaman. 

Pemupukan keempat pada umur 18 bulan dengan 

dosis 250 gram per tanaman dan pemupukan 

kelima dilakukan pada tanaman umur 24 bulan 

dengan dosis 300 gram per tanaman. Selanjutnya 

bagi tanaman yang sudah berbunga pada lahan 

idak subur dapat ditambahkan pupuk organik 
650 gram/pohon.
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Untuk meningkatkan tanaman diperlukan 

tambahan pupuk daun guna merangsang 

pembentukan daun. Pemberian pupuk daun 

dilakukan selang 2 minggu sampai tanaman 

umur 17 bulan. Jenis pupuk daun yang digunakan 

Gandasil D atau Bayfolan.

Tanaman nangka membutuhkan drainase 

yang baik. Pengairan ini diperlukan untuk 

meningkatkan produkivitasnya. Tanaman 
nangka memiliki perakaran dalam sehingga idak 
membutuhkan penggenangan pada saat musim 

kemarau karena tanaman nangka kurang toleran 

terhadap genangan. Akarnya masih mampu 

meyerap air pada tanah yang dalam. Pemberian 

air tambahan diperlukan selama dua tahun 

pertama pertumbuhannya. 



SRIKAYA
(Annona squamosal)

Wilayah Penanaman KpSHK melipui daerah: 
Sugian

Sumber: htp://pohonbuahnursery.com

Syarat Tumbuh

Srikaya dapat tumbuh dengan baik pada daerah 

yang memiliki keinggian hingga 800 mdpl dengan 
curah hujan sekitar 500–1000 mm dan suhu 

sekitar 21–30°C. Srikaya dapat tumbuh dengan 
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baik pada tanah berpasir hingga tanah lempung 

berpasir dengan sistem drainase yang baik dan 

juga memiliki derajat 

Penanaman

Penanaman sebaiknya dilakukan pada waktu 

awal musim hujan, namun apabila air irigasi 

tersedia maka penanaman dapat dilakukan 

kapan saja. Proses transplaning dilakukan saat 

tanaman memiliki ukuran sekitar 30–45 cm 

atau telah memiliki daun tua sebanyak 4–6 helai 

daun. Tiik sambung tanaman sebaiknya berada 
sekitar 16 cm di atas tanah. Jarak tanam yang 

digunakan biasanya 3x3m hingga 5x5m. Sebelum 

proses transplaning dilakukan, jumlah daun 

perlu dikurangi separuhnya untuk mengurangi 

terjadinya penguapan. 

Untuk merangsang akar lateral keluar maka 

perlu dilakukan pemotongan ujung akar utama. 

Jika tanaman srikaya telah ditanam, selanjutnya 

lakukan pengikatan tanaman srikaya pada ajir 

agar tanaman idak roboh karena angin. Bila 
perlu beri mulsa agar penguapan berkurang.
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Gambar 27 Buah Srikaya 
(Sumber: htp://khasiat.co.id)

Perawatan Tanaman

Pengairan dapat dilakukan seiap hari dengan 
melakukan penyiraman di bagian perakaran 

tanaman. Pemberian air pada fase awal 
penanaman dapat membantu tanaman memiliki 

cukup air.

Selanjutnya perlu dilakukan pemupukan untuk 

memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Berikut 

adalah dosis pemberian pupuk sesuai dengan 

umur tanam:

a) Pada saat tanaman berumur sekitar 6 bulan 

maka berikan pupuk NPK sebanyak 227 gram/

tanaman.
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b) Pada saat tanaman berumur 6–12 bulan 

maka berikan pupuk N sebanyak 6 gram, P 

sebanyak 10 gram, dan K sebanyak 8 gram/

tanaman.

c) Pada saat tanaman berumur sekitar 1 tahun 

maka berikan pupuk NPK sebanyak 454 gram/

tanaman.

d) Pada saat tanaman berumur 2 tahun maka 

berikan pupuk NPK sebanyak 1 kg/tanaman.

e) Pada saat tanaman berumur 3 tahun maka 

berikan pupuk NPK sebanyak 2 kg/tanaman.

Gambar 28 Bibit Srikaya 
(Sumber: htp://tokopedia.com)
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f) Pada saat tanaman berumur 4 tahun 
maka berikan pupuk NPK sebanyak 1,5 kg/

tanaman.

g) Pada saat tanaman berumur 5 tahun ke atas 

maka berikan pupuk NPK sebanyak 5 kg/

tanaman.



MANGGA
(Mangifera indica)

Wilayah Penanaman KpSHK melipui daerah: 
Kolaka

Sumber: htp://treesplanet.blogspot.co.id

Syarat Tumbuh

Tanaman mangga cocok untuk hidup di daerah 

dengan musim kering selama iga bulan. Masa 
kering diperlukan sebelum dan saat berbunga. Jika 

ditanam di daerah basah, tanaman mengalami 
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banyak serangan hama dan penyakit serta gugur 

bunga/buah jika bunga muncul pada saat hujan.

Tanah yang baik untuk budidaya mangga adalah 

tanah gembur mengandung pasir dan lempung 

dalam jumlah yang seimbang. Derajat keasaman 

tanah (pH) yang cocok adalah 5,5–7,5. Jika pH 

di bawah 5,5 sebaiknya diberi kapur dengan 

dolomit.

Gambar 29 Bibit Mangga Sehat 
(Sumber: Dok. Pribadi)
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Mangga yang ditanam di dataran rendah dan 

menengah dengan keinggian 0–500 m dpl 
menghasilkan buah yang lebih bermutu dan 

jumlahnya lebih banyak daripada di dataran 

inggi.

Penanaman

Lubang tanam dibuat dengan panjang, lebar, 

dan kedalaman 100 cm. Pada waktu penggalian, 

galian tanah sampai kedalaman 50 cm dipisahkan 

dengan galian dari kedalaman 50–100 cm. Tanah 

galian bagian dalam dicampur dengan pupuk 

kandang lalu dikeringanginkan beberapa hari. 

Masukkan tanah galian bagian atas, diikui tanah 
galian bagian bawah. Pembuatan lubang tanam 

dilakukan pada musim kemarau. 

Cara Penanaman

Lubang tanam yang telah diimbun digali kembali 
dengan ukuran panjang dan lebar 60 cm pada 

kedalaman 30 cm. Taburi lubang dengan Furadan 

10–25 gram. Polibag bibit diguning sampai 
ke bawah, kemudian masukkan bibit beserta 

tanahnya dan masukkan kembali tanah galian 
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sampai membentuk guludan. Tekan tanah di 

sekitar batang dan pasang kayu penyangga 

tanaman.

Penaungan

Pohon pelindung ditanam untuk menahan 

hembusan angin yang kuat. Jenis yang biasa 

dipakai adalah pohon asam atau trembesi.

Perawatan 

Gambar 30 Buah Mangga 
(Sumber: htp://herbal-obat.blogspot.com)

Pohon mangga menyukai struktur kelembapan 

tanah yang sedang, sehingga ingkat kelembapan 
tanah harus diperhaikan. Tanah yang terlalu 
banyak mengandung air cenderung merangsang 

tanaman untuk memproduksi daun.
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Sebaliknya jika tanah terlampau kering, biasanya 

bunga akan muncul. Tetapi inipun perlu kehai-
haian, sebab jika kadar air dibiarkan terlalu 
sedikit maka pada saat bunga telah menjadi 

bakal biji maka akan mudah rontok. Selanjutnya 

buat bedengan tanah untuk pemupukan

Berikut dosis pupuk menurut umur tanaman:

 Umur tanaman 1–2 tahun: 10 kg pupuk 

kandang dan 5 kg pupuk kandang. 

 Umur tanaman 2,5–8 tahun: 0,5 kg tepung 

tulang dan 2,5 kg abu. 

 Umur tanaman 9 tahun: tepung tulang dapat 

digani pupuk kimia SP-36, 50 kg pupuk 
kandang, dan 15 kg abu. 

 Umur tanaman >10 tahun: 100 kg pupuk 

kandang, 50 kg tepung tulang, dan 15 kg 

abu.

Pupuk kandang yang dipakai adalah pupuk yang 

sudah tercampur dengan tanah. Pemberian 

pupuk dilakukan di dalam parit keliling pohon 

sedalam setengah mata cangkul (5 cm). 



KEMIRI
(Aleurites moluccana)

Wilayah Penanaman KpSHK melipui daerah: 
Kolaka

Sumber: Flickr

Syarat Tumbuh

Tanaman kemiri menghendaki lokasi yang suhu 

udaranya berkisar antara 21–26°C dengan 
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kelembapan rata-rata 75%. Curah hujannya 

1100–2400 mm dan jumlah hari hujan 80–110 

hari/tahun.

Gambar 31 Bibit Kemiri 
(Sumber: htp://bukalapak.com)

Pada keinggian tanah 0–1200 m dari permukaan 
laut (dpl), kemiri dapat tumbuh dan berbuah, 

tetapi hasil terbaik diperoleh jika ditanam pada 

keinggian 0–800 m dpl.

Penanaman

Lahan yang akan digunakan untuk budidaya 

tanam kemiri dibersihkan terlebih dahulu dari 
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gulma atau tanaman pengganggu lainnya. 

Selanjutnya buatlah lubang tanam berukuran 

sekitar 40x40x30 cm dengan jarak tanam sekitar 

4x4 meter atau 5x5 meter. 

Penanaman kemiri lebih baik dilakukan pada 

awal musim hujan. Tujuh hari sebelum ditanam, 

lahan dipupuk dengan pupuk anorganik dengan 

pemberian 75 gram urea, 50 gram KCl, dan 50 

gram SP pada masing-masing lubang tanam.

Lakukan juga pemberian pupuk hayai untuk 
pembenah tanah yang mampu memperbaiki 

sifat isik, kimia, dan biologi tanah dengan 
menggunakan bio P 2000 Z, Phosmit, dan air 

dengan perbandingan 1:1:180. Siramkan 0,5 liter 

air campuran tersebut pada lubang tanam.

Penanaman dilakukan dengan menimbun 

sampai batas leher akar, hai-hai akar jangan 
sampai bengkok. Jika ada akar yang sudah keluar 

sebaiknya dipotong.

Perawatan Tanaman

Pengendalian gulma dan tanaman pengganggu 

lainnya dilakukan saat tanaman berumur sekitar 
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satu hingga iga tahun. Lakukan pengontrolan 
gulma atau tanaman pengganggu lainnya yang 

ada di sekitar batang pokok. 

Gambar 32 Buah dan Biji Kemiri 
(Sumber: htp://miemieibnu.blogspot.com)

Gulma atau tanaman pengganggu tersebut 

dicabut. Lakukan ini seiap sebulan sekali. 
Bersamaan dengan pengendalian gulma dapat 

dilakukan pendangiran agar udara dalam tanah 

baik.
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Penyiraman

Tanaman yang  berumur sekitar 1–3 tahun masih 

sangat membutuhkan air yang cukup banyak jadi 

perlu dilakukan penyiraman seiap hari.

Pemupukan

Walau tanaman kemiri idak menuntut kesuburan 
tanah, namun agar produksi buah dapat lebih 

banyak perlu dilakukan pemupukan, baik itu 

menggunakan pupuk kandang ataupun pupuk 

kimia. Pupuk tersebut diberikan dengan cara 

membuat lubang dengan kedalaman sekitar 40 

cm mengelilingi pohon.

Pemangkasan

Lakukan pemangkasan pada cabang-cabang yang 

telah tua, mai, atau tumbuh terlalu rapat satu 
sama lain agar sinar matahari dan udara cukup 

didapatkan oleh pohon.



CENGKEH
(Syzygium aromaicum)

Wilayah Penanaman KpSHK melipui daerah: 
Kolaka

Sumber: htps://bambuwulung.wordpress.com

Syarat Tumbuh

Pohon cengkeh tumbuh pada keinggian 300–
600 dpl dengan suhu 22–30°C dengan intensitas 

curah hujan 1500–4500 mm/tahun.
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Jenis tanah yang baik untuk dijadikan perkebunan 

cengkeh adalah jenis latosol, andosol, dan 

podsolik merah dengan karakterisik tanah 
gembur, kedalaman solum minimum 2 meter, 

dan tanah idak berpadas dengan pH opimal 
5,5–6,5.

Penanaman

Lakukan pembersihan lahan (bekas tunggak atau 

akar kayu yang dapat menyebabkan rayap atau 

jamur akar) terlebih dahulu, kemudian lanjutkan 

dengan pengolahan tanah.

Pembuatan lubang tanam biasanya disiapkan 

sejak bulan Juli sampai dengan September dan 

ditutup pada bulan Oktober. Tujuannya agar 

lubang dan tanah galian terkena panas yang 

cukup lama.

Ukuran (panjang, lebar, dan kedalaman) yang 

biasa digunakan dalam pembuatan lubang tanam 

yaitu (a) 60x60x60 cm, (b) 80x80x80 cm, dan (c) 

1x1x1 m.

Pada 2 minggu sampai 1 bulan sebelum tanam, 

tanah diberi pupuk kandang yang telah menjadi 

tanah atau kompos sebanyak 5–10 kg/pohon. 
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Untuk mengatur kelebihan air perlu dibuat saluran 

drainase yang cukup. Penanaman dilakukan 

keika semua persiapan sudah mencapai hampir 
90%. Tempat teduh alami atau buatan telah 

disiapkan, lubang tanam yang memenuhi syarat 

telah ditutup, dan jarak tanam telah ditentukan. 

Jarak yang digunakan dalam penanaman cengkeh 

idak sama tergantung pada keinggian dan 
kemiringan lahan.

Gambar 33 Cengkeh Kering 
(Sumber: htp://tokopedia.com)

Jarak di tanah datar 8x8 m = 156 pohon dan di 

tanah sedikit miring seidaknya 6x6 m = 256 
pohon, atau bisa bervariasi 8x6 m = 200 pohon, 

6x7 m = 238 pohon, dan 7x8 m = 178 pohon. Jika 

ada gangguan yang dapat merugikan, jarak dapat 

dibuat lebih dekat, misalnya 4x4 m = 625 pohon.
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Penanaman cengkeh dilaksanakan pada awal 

musim hujan. Dalam penanaman dilakukan juga 

pola tanam campuran (polikultur) dengan sistem 

tanam pagar, yaitu memperkecil jarak tanam 

dalam baris (Timur-Barat) misalnya 12x5 m atau 

14x6 m sehingga ada ruang yang tersedia untuk 

menanam tanaman campuran di sela-selanya.

Tanaman campuran dapat dilakukan pada 

tanaman yang belum produkif dan atau kurang 
produkif. Beberapa tanaman campuran yang 
dapat digunakan antara lain: kacang, kacang 

tunggak, jagung, dan tanaman lain kecuali ubi 

kayu karena tapioka menyerap banyak garam 

mineral dari tanah dan idak akan kembali 
sehingga cepat mengurangi kesuburan tanah.

Perawatan Tanaman

Tanaman cengkeh yang berumur 1–5 tahun 

merupakan periode yang kriis. Sekitar 10–
30% tanaman yang telah ditanam di lapangan 

mengalami kemaian atau perlu digani/disulam 
karena berbagai sebab, seperi hama penyakit, 
kekeringan, kalah bersaing dengan gulma, atau 

penyebab lainnya.
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Penggemburan tanah di sekeliling tanaman di 

daerah sekitar perakaran di cangkul dangkal (± 

10 cm) sekurang-kurangnya 2 kali setahun pada 

awal dan akhir musim hujan sekaligus sebagai 

persiapan pemupukan.

Gulma atau alang-alang harus dibersihkan sampai 

akar-akarnya dengan cangkul/garpu atau dengan 

penyemprotan herbisisda.

Pengaturan Naungan

Pada stadia awal pertumbuhan, tanaman 

cengkeh memerlukan naungan yang cukup. Ada 

dua nanungan yang digunakan, yaitu naungan 

buatan/sementara dapat menggunakan daun 

nyiur yang dianyam atau kepang dari bambu 

hingga umur 2 tahun.

Naungan alami dapat digunakan di sekitar 

tanaman dengan pupuk hijau. Maksudnya untuk 

menahan teriknya sinar matahari, menahan angin, 

dan mengurangi jatuhnya hujan lebat. Pohon 

peneduh yang ditanam biasanya Theoprocia 

atau Flumingia congesta yang bukan merupakan 

saingan akar.
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Gambar 34 Bibit Cengkeh Segar 
(sumber: Dok. Pribadi)

Naungan buatan diadakan maksimal untuk dua 

periode musim kemarau setelah penanaman. 

Bila naungan alami (pohon peneduh) sudah 

terlihat gelap harus segera dipangkas. Pangkasan 

dimasukkan ke dalam rorak (sebagai humus). 

Jangan memangkas pada musim kemarau karena 

akan merugikan.

Setelah tanaman cengkeh mencapai umur 5 

tahun naungan alami (pohon peneduh) sama 

sekali dihilangkan karena tanaman sudah tahan 

terhadap semua pengaruh dari luar.
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Penyiraman

Pada awal pertumbuhan tanaman cengkeh 

memerlukan kondisi tanah yang lembap sehingga 

pada musim kemarau perlu adanya penyiraman 

minimal dilakukan 2–3 kali sehari.

Penyiraman dilakukan pada sore hari setelah 

pukul 15.00 karena saat sore hari keadaannya 

sejuk dan idak akan terjadi banyak penguapan 
sehingga air dapat diserap oleh akar dalam 

jumlah yang banyak.

Gambar 35 Bibit Cengkeh Sakuli 
(Sumber: Dok. Pribadi) 
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Gambar 36 Bunga Cengkeh 
(Sumber: Dok. Pribadi)

Pada tanaman dewasa penyiraman kurang 

diperlukan lagi, kecuali pada kondisi iklim ekstrim 

kering

Pemupukan

Pemupukan bertujuan untuk memperbaiki 

pertumbuhan tanaman dan meningkatkan 

produksi cengkeh setelah panen. Berdasarkan 

pola penyebaran akarnya, penempatan pupuk 

pada tanaman cengkeh dilakukan di bawah 

proyeksi tajuk dan bagian dalam tajuk.
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Pemupukan diberikan 2 kali dalam setahun, yaitu 

saat awal musim hujan (akhir musim kemarau) 

dan saat awal musim kemarau (akhir musim 

hujan). Jenis pupuk yang diberikan dapat berupa 

pupuk organik (pupuk kandang atau kompos) dan 

pupuk anorganik, baik tunggal maupun berupa 

pupuk majemuk dalam bentuk buiran maupun 
tablet.

Pupuk organik berbentuk buiran (UREA, TSP/SP-
36, KCl, Kieserit) diberikan pada proyeksi tajuk ⅔ 
bagian dan ⅓ bagian di bawah bagian dalam tajuk 
yang dilakukan dua kali setahun, yaitu pada awal 

dan akhir musim hujan. 

Pupuk anorganik berbentuk tablet diberikan 

dalam 8 lubang tunggal (4 lubang di bawah 

proyeksi tajuk daun dan 4 lubang di bawah tajuk 

bagian dalam) sedalam 10–15 cm. Pupuk tablet 

hanya diberikan setahun sekali, yaitu pada awal 

musim hujan



PINANG• 

BAMBU• 

AREN• 



HHBK 
(Hasil Hutan              
Bukan Kayu)



PINANG
(Areca catechu)

Wilayah Penanaman KpSHK melipui daerah: 
Kolaka

Sumber: Wikipedia
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Syarat Tumbuh

Lahan yang paling sesuai bagi pohon pinang 

adalah lahan dataran rendah, berkisar antara 

600–1000 m di atas permukaan laut. Karena 

merupakan tanaman tropis, pohon pinang juga 

membutuhkan iklim dengan curah hujan dan 

kelembapan yang inggi. 

Gambar 37 Buah Pinang 
(Sumber: htp://faunadanlora.com)

Sediakan tanah dengan ingkat keasaman (pH) 
berkisar antara 4–8. Usahakan untuk melakukan 

penyinaran selama 6–8 jam per hari agar batang 

pohon lebih kuat serta tanaman idak mencuat 
terlalu inggi.
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Bahan Baku Tanaman

Berikut cara menyeleksi bibit pinang dari pohon 

induk atau pada individu pohon:

 Pohon induk tumbuh tegar, batang lurus, 

mahkota pohon berbentuk setengah bulat, 

dan pertumbuhan daun terbagi rata.

 Pohon bebas dari serangan hama dan 

penyakit.

 Umur pohon lebih dari 10 tahun dan telah 

stabil berproduksi, yaitu sekitar 4–5 tahun.

 Lingkar batang lebih dari 45 cm (diukur pada 

keinggian 1 m dari permukaan tanah).

 Daun yang terbuka penuh lebih dari 8 helai.

 Jumlah tandan lebih dari 4 buah.

 Jumlah buah per tandan lebih dari 50 buir.

Penanaman

Teknik Penanaman

Jarak tanam yang biasa ditanam di lapangan 

adalah 2,7x2,7 m. Jarak tanam ini dianggap cukup 

eisien untuk pertumbuhan tanaman.
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Di antara tanaman dalam barisan dapat ditanami 

dengan tanaman lain seperi tanaman palawija 
sebagai tanaman tumpang sari. 

Pemberian ajir biasanya dibuat dari bambu 

dengan diameter minimal 2 cm. Tinggi ajir sekitar 

1,5 m. Jumlah ajir yang disiapkan sesuai jumlah 

tanaman yang seharusnya disiapkan untuk luasan 

tertentu.

Perawatan 

Pemupukan

Pemupukan tanaman dilakukan dua kali dalam 

1 tahun yaitu pada awal musim penghujan dan 

pada akhir musim penghujan. 

Dosis pupuk untuk tanaman yang berumur 4 

tahun ke atas (tanaman mulai berbunga) adalah 

100 g N; 40 g P
2
O

5
; dan 140 g K

2
O (setara dengan 

220 g urea; 80 g TSP; dan 240 KCl) dan 12 kg 

kompos atau pupuk kandang per pohon per 

tahun. Untuk tanaman muda berumur 1 tahun 

(tanaman baru dipindahkan ke lapangan) sampai 

3 tahun, dosis pupuk masing-masing 25%, 50%, 

dan 75% dari dosis tanaman mulai berbunga.
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Gambar 38 Bibit Pinang 
(Sumber: Dok. Pribadi)

Penyiangan Bundaran Pohon (Ring 

Weeding)

Penyiangan dilakukan di sekeliling pohon dengan 

radius 75–150 cm tergantung besarnya pohon.

Pengairan

Tanaman pinang sangat peka terhadap kekeringan, 

oleh sebab itu lebih baik ditanam pada daerah 

yang memiliki musim kering panjang. Tanaman 

perlu diairi sekali dalam 4–7 hari tergantung jenis 

tanah dan iklim.



BAMBU
(Bambusa arundinacea)

Wilayah Penanaman KpSHK melipui daerah: 
Kolaka

Sumber: htp://tamanpedia.com

Syarat Tumbuh

Bambu dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah, 

mulai dari tanah berat sampai ringan, tanah 

kering sampai becek, dan dari tanah subur sampai 
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kurang subur. Juga dari tanah pegunungan yang 

berbukit terjal sampai tanah yang landai. 

Perbedaan jenis tanah dapat berpengaruh 

terhadap kemampuan perebungan bambu. 

Tanaman bambu dapat tumbuh pada tanah yang 

bereaksi masam pada pH 3,5 dan umumnya 

menghendaki tanah yang pH-nya 5,0–6,5. Pada 

tanah yang subur tanaman bambu akan tumbuh 

baik karena kebutuhan makanan bagi tanaman 

tersebut akan terpenuhi.

Tanaman bambu dapat tumbuh dengan baik 

pada dataran rendah maupun dataran inggi 
yaitu antara 0–1000 mdpl bahkan jenis-jenis 

yang berbatang kecil dijumpai tumbuh pada 

keinggian antara 2000–3750 m dari permukaan 
laut. Pada keinggian 3750 m di atas permukaan 
laut, habitusnya berbentuk rumput.

Lingkungan yang sesuai untuk tanaman bambu 

adalah yang bersuhu sekitar 8,8–36°C. Suhu 

lingkungan ini juga dipengaruhi oleh keinggian 
tempat. Semakin inggi suatu tempat maka 
semakin rendah suhunya. Tanaman bambu bisa 

dijumpai mulai dari dataran rendah sampai 

dataran inggi dengan keinggian 0–2000 m dpl. 
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Gambar 39 Bibit Bambu Siap Tanam

Walaupun demikian idak semua jenis bambu 
dapat tumbuh dengan baik pada semua 

keinggian tempat. Curah hujan yang dibutuhkan 
untuk tanaman bambu minimum 1020 mm per 

tahun. Kelembapan udara yang dikehendaki 

minimum 80%.

Penanaman

Lahan tanam seidaknya dipersiapkan sekitar 3 
hingga 4 bulan sebelum tanam. Buatlah lubang 

tanam pada lahan yang akan digunakan untuk 
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menanam bambu dengan ukuran seragam atau 

berbeda-beda, tergantung pada ketersediaan 

lahan dan juga bibit (biasanya untuk bibit bambu 

dari tunas atau rebung ukuran lubang tanamnya 

adalah sekitar 50x50x75 cm dan untuk bibit yang 

berasal dari stek batang lubang tanam biasanya 

dibuat dengan ukuran sekitar 150x150x75 cm.)

Namun sebelum dibuat lubang tanam, lahan 

tanaman dibersihkan dari gulma atau tanaman 

pengganggu lainnya, kemudian barulah dibuat 

lubang tanam tersebut. Setelah lubang tanam 

jadi selanjutnya lubang tanam dikomposkan 

dengan cara mencampur tanah galian lubang dan 

juga dedaunan. Pengomposan tersebut terjadi 

selama sekitar 2 bulan.

Bambu dapat ditanam di mana saja baik itu di 

dataran inggi maupun dataran rendah, bahkan 
dapat ditanam di area grey water (jenis bambu 

air) dan ada pula jenis bambu jepang yang dapat 

ditanam di dalam ruangan, baik itu pada lahan 

tanam maupun pot tanam.

Penanaman Bambu 

Setelah semua siap selanjutnya segera lakukan 

penanaman. Penanaman bambu ini sama saja 
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dengan menanam tanaman lainnya. Bibit yang 

telah disiapkan dimasukan pada lubang tanam 

yang telah disiapkan (sudah dikomposkan) lalu 

imbun kembali dengan tanah. 

Gambar 40 Hasil Kerajinan Berbahan Bambu 
(Sumber: htp://apwi-pwu.com)

Waktu penanaman yang paling disarankan untuk 

menanam yaitu pada musim penghujan yaitu 

sekitar pada bulan Desember hingga Januari atau 

paling lambat bulan Februari.

Perawatan Tanaman

Setelah dilakukan penanaman, tanaman bambu 

membutuhkan perawatan yang tepat dan baik 

agar dapat tumbuh dengan baik pula. Perawatan 

yang dilakukan diantaranya penyiangan atau 
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pembersihan lahan tanam dari gulma atau 

tanaman pengganggu lainnya. Penyiangan dapat 

dilakukan dengan cara menyemprotkan pesisida 
atau herbisida umtuk mengatasi masalah hama, 

gulma atau tanaman pengganggu lainnya. 

Selain perawatan tersebut perlu pula dilakukan 

pemupukan, pemangkasan, dan penjarangan 

pada tanaman bambu yang telah tumbuh inggi 
agar tanaman bambu dapat tumbuh dengan 

rapi. Seiap umur tanaman bambu perawatannya 
bervariasi.



AREN
(Arenga pinnata)

Wilayah Penanaman KpSHK melipui daerah: 
Santong

Sumber: htps://student.unud.ac.id



142
Katalog Tanaman HHBK dan HHK dari Rehabilitasi DAS Sakuli,  
Unit HKm Santong, dan HKm Sambelia

KpSHK

Syarat Tumbuh

Tanaman aren sesungguhnya idak membutuhkan 
kondisi tanah yang khusus (Hata-Sunanto, 1982) 
sehingga dapat tumbuh pada tanah-tanah liat, 

berlumpur dan berpasir, tetapi aren idak tahan 
pada tanah yang kadar asamnya inggi (pH tanah 
terlalu asam). Aren dapat tumbuh pada keinggian 
9–.400 meter di atas permukaan laut.

Daerah yang paling mendukung pertumbuhan 

aren adalah pada keinggian 500–800 meter di 
atas permukaan laut dengan curah hujan lebih 

dari 1200 mm setahun atau pada iklim sedang 

dan basah menurut Schmidt dan Ferguson.

Penanaman

Media penyemaian dapat dibuat dengan kantong 

plasik berukuran 20x25 cm yang diisi dengan 
kompos, pasir, dan tanah dengan perbandingan 

3:1:1 dan lubangi secukupnya pada bagian 

bawah sebagai saluran drainase. Biji-biji yang 

telah diperlakukan tersebut dimasukan kedalam 

kantong plasik sedalam kurang lebih ¾ bagian 
biji di bawah permukaan tanah dengan lembaga 

menghadap ke bawah dengan posisi agak 

miring.
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Ukuran lubang tanam 30x30x30 cm dan jarak 

antar lubang (jarak tanam) 5x5 m atau 9x9 m. 

Untuk mempercepat pertumbuhan, pada lubang 

tanaman diberi tanah yang telah dicampur 

dengan pupuk kandang, urea, dan TSP sekitar 3–5 

hari setelah lubang disiapkan, selanjutnya baru 

dilakukan penanaman. Bibit yang baru ditanam 

sebaiknya diberi naungan atau peneduh. 

Gambar 41 Bibit Aren Siap Tanam 
(Sumber: htp://bibitsawitkaret.blogspot.com
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Sistem agroforestry atau tumpangsari ini dapat 

dilakukan dengan menamai bagian lahan 

yang terbuka, yaitu di antara kedua tanaman 

pokok dengan tanaman penutup tanah seperi 
leguminose atau tanaman palawija. 

Perawatan Tanaman

Agar budidaya aren dapat berhasil dengan baik 

diperlukan pemeliharaan tanaman yang cukup. 

Pemeliharaan tanaman aren melipui:

Pengendalian Hama Penyakit

Hama dan penyakit pohon aren belum terlalu 

banyak diketahui. Namun sebagai langkah 

pencegahan dapat diketahui dengan mempelajari 

hama dan penyakit yang biasa menyerang jenis 

Palmae yang lain seperi kelapa, kelapa sawit, 
dan sagu.

Hama pada tanaman jenis Palmae antara lain 

berupa kumbang badak (Oryctes thinoceros), 

kumbang sagu (Rhinochophorus ferrugineus), dan 

belalang (Sexava spp). Hama lain untuk pohon 
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aren ini adalah pengisap nira dan bunga seperi 
lebah, kelelawar, dan musang. Pengendalian 

hama dapat dilakukan dengan cara:

 Mekanis, yaitu pohon-pohon aren yang 

mendapat serangan hama ditebang dan 

dibakar.

 Kimiawi, yaitu dengan penyemprotan 

pesisida tertentu seperi Heptachlor 10 
gram, Diazonin 10 gram, dan BHC.

Jenis penyakit yang sering menyerang pohon aren 

di persemaian adalah bercak dan kuning pada 

daun yang disebabkan oleh Pestaloia sp., dan 

Helmiathosporus sp. Penanggulangan penyakit 

ini dapat dilakukan dengan fungisida seperi 
Dithane N-45 atau Delsene NX 200.

Adanya tanaman pengganggu (gulma) pada 

tanaman aren akan sangat mengganggu 

pertumbuhannya. Oleh karena itu pengendalian 

gulma harus dilakukan. Teknis pemberantasannya 

dilakukan dengan cara mekanis yaitu dengan 

menghilangkan tanaman pengganggu tersebut 

dari pohon aren.
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Pemupukan

Pemupukan dilakukan untuk merangsang 

pertumbuhan agar lebih cepat. Pemupukan 

dilakukan pada tanaman berumur 1–3 tahun 

dengan memberikan pupuk urea, NPK, pupuk 

kandang, dan KCl yang ditaburkan di sekeliling 

batang pohon aren yang telah digemburkan 

tanahnya.
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