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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Dalam rangka supervisi dan evaluasi kebun Hutan Tanaman Industri (HTI) karet 

PT. Hutan Ketapang Industri (HKI) telah dilakukan kunjungan ke kebun Kendawangan, 

Kalimantan Barat pada tanggal 16 s.d 21 Juli 2018 oleh tenaga ahli karet Dr Karyudi dan 

Ir Nurhawaty Siagian MS. Tujuan suvervisi adalah untuk mengidentifikasi permasalahan 

kebun HTI karet di lapangan dan menyusun rekomendasi teknis budidaya untuk 

memperbaiki kinerja dan performan kebun lingkup PT. HKI.  

Supervisi dan evaluasi dilakukan dengan metode survei yang meliputi 

pengamatan lapangan di seluruh estate, pengumpulan data sekunder, data primer dan 

diskusi dengan karyawan pimpinan PT. HKI. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi 

komposisi tanaman, luas areal, tahun tanam, kondisi lahan, riwayat pemeliharaan 

tanaman dan curah hujan. Data primer yang diamati adalah lilit batang tanaman dengan 

pengambilan sampel di estate HKI-1 dari tahun tanam 2012 s.d tahun tanam 2016.  Data 

jumlah pohon hidup diambil dari data kebun, dimana sensus dilakukan pada akhir tahun 

2017. Kondisi gulma, keragaman tanaman, mutu bahan tanam di polibeg, kondisi 

pertajukan, aplikasi pemupukan diamati secara langsung pada saat kunjungan. 

Kunjungan ke lapangan dilakukan oleh tim didampingi oleh CEO, Direktur Operasional, 

para General Manager, para Manajer Kebun, para Asisten Devisi, dan teknisi terkait di 

masing-masing devisi.  Pada akhir kunjungan, dilakukan diskusi dan penyampaian hasil 

suvervisi serta solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. 

Berdasarkan hasil supervisi diperoleh data bahwa sampai dengan Juni 2018 

tanaman karet yang sudah tertanam di PT. HKI seluas 19.842 ha terdiri dari 7 tahun 

tanam yaitu dari 2012 s.d 2018 dengan luas setiap tahun tanam berturut-turut 146 ha, 

2398 ha, 3657 ha, 4003 ha, 4397 ha, 4623 ha dan 618 ha.  Dari total luasan tersebut, 

15.839 ha menggunakan bahan tanaman klonal dan 4.063 ha menggunakan bahan 

tanaman seedling.  Kebijakan penggunaan bahan tanaman seedling awalnya lebih 

didasarkan pada percepatan penguasaan lahan untuk menghindari okupasi lahan oleh 

pihak ketiga.  Penanaman Kebun HTI karet PT. HKI rencananya mencapai sekitar 30.781 

ha yang tersebar pada lahan silty clay soil seluas 17.030 ha dan sandy soil 13.750 ha. 

Kajian kesesuaian lahan untuk tanaman karet di PT. HKI belum pernah dilakukan, 

sehingga PT. HKI belum memiliki peta kesesuaian lahan dan faktor-faktor pembatasnya 

untuk tanaman karet.  
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Tingkat kematian tanaman di lapangan termasuk cukup tinggi. Berdasarkan data 

sampai akhir tahun 2017 penurunan populasi tanaman setiap hektarnya sekitar 14,95% 

untuk tanaman klonal dan 30,25% untuk tanaman seedling. Pertumbuhan tanaman di 

lapangan juga umumnya terhambat dan sangat heterogen (tidak seragam). Dari sampel 

yang diukur di HKI-1untuk semua tahun tanam, koefisien variasinya (CV) mencapai 25-

40%, sedangkan kriteria tanaman seragam CV nya ≤ 15%. Dari hasil pengamatan 

dilapangan diketahui bahwa penurunan populasi dan heterogenitas yang tinggi dan 

pertumbuhan tanaman yang terhambat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain 

kualitas bahan tanaman yang kurang prima, pada beberapa blok tanaman hamper di 

semua estate air permukaan tanah (water table) sangat dangkal, adanya lapisan pasir dan 

hardpan, gangguan hama rayap, gangguan sosial dan kurangnya bahan tanam penyisip 

yang sesuai. Upaya perbaikan performan tanaman pada areal rendahan dan tanah berpasir 

sudah dilakukan dengan pembuatan parit-parit drainase diantara 2-4 baris tanaman untuk 

menurunkan permukaan air tanah, tetapi belum tuntas karena keterbatasan alat. Untuk 

perbaikan pertumbuhan tanaman, pembuatan parit drainase perlu dituntaskan pada areal 

yang memiliki kendala permukaan air tanah. Untuk meningkatkan populasi tanaman 

setiap hektarnya agar segera dilakukan penyisipan baik pada tanaman klonal dan tanaman 

seedling. Kedepan perlu disiapkan bahan penyisip dari core stump sehingga bahan 

penyisip memiliki umur yang relatif sama dengan tanaman yang disisip. Tanaman yang 

terhambat pertumbuhannya perlu dilakukan pemberian pupuk ekstra N dan K dengan 

dosis 50% dari dosis rekomendasi dan pemberian pupuk sebaiknya dilakukan dengan 

pembenaman dalam tanah /pocket terutama pada areal rendahan (sering tergenang) dan 

areal yang mengalami run off tinggi.  Jenis, dosis, dan aplikasi pupuk perlu diperhatikan 

karena secara visual tanaman umumnya terlihat kekurangan hara yang ditandai dengan 

warna batang yang keputih-putihan.  Serangan hama dan penyakit, seperti rayap dan 

Fusarium dijumpai secara sporadis di lapangan agar segera dikendalikan untuk 

menghindari meluasnya serangan dan mencegah kematian. 

Di lapangan banyak dijumpai percabangan di bawah ketinggian 2,75 m dari 

pertautan okulasi, terutama pada areal tahun tanam 2015 dan sebelumnya. Demikian  

juga pada tanaman umur kurang dari 1,5 tahun banyak dijumpai keterlambatan wiwil 

(pembuangan tunas liar).  Percabangan yang rendah akan mengurangi ketersediaan 

bidang sadap untuk sadapan ke atas (upward tapping). Cabang-cabang di bawah 2,75 m 

agar segera dibuang untuk meningkatkan ketersediaan bidang sadap atas dan 
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memperpanjang umur ekonomis tanaman. Tanaman karet hampir di semua estate banyak 

yang dililit kacangan penutup tanah Mucuna brachteata, terutama yang pertumbuhan 

kacangannya lebat. Hal ini disebabkan kebijakan rotasi pengendalian hanya 4 kali/tahun. 

Untuk mencegah melilitnya Mucuna pada tanaman karet, pengendalian strip weeding 

perlu ditingkatkan menjadi 6-8 kali/tahun disesuaikan dengan kondisi kelebatan dan 

pertumbuhan Mucuna. Arah barisan di semua esate pada tanaman yang sudah tertanam 

terutama pada tahun tanam 2017 dan sebelumnya adalah Utara-Selatan. Arah barisan ini 

kurang efektif bagi tanaman dalam memanen energi matahari. Untuk tahun 2018 arah 

barisan tanaman dirubah menjadi Timur-Barat dan menurut hemat kami lebih tepat 

dibandingkan arah barisan Utara-Selatan. 

Pada areal bekas rumpukan tumbangan kayu barisan tanaman karetnya kosong 

dan saat ini sedang dilakukan penanaman bibit karet stadia 2-3 payung pada areal 

tersebut. Pada areal yang masih terbuka bisa dilanjutkan tetapi pada areal yang tidak 

lama lagi akan ternaungi oleh tajuk tanaman karet sebelahnya dikhawatirkan tanaman 

karet sisipan tidak akan berkembang. Pada areal yang akan ternaungi sebaiknya ditanami 

tanaman lain yang pertumbuhannya lebih cepat atau tahan naungan seperti jati putih 

(Gamelina), meranti, pasak bumi (tongkat ali) atau tanaman lainnya yang memiliki pasar 

dan nilai ekonomis tinggi.  

Untuk memenuhi bahan tanaman yang berkualitas, PT. HKI menanam batang 

bawah polibeg dan kebun entres sendiri. Jumlah batang bawah yang sudah tertanam s.d 

19 Juli 2019 adalah 4.449.021 polibeg dengan entres sebanyak 83.640 pohon. 

Pertumbuhan bibit batang bawah dan entres umumnya cukup baik. Untuk mengantisipasi 

keterlambatan okulasi atau penanaman di lapangan, ukuran polibeg disarankan 45 cm x 

25 cm.  Kedepan perlu dilakukan uji coba penggunaan root trainer untuk memperbaiki 

kualitas perakaran bahan tanam dan kemudahan penanaman di lapangan.  Disamping 

penyakit Colletotrichum, serangan penyakit Oidium juga dijumpai pada bibitan batang 

bawah. Oleh karena itu, disamping disemprot dengan Dithane sebaiknya dilakukan 

pendebuan dengan serbuk belarang jika penyakit Oidium masih ada. Penyakit Oidium 

biasanya menyerang pada saat cuaca panas. Pengendalian gulma pada kebun entres juga 

perlu diperhatikan. Demikian juga dengan komposisi klon di kebun entres harus 

disesuaikan dengan rencana pengembangan komposisi klon di lapangan. Untuk 

mendukung produktivitas yang tinggi dan stabil sejak awal sadap disarankan 

perbandingan komposisi klon antara klon Quick Starter dan Slow Starter adalah 
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55%:45%. Untuk penanaman skala luas, jenis klon yang disarankan untuk klon QS terdiri 

dari  klon PB 260 (29%), IRR 112 (5%), IRR 220 (5%), PB 350 (5%) dan klon lainnya 

(6%). Klon yang termasuk SS disarankan PB 217(19%), RRIC 100(10%), RRIM 921 

(10%), PB 330 (5%) dan klon lainnya (1%). 

Upaya perbaikan kebun disarankan harus terus menerus dilakukan oleh PT. HKI 

agar diperoleh pertanaman yang memiliki potensi produksi tinggi, pertumbuhan cepat 

dan seragam serta populasi tanaman per hektarnya tinggi. Dengan kondisi kebun seperti 

ini akan diperoleh produksi kebun yang tinggi, menguntungkan dan berkelanjutan.  
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PENDAHULUAN 

Dalam budidaya tanaman karet, tujuan utama pengelolaan tanaman pada masa 

tanaman belum menghasilkan (TBM) adalah untuk mempercepat pertumbuhan lilit 

batang (mempercepat masa TBM), meningkatkan keseragaman tanaman dan 

mempertahankan populasi tanaman tetap tinggi. Jika ketiga tujuan tersebut dapat dicapai, 

maka masa TBM akan singkat (≤ 4 tahun) dan produktivitas pada tahun sadap pertama 

untuk klon quick starter dapat mencapai 1.200 kg karet kering/ha. 

Pertumbuhan lilit batang yang jagur dan potensi produksi yang tinggi sangat 

didukung oleh penggunaan klon unggul baru yang tepat. Akan tetapi, produktivitas 

tanaman karet bukan hanya ditentukan oleh potensi genetik (klon) yang digunakan, juga 

ditentukan oleh tingkat pertumbuhan dan keseragaman tanaman selama masa TBM. 

Siklus ekonomi tanaman yang panjang dan masa TBM tanaman karet yang juga 

dinilai masih relatif cukup panjang, mendorong upaya dalam industri perkaretan untuk 

menerapkan teknologi terkini untuk memperoleh periode pengembalian modal investasi 

yang semakin cepat. Saat ini semakin disadari pentingnya waktu capaian masa TBM dan 

titik impas (break even point) yang cepat dan margin keuntungan yang cukup tinggi 

supaya usaha perkebunan karet termasuk pola Hutan Tanaman Industri (HTI) bisa 

berkelanjutan. Masa TBM merupakan fase tanaman yang membutuhkan tindakan 

pemeliharaan secara intensif dan penggunaan biaya investasi yang lebih besar 

dibandingkan dengan pemeliharaan pada Tanaman Menghasilkan (TM). Sadar akan hal 

tersebut di atas, PT. Hutan Ketapang Industri (HKI) bekerjasama dengan 

konsultan/tenaga ahli tanaman karet Dr Karyudi dan Ir Nurhawaty Siagian, MS yang 

tertuang dalam Surat Perjanjian Konsultasi No.402/HKI/VII/18/HQ/CA tanggal 12 Juli 

2018 untuk melakukan supervisi kinerja perkebunan HTI Karet yang ada di lingkup PT 

Hutan Ketapang Industri. Kerjasama diawali dengan kegiatan supervisi/evaluasi yang 

sekaligus dilakukan inventarisasi masalah dan formulasi rekomendasi teknis untuk 

perbaikan kebun HTI karet yang berlokasi di Ketapang, khususnya Kendawangan, 

Provinsi Kalimantan Barat.  Kegiatan supervisi/evaluasi dilaksanakan pada tanggal 16-21 

Juli 2018.  Kunjungan tersebut bertujuan untuk mensupervisi kondisi kebun yang ada 

saat ini dan selanjutnya memberikan rekomendasi teknis untuk perbaikan tanaman sesuai 

dengan permasalahan yang dijumpai di lapangan. Hasil supervisi dan rekomendasi teknis 

disajikan dalam laporan ini dan diharapkan dapat diterapkan di kebun HTI karet PT. 

HKI.  
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METODE SUPERVISI 

Supervisi dilakukan dengan metode survei yang meliputi pengamatan lapangan di 

seluruh estate, pengumpulan data sekunder, data primer dan diskusi dengan karyawan 

pimpinan PT. HKI. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi komposisi tanaman, luas 

areal, tahun tanam, kondisi lahan, riwayat pemeliharaan tanaman dan curah hujan. Data 

primer yang diamati adalah lilit batang tanaman dengan pengambilan sampel di estate 

HKI-1 dari tahun tanam 2012 s.d tahun tanam 2016.  Data jumlah pohon hidup diambil 

dari data kebun, dimana sensus dilakukan pada akhir tahun 2017. Kondisi gulma, 

keragaman tanaman, mutu bahan tanam di polibeg, kondisi pertajukan, aplikasi 

pemupukan diamati secara langsung pada saat kunjungan. Kunjungan ke lapangan 

dilakukan oleh tim didampingi CEO, Direktur Operasional,  para General Manager, para 

Manajer Kebun, para Asisten Devisi, dan teknisi terkait di masing-masing devisi. 

Pengukuran lilit batang berdasarkan sampel acak sebanyak 500 tanaman per petak. 

Pengukuran lilit batang dan sensus dilakukan dengan bantuan petugas kebun.  

Selanjutnya berdasarkan data yang terkumpul, dilakukan analisis terhadap pertumbuhan 

dan performan tanaman. Di setiap titik yang dikunjungi, selalu dilakukan diskusi  dengan 

pihak kebun dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan teknis dan non-teknis.  Pada 

akhir kunjungan, dilakukan diskusi dan penyampaian hasil suvervisi serta disampaikan 

solusi/rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. 

 

KONDISI UMUM PERTANAMAN KARET DI KEBUN 

KENDAWANGAN 

Di kebun Kendawangan terdapat dua kelompok tanaman berdasarkan jenis bahan 

tanamnya, yakni kelompok klon dan seedling.  Luas tanaman yang menggunakan klon 

adalah 13.773,40 ha dan tanaman yang menggunakan seedling sebagai bahan tanaman 

seluas 3.963,34 ha. Sebaran luas areal tanaman klon dan areal tanaman seedling dari 

berbagai tahun tanam tertera pada Tabel 1. Pada tanaman klonal, populasi pada saat 

penanaman adalah 550 pohon per hektar (jarak tanam 6 m x 3 m) dan populasi awal 

untuk tanaman seedling adalah 833 pohon/ha (jarak tanam 4 x 3 m). Berdasarkan hasil 

sensus terhadap jumlah tanaman hidup yang dilakukan oleh petugas kebun pada akhir 

tahun 2017, diketahui bahwa rataan penurunan jumlah pohon per hektar dari seluruh 

kebun dan tahun tanam adalah sekitar 14,95% dari populasi awal untuk tanaman klonal 

dan 30,25% untuk tanaman seedling.  Dari hasil pengamatan di lapangan diketahui 



 
 

9 
 

bahwa penurunan populasi tersebut diakibatkan oleh berbagai faktor antara lain tingkat 

kematian yang tinggi akibat kualitas bahan tanaman yang kurang prima, kondisi 

lingkungan yang kurang optimal, kurangnya bahan tanam penyisip, pada beberapa blok 

di semua estate air permukaan tanah (water table) sangat dangkal, adanya lapisan pasir 

dan hardpan serta adanya gangguan hama rayap, penyakit Fusarium, dan gangguan 

sosial. 

Tabel 1.  Luas tanaman karet, jumlah tanaman hidup, mati dan pohon/ha pada berbagai 

tahun tanam dan berbagai kebun pada akhir tahun 2017. 

Estate 
Tahun 
Tanam 

Tanaman Klon  Tanaman seedling  

 Luas   Hidup  
Mati 

 Ph/ 
ha 

 Luas   Hidup  
 Mati  

Ph/
ha 

HKI- 1 

2012 
            
165,33  

                 
86.576  

                 
4.331  

                 
524   - -  -  -  

2013 
         
1.534,19  

               
790.951  

               
52.671  

                   
516  

              
47,84             6.889  

             
465  

             
144  

2014 
            
261,92  

               
132.535  

               
11.420  

                   
506   -  -  -  - 

2015 
              
14,64  

                   
7.373  

                    
660  

                   
504   -  - -  -  

2016 
            
172,42  

                 
87.370  

                 
7.421  

                   
507  

              
58,99  

         
20.017  

          
5.233  

             
339  

2017 
            
201,73  

               
105.358  

                 
5.520  

                   
522  

              
47,55  

         
26.905  

          
4.537  

             
566  

Total 
         
2.350,22  

            
1.210.163  

               
82.023  

                   
515  

            
154,38  

         
53.810  

        
10.235  

             
349  

HKI -2 

2013 
            
259,52  

               
134.964  

                 
7.732  

                   
520  

              
21,76  

         
11.365  

             
566  

             
522  

2014 
            
482,69  

               
243.132  

               
22.108  

                   
504  

              
13,97             5.146  

          
2.420  

             
368  

2015 
            
324,35  

               
160.764  

               
17.328  

                   
496  

              
15,04             5.952  

          
1.573  

             
396  

2016 
              
50,97  

                 
26.398  

                 
1.587  

                   
518  

                
2,37                390  

             
563  

             
165  

2017 
            
602,66  

               
311.083  

               
19.998  

                   
516          

Total 
       
1.720,19  

             
876.341  

              
68.753  

                  
509  

             
53,15          22.853  

         
5.122  

            
430  

HKI -3 

2013 
            
169,22  

                 
74.485  

               
18.225  

                   
440          

2014 
            
731,01  

               
345.681  

               
56.077  

                   
473  

            
588,30  

       
393.680  

        
99.477  

             
669  

2015 
            
255,46  

               
130.369  

                 
9.981  

                   
510  

            
119,22  

         
44.252  

        
18.084  

             
371  

2016 
            
362,76  

               
179.912  

          
18.997  

                   
496  

              
70,85  

         
35.059  

          
4.200  

             
495  

2017 
              
99,08  

                 
49.277  

                 
3.595  

                   
497          

Total 
         
1.617,53  

               
779.724  

             
106.875  

                   
482  

            
778,37  

       
472.991  

      
121.761  

             
608  

HKI- 4 

2015 
         
1.205,18  

               
526.559  

             
136.292  

                   
437  

            
324,90  

       
148.068  

        
38.426  

             
456  

2016 
            
544,58  

               
238.219  

               
61.302  

                   
437  

            
325,58  

       
197.077  

        
47.559  

             
605  

2017 
            
156,17  

                 
79.838  

                 
5.997  

                   
511          
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Total 
         
1.905,93  

               
844.617  

             
203.591  

                   
443  

            
650,48  

       
345.145  

        
85.985  

             
531  

HKI- 5 

2013         
                
2,30             1.405  

             
512  

             
610  

2015         
              
92,36  

         
45.308  

        
26.738  

             
491  

2016         
            
313,67  

         
98.192  

      
140.993  

             
313  

Total 
                    
-    

                        
-    

                       
-    

 

            
408,33  

       
144.905  

      
168.243  

             
355  

HKI- 6 

2014         
            
131,30  

       
100.917  

          
7.131  

             
769  

2015 
            
244,16  

               
129.706  

                 
4.471  

                   
531  

            
285,83  

       
222.640  

        
19.563  

             
779  

2016 
            
265,93  

               
130.529  

               
15.255  

                   
491  

            
149,27  

       
111.541  

        
17.828  

             
747  

2017 
            
633,80  

               
322.872  

               
25.491  

                   
509  

              
46,24  

         
37.574  

             
294  

             
813  

Total 
         
1.143,88  

               
583.107  

               
45.217  

                   
510  

            
612,64  

       
472.672  

        
44.816  

             
772  

HKI- 8 

2013 
            
490,65  

               
208.195  

               
61.365  

                   
424          

2014 
            
408,09  

               
148.966  

               
75.081  

                   
365  

              
49,79  

         
23.250  

          
4.479  

             
467  

2015 
            
319,11  

               
148.579  

               
26.433  

                   
466          

2016 
            
515,63  

               
259.076  

               
24.023  

                   
502  

              
62,44  

         
35.849  

          
8.453  

             
574  

2017 
            
122,79  

                 
61.939  

                 
5.498  

                   
504  

                
2,42                813  

             
307  

             
336  

Total 
         
1.856,28  

               
826.755  

             
192.400  

                   
445  

            
114,65  

         
59.912  

        
13.239  

             
523  

HKI- 9 

2014         
            
185,37  

         
91.580  

          
9.383  

             
494  

2015 
            
222,09  

               
103.987  

               
17.760  

                   
468  

            
321,15  

       
185.798  

        
26.911  

             
579  

2016 
            
665,35  

               
256.730  

               
99.215  

                   
386  

              
61,38  

         
37.064  

          
8.099  

             
604  

2017 
            
365,80  

               
185.845  

               
15.046  

                   
508          

Total 
         
1.253,24  

               
546.562  

             
132.021  

                   
436  

            
567,90  

       
314.442  

        
44.393  

             
554  

HKI- 10 

2013 
              
80,97  

                 
31.349  

               
12.819  

                   
387  

                
6,55             1.177  

          
1.425  

             
180  

2014 
            
511,24  

               
143.962  

             
137.001  

                   
282  

              
48,19  

         
14.780  

          
4.043  

             
307  

2015 
              
86,13  

                 
33.460  

               
13.613  

                   
388          

2016 
            
123,98  

                 
55.256  

               
12.534  

                   
446  

              
45,23                   -                   -    

                
-    

2017 
            
439,55  

               
220.444  

               
20.309  

                   
502          

Total 
         
1.241,88  

               
484.471  

             
196.275  

                   
390  

              
99,97  

         
15.957  

          
5.468  

             
160  

HKI- 11 2017 
            
684,25  

               
343.983  

               
32.057  

                   
503  523,50 

       
399.651  

        
11.816  

             
763  

Total 
            
684,25  

               
343.983  

               
32.057  

                   
503  

            
523,50  

       
399.651  

        
11.816  

             
763  

TOTAL 

       
13.773,4
0  

            
6.495.722  

          
1.059.212  

                   
472  

         
3.963,36  

    
2.302.338  

      
511.079  

             
581  

 



 
 

11 
 

Keragaan pertumbuhan tanaman yang diwakili HKI-1, yang diukur berdasarkan 

sampel pada beberapa tahun tanam tertera pada Tabel 2. Jika dibandingkan dengan 

standar pertumbuhan lilit batang tanaman karet (Tabel 3), secara umum terlihat bahwa 

hampir di semua tahun tanam pertumbuhan tanaman relatif terhambat (tidak optimal) 

dengan tingkat keseragaman yang rendah. Pada tanaman karet, pertumbuhan lilit batang 

dikategorikan homogen jika CV (coefisien of variation) bernilai ≤ 15%.  Dari Tabel 2 

diketahui bahwa pada semua tahun tanam, nilai CV berada diatas 25% (tanaman sangat 

beragam). Heterogenitas tanaman yang tinggi atau keseragaman yang rendah umumnya 

diakibatkan oleh mutu bahan tanam yang kurang prima dan keterlambatan penyisipan 

dengan bahan tanam yang seumur.  Pada tahun tanam 2012 s.d tahun tanam 2016, 

menurut informasi dari petugas kebun bahwa bahan tanam stum mata tidur maupun 

polibeg didatangkan dari pihak ketiga.  Pada saat itu bahan tanam penyisip belum 

diperhitungkan dengan seksama (jumlahnya kurang) dan kalaupun ada, stadianya lebih 

muda dibandingkan dengan tanaman utama yang akan disisip.  Disamping itu, pada 

tanaman yang tajuknya sudah menutup, penyisipan masih dilakukan dengan 

menggunakan polibeg stadia 2 s.d 3 payung daun.  Tanaman penyisip tersebut umumnya 

tidak mampu mengejar pertumbuhan tanaman utama dan akhirnya blok tanaman jadi 

heterogen.  Homogenitas dan kejaguran tanaman sangat diperlukan agar pada saat buka 

sadap jumlah pohon yang dapat disadap tinggi dan produktivitas per penyadap tinggi.  

Tabel 2.  Keragaan lilit batang tanaman yang diukur berdasarkan sampel pada beberapa 

tahun tanam di kebun HKI 1. 

 

Tahun 

tanam 

 

Umur 

(bln) 

Luas 

(ha) 

Devisi/ 

blok 

Jumlah 

tanaman 

diamati 

 

Tanah 

Keragaan lilit batang 

Rataan 

(cm) 

Keragaman 

(CV=%) 

Maksimal 

(cm) 

Minimal 

(cm) 

2012 67 19,74 2/2405 560 P 36,9 26,4 59,0 9,0 

2012 74 20,45 2/2304 580 P 37,5 27,4 61,8 8,0 

2013 60 24,52 4/2100 558 P 41,1 25,3 63,0 9,5 

2013 55 25,22 2/2206 576 M 36,3 25,7 62,6 6,9 

2013 55 23,43 3/1304 569 P 36,9 33,5 62,5 7,4 

2014 49 23,65 4/2699 574 P 24,0 40,6 54,2 6,5 

2014 45 24,77 3/1906 555 M 30,7 33,8 56,3 8,7 

2016 24 6,5 4/2600 262 M 7,3 26,2 12,2 2,5 

Keterangan : Lilit batang diukur  pada saat kunjungan, pada ketinggian 1 m dari pertautan okulasi untuk 

tanaman klon dan 1 m dari permukaan tanah untuk tanaman seedling. P=Pasir. M=Mineral.  

 

Tabel 3. Standar lilit batang tanaman karet sesuai umur  

 

Umur  

(bulan) 

Lilit Batang (cm) 

Sangat 

terhambat 

Terhambat Normal Jagur 
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12 

24 

36 

48 

60 

<7 

<15 

<25 

<34 

<44 

  7  - < 9 

  15 - < 18 

  25 - < 28 

  34 - < 38 

  44 - < 47 

9 - ≤ 11 

18 - ≤ 22 

28 - ≤ 33 

38 - ≤ 44 

47 - ≤ 55 

>11 

>22 

>33 

>44 

>55 

Sumber : Balai Penelitian Sungei Putih, Pusat Penelitian Karet 

 

Tanaman yang ada pada areal rendahan dan pasir halus, dihadapkan pada 

permasalahan permukaan air tanah (water table) yang umumnya sangat dangkal bahkan 

sering terjadi genangan pada saat curah hujan tinggi, sehingga menyebabkan 

pertumbuhan tanaman terhambat/kerdil dan tingkat kematian yang tinggi. Kondisi seperti 

ini terdapat di beberapa blok tanaman yang tersebar di semua estate. Upaya-upaya 

perbaikan untuk menurunkan permukaan air tanah pada saat musim hujan sudah 

dilakukan dengan pembuatan parit-parit drainase diantara 2-4 baris tanaman, tetapi belum 

tuntas karena keterbatasan peralatan. 

Penentuan kesesuian lahan untuk tanaman karet belum pernah dilakukan 

sebelumnya, sehingga PT. HKI belum memiliki peta kesesuaian lahan dan faktor-faktor 

pembatas untuk tanaman karet. Luas areal di PT. HKI yang memerlukan penanganan 

khusus dalam pembangunan kebun karet adalah sekitar 7.000 ha dari total areal yang 

sudah tertanam sekitar 19.000 ha, yang merupakan tanah pasir halus dan sebagian 

memiliki lapisan hard pan. 

Dari hasil pengamatan di lapangan terdapat indikasi keterlambatan pertumbuhan 

tanaman karet terjadi hampir di semua estate baik di tanah mineral maupun tanah 

berpasir. Disamping masalah kendala permukaan air tanah dan kualitas bahan tanam, 

ketidakcukupan unsur hara juga mungkin ikut perpengaruh. Hal ini terlihat secara visual 

batang tanaman karet umumnya berwarna keputih-putihan dan warna daun kusam. 

Defisiensi unsur hara bisa disebabkan oleh kekurangtepatan jenis, dosis, atau aplikasi 

pupuk. Pada areal yang sering tergenang dan run off nya tinggi, aplikasi pupuk sebaiknya 

dibenamkan dalam tanah untuk menghindari pencucian unsur hara. Pada tanaman yang 

tajuknya akan menutup, penempatan pupuk sebaiknya pada titik-titik ke arah gawangan 

(diantara barisan) tanaman bukan di dalam barisan tanaman, karena akar hara tanaman 

lebih banyak terdapat di antara barisan tanaman dari pada di dalam barisan tanaman. 

Pada areal tahun tanam 2015 dan sebelumnya hampir di semua estate banyak 

dijumpai percabangan di bawah ketinggian 2,75 m dari pertautan okulasi. Percabangan 
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yang rendah akan mengurangi ketersediaan bidang sadap untuk sadapan ke atas (upward 

tapping).  Cabang-cabang di bawah 2,75 m sebaiknya agar dibuang untuk meningkatkan 

ketersediaan bidang sadap atas dan memperpanjang umur ekonomis tanaman. 

Untuk tanaman yang berumur kurang dari 1,5 tahun hampir di semua estate juga 

banyak dijumpai keterlambatan wiwil (pembuangan tunas liar). Menurut informasi 

keterlambatan wiwil disebabkan kekurangan tenaga kerja karena tenaga kerja yang cuti 

lebaran tidak kembali lagi ke kebun. Pembuangan tunas liar agar segera dilakukan agar 

bidang sadap yang terbentuk nantinya bisa mulus dan mempercepat pertumbuhan lilit 

batang. 

Hampir di semua blok tanaman di semua estate, areal yang kacangan penutup 

tanahnya Mucuna brachteata lebat, pengendalian stripan Mucuna terlambat sehingga 

melilit tanaman karet sebagai tanaman utamanya. Hal ini dapat menghambat 

pertumbuhan tanaman karet. Berdasarkan informasi keterlambatan pengendalian Mucuna 

karena kebijakan rotasi pengenaliannya hanya 4 kali/tahun. Untuk mencegah melilitnya 

Mucuna pada tanaman karet, pengendalian stripan ditingkatkaan menjadi 6-8 kali/tahun 

yang tentunya disesuaikan dengan kondisi kelebatan dan pertumbuhan tanaman Mucuna 

itu sendiri.  

Pada areal tahun tanam 2017 dan sebelumnya, arah barisan tanaman karet Utara-

Selatan. Arah barisan Utara-Selatan kami nilai kurang efektif bagi tanaman dalam 

memanen energi matahari, karena prinsip dalam sistem pertanian adalah memanen energi 

matahari seefektif mungkin pada proses fotosintesis. Terbukti pada saat dilakukan sisipan 

pada areal-areal kosong bekas rumpukan, tanaman sisipan pada areal tanaman karet umur 

3 tahun hanya beberapa jam terkena sinar matahari sehingga dapat menyebabkan 

tanaman sisipan menjadi etiolasi atau lemah. Untuk tahun 2018 arah barisan tanaman 

dirubah menjadi Timur-Barat dan menurut hemat kami lebih tepat dibandingkan arah 

barisan Utara-Selatan. 

Barisan tanaman yang hilang akibat rumpukan tumbangan kayu saat ini sedang 

dilakukan penanaman bibit karet stadia 2-3 payung. Pada barisan yang tidak lama lagi 

akan dinaungi tajuk tanaman karet sebelahnya sebaiknya barisan yang hilang tidak 

dilanjutkan dengan penanaman karet, karena dikhawatirkan tanaman karet sisipannya 

tidak akan berkembang. Areal yang sudah tertanami sisipan karet bisa terus dimonitor 

perkembangannnya, sedangkan areal yang belum tertanami bibit karet sebaiknya 
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ditanami tanaman lain yang pertumbuhannya lebih cepat atau tahan terhadap naungan 

seperti jati putih (Gamelina), meranti, pasak bumi (tongkat ali) atau tanaman lainnya 

yang memiliki pasar dan nilai ekonomi tinggi.  

Distribusi curah hujan dan hari hujan dari tahun 2013 s.d  pertengahan tahun 2018  

di kebun PT. HKI tertera pada Tabel 4.  Untuk menggambarkan kondisi iklim yang 

sebenarnya diperlukan data selama 20 tahun.  Secara umum dari Tabel 4 diketahui bahwa 

jumlah bulan kering dalam setahun adalah 1-2 bulan.  Pada tahun 2017 tidak dijumpai 

bulan kering tegas dengan curah hujan yang tergolong tinggi yakni 2.444 mm dengan 

hari hujan 136 hari/tahun.  Implikasi teknis dengan pola curah hujan tinggi sebagaimana 

tertera pada Tabel 4 adalah sebagai berikut: 

 Hampir di sepanjang tahun, penanaman karet dapat dilakukan. 

 Pada areal rendahan dapat terjadi banjir/genangan air.  Untuk pertumbuhan 

tanaman karet yang baik, kedalaman tanah efektif adalah ≥ 1 meter. Perakaran 

tanaman karet akan tumbuh dengan baik apabila sampai kedalaman 1 m dari 

permukaan tanah tidak dijumpai cadas/konkresi atau lapisan air tanah .  Pada 

kedalaman tanah efektif < 45 cm dan permukaan air tanah yang dangkal, 

pertumbuhan karet akan tertekan sehingga masa TBM mencapai 6-8 tahun. Jika 

kedalaman tanah efektif hanya 30-50 (misalnya akibat adanya lapisan konkresi) 

dapat menyebabkan tumbangnya pohon karet karena akar tunggang tidak 

sanggup menopang pertumbuhan tajuk yang berat, dan pertumbuhan tanaman 

tertekan. 

 Curah hujan tinggi tanpa bulan kering yang tegas merupakan kondisi yang cocok 

untuk perkembangan penyakit gugur daun, seperti Fusarium dan jamur upas. 

Kedua penyakit terakhir dapat menyebabkan tanaman mati, jika tidak ditangani 

secara tepat. 

 Curah hujan tinggi dapat menyebabkan tercucinya unsur hara yang diberikan 

melalui pemupukan, terutama jika aplikasi pupuk ditebar di sekeliling pangkal 

pohon pada areal rendahan dan areal yang mengalami run off yang tinggi. 

 Hari hujan yang banyak terutama jika terjadi tengah malam dan pagi hari dapat 

menyebabkan terganggunya pelaksanaan penyadapan pada saat TM, sehingga 

capaian produksi bisa tidak optimal.  

 

Tabel 4.  Distribusi curah hujan selama lima tahun terakhir di kebun PT Hutan Ketapang 

Industri 
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Bulan 

Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM 

Januari 6 169 4 88 17 152 29 288 15 205 10 174 

Februari 2 65 - - 14 106 27 334 16 311 6 102 

Maret 5 116 12 172 15 117 26 368 8 85 8 144 

April 12 323 6 63 20 112 29 371 13 299 13 258 

Mei 12 362 11 213 12 117 29 263 12 218 11 232 

Juni 8 256 16 249 12 120 21 157 10 185 9 152 

Juli 7 242 3 53 11 49 20 100 11 189   

Agust 6 350 5 103 2 12 16 63 9 174   

September 7 270 3 45 - - 25 212 7 103   

Oktober 4 262 14 191 10 125 15 313 9 166   

Nopember 21 463 22 420 29 329 17 365 15 265   

Desember 6 95 27 350 28 281 18 447 12 245   

Total 96 2.973 123 1947 170 1518 272 3281 136 2444   

Rata-rata 8 248 10 162 14 127 23 273 11 203   

Sumber : Sumber : PT Hutan Ketapang Industri, 19 Juli 2018 

 

PEMBIBITAN POLIBEG, KEBUN ENTRES DAN BAHAN 

TANAMAN 

Sejak tahun 2017, PT. HKI memperluas kebun entres dengan menggunakan klon-

klon unggul sebagaimana tertera pada Tabel 5.  Menurut informasi dari kebun pemurnian 

klon sudah dilakukan terhadap entres di kebun HKI 9, tetapi untuk entres di HKI 1 dan 

HKI 2 belum sepenuhnya murni. Pada dasarnya kebun telah memahami prinsip dan 

pentingnya penggunaan klon unggul. Hal ini terbukti dari adanya dua jenis kelompok 

klon yang ditanam di kebun entres yakni klon Quick Starter (QS) seperti klon IRR 112, 

IRR 118, PB 260, PB340, PB 350, RRIM 712 dan klon Slow Starter (SS) seperti RRIC 

100, GT 1, PB 217, PB 330 dan RRIM 921.  Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan 

bahwa kondisi kebun entres terawat cukup baik.  Klon yang dominan ditanam adalah PB 

260, IRR 112, IRR 118, PB 330 dan RRIC 100.  Perluasan kebun entres dengan klon 
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unggul baru akan terus diupayakan hingga mencapai 23 ha untuk mendukung tersedianya 

bahan tanam untuk penanaman seluas 1.500 ha setiap tahunnya.  Hampir semua klon di 

HKI-9 didatangkan dari PT Socfindo.   

Tabel 5.  Jenis klon dan jumlah pohon entres yang ditanam di kebun entres PT HKI s.d 

Juli 2018 

Klon 

HKI-1 
TT 2014 

HKI-2 
TT 2014 

HKI-9 
TT 2017 

Total HKI 
Pohon  

  

GT 1              937             937  

IRR 112       10.828        3.924        14.752  

IRR 118       11.255        2.827        14.082  

PB 217           1.293          1.293  

PB 260     13.838        7.028        2.673        23.539  

PB 330       12.003           893        12.896  

PB 340         4.464            4.464  

PB 350                25               25  

PM 10              603             603  

RRIC 100           6.313          6.313  

RRIC 100           1.828          1.828  

RRIM 712              150             150  

RRIM 901              674             674  

RRIM 911           2.008          2.008  

RRIM 921                76               76  

Total     13.838      45.578      24.224        83.640  

Sumber : PT. HKI, 19 Juli 2018 

 

Sejak tahun 2017, PT. HKI juga aktif menyiapkan bahan tanam sendiri dengan 

rincian jumlah bibitan polibeg s.d 19 Juli 2018 tertera pada Tabel 6.  Lokasi pembibitan 

batang bawah berada di HKI-8 dan HKI-9. Dari Tabel 5 tersebut diketahui bahwa daya 
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kecambah biji GT 1 yang disemai adalah 56,13%.  Daya kecambah biji seperti ini dapat 

dipahami karena biji didatangkan dari luar (Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dll.).  

Jumlah batang bawah yang dapat diokulasi hanyalah 66% dari jumlah kecambah 

tertanam dan hanya 24,7% dari jumlah biji yang disemaikan.  Untuk mendapatkan batang 

bawah yang bermutu, seleksi dilakukan baik terhadap kecambah maupun terhadap batang 

bawah.  Titik awal keberhasilan pertanaman karet adalah adanya bibit yang berkualitas 

baik secara genetis maupun fisik. Jika jumlah populasi per hektar adalah 555 pohon, 

sisipan yang dicadangkan 20% dan keberhasilan okulasi s.d bibit siap tanam 45%, maka 

jumlah batang bawah yang ada sekarang dapat mencukupi untuk penanaman seluas 1.984 

ha di lapangan. Problem yang ditemui dalam pembangunan bibit batang bawah (menurut 

informasi kebun) adalah sulitnya pengadaan biji sehingga harus didatangkan dari luar.   

Tabel 6.  Rincian jumlah bibitan polibeg sampai dengan 19 Juli 2018 di PT. HKI 

Kebun Tahun 
Jumlah 

Biji disemai 

Jumlah 

Kecambah 

Jumlah 

Polibeg 

Tertanam 

Jumlah 

Batang 

Bawah 

bisa 

diokulasi 

Okulasi 

s/d 19 Juli 

2018 

HKI-8 2017         
         
129.124  

  2018 
         
2.037.220  

      
1.347.766  

             
898.511  

      
633.978  

         
135.409  

HKI-9 2017         
         
102.256  

  2018 
         
9.851.727  

      
5.325.765  

         
3.550.510  

   
2.302.599  

         
424.942  

    
       
11.888.947  

      
6.673.531  

         
4.449.021  

   
2.936.577  

         
791.731  

Sumber : PT HKI, 19 Juli 2018 

 

Berdasarkan diskusi dengan pimpinan PT HKI, komposisi klon yang akan 

dikembangkan mengalami beberapa kali perubahan karena PT. HKI ingin terus 

memperbaharui penggunaan klon-klon unggul baru. Secara garis besar klon yang akan 

dikembangkan 60% klon Quick Starter dengan memasukan klon IRR 118 dan RRIM 712 

dan 40% klon Slow Starter dengan memasukan sedikit klon GT1. Dari hasil diskusi kami 

menyarankan komposisi klon ke depan mengarah pada 55% klon Quick Starter dan 45% 

klon Slow Starter dengan menghilangkan klon IRR 118, RRIM 712 dan GT 1 karena 

klon-klon tersebut rentan terhadap penyakit gugur daun dan memperbanyak klon PB 350. 

Komposisi klon Slow Starter disarankan untuk diperbanyak dalam rangka mengantisapsi 
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harga karet yang terus rendah sehingga bisa diterapkan penggunaan sistem sadap 

frekuensi rendah (low tapping frequency) untuk menurunkan harga pokok (cost price). 

 

REKOMENDASI UMUM 

Bahan Tanam dan Klon 

 Untuk penanaman skala luas, jenis klon yang disarankan untuk klon quick starter (QS) 

55% yang terdiri dari  klon PB 260 (29%), IRR 112 (5%), IRR 220 (5%), PB 350 (5%) 

dan klon lainnya (6%). Klon yang termasuk slow starter disarankan PB 217(19%), 

RRIC 100(10%), RRIM 921 (10%), PB 330 (5%) dan klon-klon lainnya (1%). 

Komposisi klon QS dan SS dengan perbandingan 55%:45% bertujuan untuk 

mendukung produktivitas yang tinggi dan stabil sejak awal sadap.  Kemurnian klon 

harus dijamin dengan adanya serifikasi dari pihak terkait.  Hal ini sangat diperlukan 

jika kedepan ada peluang untuk menjadi supplier bibit karet. 

 Luas dan komposisi klon di kebun entres agar disesuaikan dengan komposisi klon yang 

akan ditanam setiap tahunnya di lapangan sebagaimana disebutkan diatas. 

 Waktu panen cabang entres disesuaikan dengan umur batang bawah. Pada okulasi hijau 

(green budding) dengan umur batang bawah sekitar 4-6 bulan, umur entres yang 

dipanen juga berwarna hijau dengan umur sekitar 4-6 bulan.  Apabila batang bawah 

berumur sekitar 8 bulan (okulasi coklat), sebaiknya cabang entres telah berumur 8 – 10 

bulan.  Bila cabang entres terlalu tua, menyebabkan ketebalan kulit entres lebih besar 

dari kulit batang bawah dengan kecepatan pertumbuhan jaringan yang berbeda. Hal ini 

dapat menyebabkan meningkatnya kegagalan okulasi. 

 Sebaiknya bahan tanam hasil okulasi dalam polibeg diadakan sendiri oleh pihak kebun 

agar terjamin kualitas genetis, fisik dan mutu fisiologisnya. Jika terpaksa menggunakan 

stum mata tidur, maka ukuran diameter batang minimal 1,3 cm pada umur 8 bulan. 

Bibit yang tidak disarankan untuk ditanam ke lapangan adalah: Seedling dan klon  yang 

potensi produksinya rendah seperti IRR 39, bibit kerdil dan abnormal serta terserang 

penyakit.  Perketat seleksi bahan tanam polibeg yang akan ditanam ke lapangan, 

sebaiknya berpayung daun dua dan payung daun teratas sudah tua. Tinggi internode 

pertama minimal 20 cm, tidak terserang hama penyakit, daun tidak menguning dan 

kemurnian genetis sesuai klon. Untuk pertanaman selanjutnya sebaiknya digunakan 

polibeg berukuran 45 x 25 cm. Polibeg sisa yang berukuran besar yang berisi semaian, 
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dapat digunakan untuk pengadaan bahan tanam sisipan seperti core stmp dan bahan 

tanam polibeg berstadium 3 s.d 4 payung. Untuk mengurangi biaya pengisian media 

dan transportasi polibeg, mempermudah penanaman dan memperbanyak sistem 

perakaran bibit, sebaiknya dilakukan uji coba penggunaan root trainer sekitar 50.000 – 

100.000 buah dengan media dari campuran cocopeat dan kompos. 

 Pada areal pembibitan polibeg di HKI-8 dan HKI-9, disamping dilakukan pengendalian 

penyakit colletotichum juga perlu dilakukan pemberantasan terhadap penyakit Oidium 

dengan cara pendebuan menggunakan serbuk belerang murni (belerang Cirrus), yang 

memenuhi persyaratan teknis : 

 serbuk halus, lebih dari 90%  lolos pada saringan 100 mesh, 

 kadar air kurang dari 3%,  

 kandungan belerang lebih dari 90 %. 

Pendebuan menggunakan alat portable atau hand duster dilakukan pada awal 

pembentukan daun-daun baru dengan interval 5-7 hari.  Dosis adalah 5-7 kg 

belerang/ha/rotasi. Pendebuan  belerang dilakukan pada malam atau pagi hari sebelum 

jam 6.00 wib, pada saat belum banyak angin.  Selain belerang, dapat juga digunakan 

fungisida Sportak konsentrasi 0,1 – 0,23 % atau setara dengan dosis 0,5 – 1,0 

l/ha/apliklasi.  Fungisida Sportak disemprotkan kepermukaan daun yang baru berwarna 

coklat tembaga dengan interval aplikasi 5 – 7 hari dilakukan selama ada serangan. 

 

Tanaman Belum Menghasilkan 

 Untuk mendapatkan produktivitas yang tinggi, salah satu faktor yang perlu 

diperhatikan adalah bahwa tanaman harus seragam dengan jumlah pohon disadap 

tetap sama dengan jumlah pohon pada saat tanam (550 pohon/ha). Oleh karena  itu 

penurunan jumlah pohon harus selalu dicegah. Penurunan jumlah pohon dapat terjadi 

akibat kematian, tanaman kerdil dan penyisipan yang tidak terencana dengan baik. 

Prinsip yang perlu dipedomani agar penyisipan terlaksana dengan baik adalah jumlah 

bahan penyisip cukup tersedia (sekitar 5-10% dari total tanaman awal), penyisipan 

sesegera mungkin dilakukan dengan menggunakan bahan tanam dari klon yang sama 

dengan umur yang relatif sama atau sedikit lebih tua, dan penyisipan terakhir 

dilakukan sampai umur tanaman mencapai 2,5 tahun. Penyisipan yang menggunakan 

bahan tanam yang jauh lebih muda umurnya dari tanaman yang disisip akan 
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menyebabkan heterogenitas tanaman, sehingga waktu matang sadap menjadi tertunda 

dan jumlah pohon yang dapat disadap pada awal sadap menjadi sedikit.  

 Bahan penyisip yang disediakan harus cukup dari segi jumlah dan sesuai dari segi 

stadia.  Berdasarkan data tingkat penurunan populasi yang diperoleh dari pihak kebun, 

diketahui bahwa perlu dipersiapkan bahan penyisip dalam bentuk polibeg (sampai 

dengan stadia 3 payung daun sebanyak 3% dari populasi awal. Bahan ini digunakan 

sebagai penyisip pada umur ≤ 6 bulan setelah tanaman utama ditanam.  Selanjutnya 

dalam bentuk stadia lanjut (bentuk core stump) perlu dipersiapkan sekitar 7% dari 

tanaman utama. Untuk keperluan penyisipan kedepan, perlu dipersiapkan bahan tanam 

Core Stump (CS) yang akan digunakan sebagai bahan penyisip dari umur 1 tahun sd 

umur 2,5 tahun.  Cara pengadaan bahan tanam CS yang akan digunakan sebagai bahan 

penyisip adalah sebagai berikut :  

- Bibit Core Stump (CS) adalah merupakan stum tinggi, dimana pada saat 

pemindahan akar tanaman masih ada. 

- CS diproduksi dengan cara melakukan okulasi tanaman muda di polibeg (umur 4-

6 bulan). Kualitas polibeg jangan yang daur ulang. 

- Setelah diperoleh tanaman polibeg satu payung daun, lalu ditanam di pembibitan 

CS.   

- Jarak tanam di pembibitan CS adalah 0,5 x 1 m. Di pembibitan CS yaitu 1,5 – 2,5 

tahun, pemeliharaan seperti penyiangan, pemupukan, pengendalian penyakit dan 

penunasan dilakukan sesuai anjuran. Pembibitan CS sebaiknya berada di areal 

khusus yang dekat dekat pengawasan. 

- Bibit CS dapat dibongkar untuk digunakan sebagai bahan penyisip, setelah 

terlebih dahulu dilakukan topping pada ketinggian 3 m atau pada batas tertinggi 

batang yang masih berwarna coklat. 

- Seminggu setelah topping, bibit CS dibongkar mengikut sertakan akar yang 

masih terbungkus polibeg hitam.  

 

• Tanaman yang mati pada areal TBM yang banyak dijumpai di lapangan sebaiknya 

sesegera mungkin dilakukan penyisipan. Demikian juga dengan tanaman yang sangat 

kerdil/kuntet yang tidak mungkin lagi untuk tumbuh normal sebaiknya diganti dengan 

bibit baru yang berkualitas prima. Untuk areal seedling dengan kerapatan dibawah 500 

pohon/ha juga agar segera dilakukan penyisipan jika ingin tetap akan dipertahankan. 
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Untuk memperbaiki performan areal seedling dengan kerapatan di atas 600 pohon/ha 

agar dilakukan uji coba skala terbatas pemberian pupuk sebanyak 75% dari dosis 

pupuk tanaman klonal dan dilakukan penjarangan sampai mencapai populasi tanaman 

600 pohon/ha. Jika uji coba ini hasilnya baik dapat dilakukan pada keseluruhan areal. 

• Pada tanaman TBM yang pertumbuhannya terhambat yang memiliki tinggi atau lilit 

batang sekitar 50% dari rata-rata dan diperkirakan masih mampu berkembang, 

pertumbuhannya masih bisa dipacu dengan pemberian pupuk ekstra berupa Urea dan 

KCl sebanyak 50% dari dosis anjuran. Aplikasi pupuk utama dan ekstra pada areal 

rendahan, berpasir, bergelombang, dan areal-areal yang run off nya tinggi sebaiknya 

dibenamkan dalam tanah atau dipocket untuk menghindari pencucian (leaching) unsur 

hara. Pada areal TBM yang sudah ditotol yang tahun depan akan disadap juga 

pertumbuhannya bervariasi. Untuk memperbaiki keseragaman pertumbuhan, tanaman 

bertotol 1 dan tidak bertotol, serta masih bisa berkembang diberi pupuk ekstra N dan 

K dengan dosis 50% dari dosis rekomendasi. Tanaman bertotol dua diberi pupuk 

ekstra N dan K dengan dosis 25% dari dosis rekomendasi. Tanaman yang kerdil yang 

tidak mungkin mengejar pertumbuhan supaya dibongkar atau tidak perlu dipupuk lagi. 

• Salah satu kegiatan yang dilakukan pada tahun pertama dari sejak penanaman di 

lapangan adalah penunasan. Penunasan adalah kegiatan membuang segala tunas yang 

tidak diinginkan antara lain tunas yang tumbuh dari batang bawah dan tunas yang 

tumbuh dari batang sepanjang 2,75 m dari pertautan okulasi. Sampai ketinggian 

sekitar 2,75 m dari pertautan okulasi tanaman karet harus bebas cabang agar nantinya 

diperoleh bidang sadap yang mulus. Penunasan dilakukan menggunakan pisau tajam, 

mepet (sedekat mungkin) dengan batang dan dilakukan sedini mungkin (jangan 

terlambat) pada saat jaringan belum mengayu. Pada saat penunasan batang jangan 

dibengkokkan dan rotasi penunasan dilakukan sekitar 12 kali per tahun 

 Pada tanaman karet, titik mulai percabangan yang diinginkan adalah sekitar 2,75 m 

dari pertautan okulasi. Hal ini berarti bahwa pada ketinggian tersebut cabang 

diharapkan terbentuk pada semua tanaman. Tetapi kenyataan di lapangan, seringkali 

cabang tidak tumbuh pada ketinggian tersebut, sehingga perlu dilakukan 

induksi/perangsangan percabangan.  Jika masih ada tanaman yang belum bercabang 

secara alamiah pada ketinggian ≥ 3 m, maka induksi percabangan perlu dilakukan 

dengan clipping pada daun yang masih muda atau topping pada saat jaringan batang 

yang telah berwarna coklat pada ketinggian sekitar 2,75 m.  Pelaksanaan topping pada 

jaringan muda berumur 10-12 bulan, pada seluruh areal tidak dianjurkan karena akan 
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terbentuk percabangan yang teronggok dengan lekuk pertautan yang tidak kuat dan 

mudah sempal karena angin.   

 Kondisi iklim di kebun PT. HKI (Kendawangan) sangat mendukung untuk 

perkembangan beberapa penyakit akibat jamur a.l penyakit  Fusarium. Pada tanaman 

yang terserang, dilakukan pemotongan jaringan pada 20-30 cm di bawah jaringan 

yang masih sehat.  Jaringan yang dipotong dikumpulkan dan dibakar  untuk mencegah 

penularan penyakit ke tanaman lain. Bekas potongan dioles dengan TB 192.  Jaringan 

sehat dioles dengan larutan fungisida Calixin RM atau Calixin 750EC atau Bayleton 

250EC atau Anvil 50 SC dengan konsentrasi 0,5-1%.  Lima (5) ml fungisida + 1 liter 

air dicampur merata, lalu ditambahkan tepung kaolin atau kanji secukupnya, sehingga 

larutan lebih kental.  Calixin RM digunakan tanpa pengenceran (langsung dapat 

diaplikasikan). Untuk pencegahan, tanaman sehat di sekitar tanaman sakit dapat dioles 

fungisida pada cabang dan batangnya. 

 Pada areal rendahan dan pasir halus yang dibawahnya ada hard pan, pertumbuhan 

tanaman umumnya terhambat/kerdil karena permukaan air tanahnya (water table) 

dangkal. Setelah dibuat parit drainase diantara 2-4 baris tanaman, pertumbuhan 

tanaman karet terliat lebih baik. Parit-parit drainase sebaiknya segera dibuat sesuai 

kebutuhan terutama untuk menghadapi musim hujan.  Untuk mengejar pertumbuhan 

tanaman yang terhambat/kerdil yang berada di lahan berpasir atau tanah mineral, 

selain aplikasi pupuk dosis rekomendasi, diberikan juga pupuk ekstra N (urea) dan K 

(KCl) sebanyak 50% dari dosis normal. Pupuk ektra yang diberikan adalah pupuk 

tunggal dan aplikasinya bisa bersamaan atau terpisah dengan aplikasi pupuk normal. 

Pupuk ditebar secara melingkar dengan radius mengikuti perkembangan tajuk 

tanaman karet. Pupuk jangan diaplikasi langsung ke pangkal akar tanaman karet 

karena akar hara sudah mengarah ke gawangan karet. Pemupukan sebaiknya pada saat 

kondisi tanah lembab yang dicirikan dengan kadar airnya sekitar 30%. Untuk areal 

berpasir penanaman Mucuna bracteata sebanyak 700 polibeg per ha disarankan untuk 

mempercepat menutupan permukaan tanah serta memperbaiki kesuburan dan sifat 

fisik tanah. 

 Pada blok yang terserang hama rayap, agar segera dilakukan sensus terhadap jumlah 

pohon yang terserang. Pohon yang terserang hama rayap dikendalikan dengan aplikasi 

termitisida (berbahan aktif imidacloprid dan fipronil) dengan sistim penyiraman.  Di 

sekitar sistem perakaran (sekitar 0,5 m) dari batang pohon dibuat parit sedalam + 15 



 
 

23 
 

cm, kemudian ke dalam parit tersebut disiramkan termitisida dengan konsentrasi 0,1-

0,5% sebanyak 1-1,5 liter. 

 Pada areal barisan karet yang kosong akibat adanya rumpukan dan yang tidak lama 

lagi tajuk tanaman karetnya akan menutup dapat ditanami dengan tanaman penghasil 

kayu yang pertumbuhannya cepat atau yang tahan terhadap naungan seperti jati putih 

(Gamelina), meranti dan pasak bumi (tongkat ali) atau tanaman lainnya yang bernilai 

ekonomis tinggi. 

 Untuk mempercepat proses pelapukan sisa-sisa tunggul, di areal rumpukan mula-mula 

dapat ditanam biji kacangan Mucuna cochinchinensis (Mc) dosis 5-6 kg/ha areal 

rumpukan. Tujuannya adalah untuk mempercepat penutupan sehingga tunggul/sisa 

kayu cepat melapuk. Tiga sampai empat bulan setelah tanam, biasanya Mc sudah 

menutup 90%. Penanaman Mc dilakukan dengan cara menugal di sekeliling 

rumpukan. Mc adalah LCC (Legume Cover Crop) berumur pendek dan bertahan hidup 

paling lama 8-10 bulan. Oleh karena itu penanaman Mc sebaiknya diikuti dengan 

penanaman Mucuna bracteata. 

 Persiapan dan pengadaan Mucuna bracteata (Mb) dalam bentuk polibeg yang 

mencukupi secara kuantitas dan kualitas perlu dilakukan untuk setiap program 

penanaman baru. Setiap kg benih Mb biasanya terdapat 6000 butir biji. Dengan 

asumsi daya kecambah 50% dan jumlah bibit polibeg Mb per ha adalah 700 pohon, 

maka satu kg biji Mb dapat mencukupi untuk 4,3 ha tanaman karet di lapangan. Cara 

mengecambahkan bibit Mb dan pemeliharaannya perlu dipahami dengan baik untuk 

mendapatkan tingkat keberhasilan yang tinggi. 

 TUS (Tim Unit Semprot) yang sudah terbentuk di tiap-tiap devisi agar diberdayakan 

dengan optimal dan dipastikan agar jumlah personil TUS mencukupi dengan rotasi 

semprot yang telah ditetapkan. Keterlambatan rotasi dapat menyebabkan melilitnya 

Mb di pohon karet. Pada areal Mb yang lebat, rotasi penyemprotan dapat dilakukan 6-

8 kali/tahun karena dengan rotasi 4 kali/tahun seperti sekarang ini Mb dapat melilit 

pohon karetnya. 

 Untuk areal rendahan dan adanya hard-pan, pekerjaan pembuatan parit agar 

dilanjutkan (satu parit untuk dua baris tanaman karet).  

 Selanjutnya secara rinci, saran dan rekomendasi teknis dari setiap field yang 

dikunjungi tertera pada matriks rekomendasi 

 Beberapa uji coba yang diperlukan untuk memperbaiki performan tanaman karet dan 

pembibitan adalah : 
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 Compacting tanaman untuk meningkatkan homogenitas terutama pada blok-

blok tertentu seperti pada areal berpasir blok 5905 TT 2015 HKI-8/2. 

 Thinning out menjadi 600 pohon/ha untuk areal tanaman seedling yang 

memiliki kerapatan lebih dari 600 pohon/ha. Disamping thinning out, untuk 

memperbaiki performan tanaman dipupuk 75% dari dosis pupuk tanaman 

klonal. 

 Perlu diuji coba penggunaan pupuk majemuk lainnya selain pupuk yang 

dipakai selama ini. Pupuk yang diuji coba sebaiknya yang bersifat slow release 

sedang. 

 Penanaman Mucuna bracteata (Mb) pada tanah berpasir dengan pemberian 

sebanyak 1 kg tanah mineral top soil per lobang tanam Mb.  Populasi per 

hektar Mb dapat mencapai 700 pohon untuk mempercepat penutupan dan 

untuk memperbaiki sifat fisik dan kesuburan tanah pasir. 

 Penggunaan root  trainer dengan media tanam cocopeat dan kompos sebanyak 

50.000 – 100.000 buah untuk mengurangi biaya pengadaan dan memperbaiki 

kualitas perakaran bibit. 

Beberapa saran non-teknis  untuk meningkatkan kinerja perusahaan adalah : 

 Kartu tanaman (dari setiap blok) perlu dibuat, dimana isi kartu tanaman tersebut 

a.l adalah tanggal tanam, nomor atau nama blok, jumlah pohon awal dan 

selanjutnya setiap tahun, tanggal dan dosis pemupukan per pohon, weeding dan 

kultur teknis lainnya yang diterima tanaman pada blok tersebut.  Pembuatan kartu 

tanaman sangat berguna untuk mengetahui riwayat pemeliharaan yang diterima 

tanaman dan kendala apa saja yang terdapat di areal tersebut.  Adanya kartu 

tanaman juga sangat penting untuk kegiatan monitoring dan evaluasi selanjutnya.  

Dimulai dari sejak masa  TBM-2 s.d awal TM pengukuran lilit batang pada 

ketinggian 1 m dari permukaan tanah dan inventarisasi pohon hidup agar 

dilanjutkan. Dalam sensus tanaman, agar dipisahkan jumlah tanaman yang 

normal dan tanaman kerdil. 

 Para pelaksana teknis di setiap devisi perlu dibekali secara periodik tentang 

pengetahuan budidaya karet dan management berbagai pengendalian penyakit, 

hama dan weeding. Training untuk karyawan pimpinan dan pelaksana sangat 
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menting untuk menunjang persamaan persepsi dan keberhasilan kebun HTI PT 

HKI. 
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MATRIK REKOMENDASI DARI BEBERAPA BLOK YANG DIKUNJUNGI 
 

Kebun Entres dan Bahan Tanam 

 
Kebun/devisi/blok/luas 

(ha)/TT 

Fakta dan Masalah saat ini 

 

Rekomendasi perbaikan tanaman 

 

 HKI-9/entres/ 24.224 

pohon entres/2017 

(Gambar 1). 

 HKI -1/entres/13.838 

pohon/2014 

 HKI-2/entres/45.578 

pohon/2014 

 Klon yang sudah tertanam 

beragam. Komposisi klon 

quick starter (QS) dan klon 

slow starter (SS) di kebun 

entres belum ideal. 

 Di HKI-9 kebun entres sudah 

dimurnikan dan 

pertumbuhannya baik. 

Tanaman penutup tanahnya 

adalah sebagian Arachis pintoi 

dan sebagian rumput alamiah. 

 Kebun entres yang ada 

sekarang  di areal  HKI 9 

ditujukan untuk okulasi 

batang bawah yang masih 

muda di polibeg.  

 Di HKI-1 dan HKI-2, tingkat 

kemurnian klonnya hanya 

mencapai  60% (menurut 

informasi kebun). .  

 Jenis klon yang ditanam sejak 

tahun 2012 s.d 2018 

umumnya klon PB 260, IRR 

112, IRR 118, PB 340, RRIM 

600,PB 217, RRIM 911, PB 

330 dan BPM 24. 

 Kebun entres di HKI-1 dan HKI-2 perlu dimurnikan 100%.  Pemurnian dilakukan dengan 

membongkar pohon yang beda klon dan plot klon diberi tanda yang jelas. 

 Untuk pertanaman skala luas disarankan komposisi klon quick starter (QS) dan slow starter 

(SS) adalah  55%: 45%.  Jenis klon QS yang disarankan klon PB 260 (29%), IRR 112 (5%), 

IRR 220 (5%), PB 350 (5%) dan klon lainnya (6%). Klon SS yang disarankan adalah PB 

217(19%), RRIC 100(10%), RRIM 921 (10%), PB 330 (5%) dan klon lainnya 1%. 

  Luas dan komposisi klon di kebun entres agar disesuaikan dengan komposisi klon yang akan 

ditanam di lapangan sebagaimana disebutkan diatas. 

 Jika rencana penanaman baru setiap tahun adalah 1500 ha, maka jumlah pohon entres yang 

harus tersedia (dengan catatan okulasi hijau) adalah sekitar 12.000 pokok entres, dimana tiap 

pokok entres tersedia sekitar 60 mata okulasi per tahun. 

 Waktu panen cabang entres disesuaikan dengan umur batang bawah.  Bila batang 

bawah berumur 4-6 bulan maka umur entres juga sekitar umur 4-6 bulan dan jika 

batang bawah umur 8 bulan, sebaiknya cabang entres telah berumur 8 – 10 bulan.  

Apabila cabang entres terlalu tua, menyebabkan perbedaan laju pertumbuhan jaringan 

dan ketebalan kulit entres lebih besar dari kulit batang bawah. Hal ini dapat 

menyebabkan meningkatnya kegagalan okulasi. 

 Kebun entres harus relatif bersih dari rerumputan. Penyiangan dilakukan secara 

manual selama 6 bulan pertama dengan rotasi 2–3 bulan sekali. Setelah tanaman 

berumur 6 bulan, pengendalian gulma dapat dilakukan secara kimia dengan rotasi 

setiap 3-4 bulan.  Untuk menjaga agar pertumbuhan kayu okulasi tetap normal, 

pemupukan secara rutin  dilakukan.   

 Pemangkasan kebun entres harus selalu dilakukan setiap tahun dengan tujuan untuk 

rejuvinasi kebun entres.  Batang entres jangan dibiarkan terlalu tinggi (> 3 m), dan 

pemotongan tetap dilakukan walaupun entres tersebut tidak digunakan. 
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Kebun Entres dan Bahan Tanam (lanjutan…) 

 
Kebun/devisi/blok/luas 

(ha)/TT 

Fakta dan Masalah 

 

Rekomendasi perbaikan tanaman 

 

 HKI-8/ bibitan 

polibeg/2018 

 HKI-9/bibitan 
polibeg/2018 

(Gambar 2). 

 

 Ukuran polibeg yang 

digunakan untuk 

pembibitan batang bawah 

umumnya ukuran  besar 

yakni 70 x 26 cm. Kendala 

yang dihadapi bobot 

polibeg berisi tanah/ 

tanaman cukup berat 

(sekitar 20 kg) sehingga 

prestasi/hk dalam penanaman 

dan pengeceran bibit ke 

lapangan rendah.  Kolom 

tanah di dalam polibeg sering 

patah pinggang sehingga pada 

saat penanaman kolom tanah 

polibeg pecah dan dapat 

menyebabkan kematian bibit 

setelah tanam. 

 Masih terdapat sekitar 8.000 

bibit batang bawah polibeg 

berumur 1-1,5 tahun, sudah 

pernah diokulasi tetapi gagal 

okulasinya. 

 Perlu pengawasan ketat pada saat pengeceran dan penanaman bibit polibeg besar. 

 Batang bawah sebanyak 8.000 tersebut sebaiknya dapat diokulasi lagi dengan menggunakan 

mata daun (okulasi coklat) dan sumber entresnya dapat diambil dari kebun entres tahun tanam 

2014 di HKI-2, klon IRR 112, PBB 330 dan PB 260. Bahan tanam ini nantinya dapat 

dipergunakan sebagai bahan tanam sisipan untuk tahun tanam 2019, yang sebelumnya 

dipersiapkan  menjadi core stump.  

 Teknik perbanyakan core stump untuk bahan penyisip diuraian dalam rekomendasi umum. 

 Untuk pertanaman selanjutnya sebaiknya digunakan polibeg berukuran 45 x 25 cm 

 Polibeg sisa yang berukuran besar dapat digunakan untuk pengadaan bahan tanam sisipan 

seperti core stmp dan bahan tanam polibeg berstadium 3 s.d 4 payung. 

 Bibitan polibeg yang berukuran kecil 38 x 18 cm dilanjutkan dengan tetap memperhatikan 

penyiraman yang optimal. 
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Kebun Entres dan Bahan Tanam (lanjutan…) 
 

Kebun/devisi/blok/luas 

(ha)/TT 

Fakta dan Masalah 

 

Rekomendasi perbaikan tanaman  

 

  HKI-10/1/Bibitan 

polibeg dari 

stump/139.125 

polibeg (Gambar 

3). 

 Pertumbuhan bibit polibeg 

kurang optimal (umumnya 

tinggi payung daun pertama 

≤ 20 cm), daun menguning 

dan keberhasilan hidup 

rendah. Bahan tanam ini 

akan digunakan untuk areal 

penanaman di devisi 1. 

 Stump dipasok pihak 
ketiga. 

 Kemurnian genetis sulit 
dijamin. 

 Tunas okulasi yang tumbuh 

kurang optimal umumnya 

terdapat pada tanaman yang 

batang bawahnya kecil 

(diameter batang bawah ≤ 

1,2 cm). 

 Perlu seleksi ketat terhadap bahan tanam polibeg yang berasal dari stum mata tidur. 

 Bahan tanam polibeg (eks stump mata tidur) yang disarankan untuk ditanam ke lapangan adalah 

berpayung daun dua laten dan tinggi payung daun pertama ≥ 20 cm serta daun tidak terserang 

penyakit. 

 Penunasan tunas liar agar jangan terlambat, dengan rotasi 5-7 hari dari sejak tanam stum di 

polibeg. 

 Disamping pemberian pupuk yang telah direkomendasikan oleh kebun, perlu juga dilakukan 

penyemprotan pupuk (bayfolan 0,2%) melalui daun sebanyak 3-4 kali dengan rotasi 7 hari. 

 Penyemprotan fungisida untuk pengendalian penyakit daun di pembibitan sebaiknya dilakukan 

pada pagi hari sebelum jam 10.00 pagi dan semprotan diarahkan ke daun muda. 

 Untuk pertanaman selanjutnya sebaiknya bahan tanam hasil okulasi dalam polibeg diadakan 

pihak kebun agar terjamin kualitas genetis, fisik dan mutu fisiologis bibit tersebut. 

 Jika terpaksa menggunakan stum mata tidur dari pihak ketiga, maka ukuran diameter batang 

minimal adalah 1,3 cm pada umur 8 bulan 
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Kebun Entres dan Bahan Tanam  (lanjutan…) 

 

Kebun/devisi/blok/lua

s (ha)/TT 

Fakta dan Masalah 

 

Rekomendasi perbaikan tanaman  

 

 HKI-8/1/Bibitan 
polibeg 

langsung/898.51

1 polibeg 

(Gambar 4) 

 Dari jumlah tersebut yang 
dapat diokulasi sebanyak 

633.978 batang (70,56%). 

Okulasi dilakukan pada 

umur 4 bulan menggunakan 

entres hijau dan 

keberhasilan okulasi dapat 

mencapai sekitar 85%.  

Pertumbuhan payung daun 

pertama sangat beragam 

yakni berkisar dari 6 cm s.d 

25 cm. Ada gejala serangan 

penyakit Oidium dan 

Colletotrichum. 

Keberhasilan tumbuh dan 

pertumbuhan tunas okulasi 

tidak optimal. 

 Inventarisasi jumlah tanaman yang tumbuh normal (tinggi internode pertama ≥ 20 cm) dan 

terhadap yang kerdil. 

 Lakukan pemberantasan terhadap penyakit Oidium dengan cara pendebuan menggunakan 

serbuk belerang murni (belerang Cirrus), yang memenuhi persyaratan teknis : 

 serbuk halus, lebih dari 90%  lolos pada saringan 100 mesh, 

 kadar air kurang dari 3%,  

 kandungan belerang lebih dari 90 %. 

Pendebuan menggunakan alat portable atau hand duster dilakukan pada awal 

pembentukan daun-daun baru dengan interval 5-7 hari.  Dosis adalah 5-7 kg 

belerang/ha/rotasi. Pendebuan belerang dilakukan pada malam atau pagi hari sebelum 

jam 6.00 wib, pada saat belum banyak angin.  Selain belerang, dapat juga digunakan 

fungisida Sportak konsentrasi 0,1 – 0,23 % atau setara dengan dosis 0,5 – 1,0 

l/ha/apliklasi.  Fungisida Sportak disemprotkan kepermukaan daun yang baru 

berwarna coklat tembaga dengan interval aplikasi 5 – 7 hari dilakukan selama ada 

serangan. 

 Penunasan dilakukan ketika tunas liar panjangnya kurang dari 5 mm.  Rotasi 
penunasan adalah 5 hari sekali.  Satu minggu setelah serong, biasanya mata okulasi 

sudah tumbuh.   Jika tunas liar tidak segera dibuang, maka pertumbuhan tunas okulasi 

akan terhambat atau tidak tumbuh sama sekali.   

 Seleksi bibit di pembibitan polibeg untuk ditanam ke lapangan harus ketat. Dalam 

satu blok tanaman stadia bibit harus seragam yakni 2 payung daun. Bibit yang tidak 

disarankan untuk ditanam ke lapangan adalah : 

1. Seedling /klon IRR 39 

2. Bibit kerdil dan abnormal 

3. Bibit yang terserang penyakit 
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Persiapan Lahan dan Pola tanam  
 

Kebun/devisi/blok/luas 

(ha)/TT 

Fakta dan Masalah saat ini 

 

Rekomendasi perbaikan tanaman  

 

 HKI-10/1/ penyiapan 

lahan 

 HKI-2/TT 2014/ blok 

4306 (Gambar 5)  

 HKI-1/2/blok 2206/ 

TT 2013 (Gambar 6) 

 TT 2015 dan 

sebelumnya di semua 

estate 

 

 Umumnya persiapan lahan 

dilakukan dengan cara 

menumbang pohon/semak 

secara mekanis dan diikuti 

dengan mendorong hasil 

tumbangan dalam rumpukan.  

 Pengolahan lahan seperti luku 

dan garu tidak dilakukan. 

Lobang tanam digali dengan 

menggunakan hole digger 

(kedalaman lobang 70 cm).  

 Penanaman Mucuna bracteata 

dalam bentuk polibeg dilakukan 

setelah selesai penanaman karet 

dengan populasi yang sama 

dengan populasi tanaman karet.  

 Permasalahan yang muncul 

adalah adanya gangguan rayap 

seperti terlihat di areal TT 2014 

blok 4306 (HKI- 2).  

 Pada beberapa blok tertentu 

seperti pada TT 2013 blok  2206 

BGE/2 jalur untuk penanaman 

karet berkurang akibat  

rumpukan, sehingga pohon /ha 

menjadi tidak optimal (< 550 

pohon). 

 Lapisan top soil sebagian 

terangkut ke areal rumpukan 

 Penyiapan lahan (LC) sebaiknya paling lambat 3 bulan sebelum penanaman. 

 Untuk mempercepat proses pelapukan sisa-sisa tunggul, di areal rumpukan mula-mula 
dapat ditanam biji kacangan Mucuna cochinchinensis (Mc) dosis 5-6 kg/ha areal 

rumpukan. Tujuannya adalah untuk mempercepat penutupan sehingga tunggul/sisa 

kayu cepat melapuk. 3-4 bulan setelah tanam, biasanya Mc sudah menutup 90%. 

Penanaman Mc dilakukan dengan cara menugal di sekeliling rumpukan. Mc berumur 

pendek (sekitar 8-10) bulan, sehingga penanaman Mc sebaiknya diikuti dengan Mb. 

 Penempatan baris rumpukan diupayakan agar tidak mengurangi barisan tanaman 
karet. 

 Untuk mempercepat penutupan areal, meningkatkan kesuburan dan memperbaiki sifat fisik 

tanah, sebaiknya populasi Mb per ha ditingkatkan menjadi 700 pohon. 

  Pada tanaman TBM dengan kondisi tajuk masih sangat terbuka dan vegetasi penutup tanah 

adalah rumput alami, maka perlu dilakukan penanaman Mb. 

 Pada blok yang terserang hama rayap, agar segera dilakukan sensus  terhadap jumlah  pohon 

yang terserang. Pohon yang terserang hama rayap dikendalikan dengan aplikasi termitisida ( 

berbahan aktif imidacloprid dan fipronil) dengan sistim penyiraman.  Di sekitar 

sistem perakaran (sekitar 0,5 m) dari batang pohon dibuat parit sedalam + 15 cm, 

kemudian ke dalam parit tersebut disiramkan termitisida dengan konsentrasi 0,1-0,5% 

sebanyak 1-1,5 liter. 

 Diupayakan agar top soil sedemikian rupa bisa dipertahankan. 

 Pada areal barisan karet yang kosong akibat adanya rumpukan, dapat ditanam tanaman 

penghasil kayu seperti jati putih, meranti, tongkat ali/pasak bumi) atau tanaman lainnya yang 

bernilai ekonomis. 

Dengan asumsi daya kecambah 50% dan jumlah bibit polibeg Mb per ha adalah 700 

pohon, maka satu kg biji Mb dapat mencukupi untuk 4,3 ha tanaman karet di 

lapangan. Persiapan dan pengadaan Mb dalam bentuk polibeg yang mencukupi secara 

kuantitas dan kualitas perlu dilakukan untuk setiap program penanaman baru. Cara 
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pada saat proses rumpukan 

 
mengecambahkan bibit Mb dan pemeliharaannya perlu dipahami dengan baik untuk 

mendapatkan tingkat keberhasilan yang tinggi. 
   

 

Penanaman dan Penyulaman  
 

Kebun/devisi/blok/luas 

(ha)/TT 

Fakta dan Masalah saat ini 

 

Rekomendasi perbaikan tanaman  

 

   

 HKI-1 s.d HKI-

12/TT 2012-2016 

 Untuk areal tanaman TT 2012 

s.d TT 2016 bahan tanam 

umumnya di suplai dari pihak 

ketiga.  Bahan tanam untuk 

sisipan tidak mencukupi. 

 Untuk seluruh TT tersebut 

diatas, penyisipan dilakukan 

menggunakan bahan tanam 

yang umurnya jauh lebih 

muda dibandingkan dengan 

tanaman yang disisip, 

sehingga tingkat keragaman 

tanaman tinggi. 

 Pada blok-blok tertentu 

penyisipan masih dilakukan 

pada tanaman utama yang 

tajuknya sudah menutup. 

Akhirnya pertumbuhan 

tanaman penyisip tidak dapat 

mengejar. 

 Tanaman yang tajuknya sudah menutup, penyisipan dihentikan. 

 Tanaman-tanaman yang tertinggal diberikan pupuk ekstra N dan K sekitar 50% dari dosis 

rekomendasi. 

 Kalau masih memungkinkan dilakukan uji coba compacting atau regrouping dari tanaman 

pinggiran untuk keseragaman tanaman di blok tersebut. Pelaksanaannya harus bertepatan 

dengan musim hujan. 

 Pada setiap program penanaman, sediakan bibit untuk penyulaman 5 – 10% dari populasi. 

 Perlu dibangun pembibitan core stump (CS) untuk penyulaman TBM umur 1- 2,5 tahun.  

 Penyulaman agar dilakukan pada musim hujan, secara periodik dengan bahan tanam yang 

sesuai dengan tanaman utama. 

 

HKI-2/TT2014/ 13,97 

ha 

HKI-1/TT  

 Tanaman seedling IRR 39 

tahun tanam 2014(1.238 ha). 

 Pertumbuhan lambat sehingga 

matang sadap lama, dan 

 

 Untuk areal dengan kerapatan dibawah 500 ph/ha dilakukan penyisipan dengan bahan tanam 

klon/seedling .  Pelaksanaannya disesuaikan dengan ketersediaan bahan tanam. 

 Untuk areal dengan kerapatan diatas 600 pk/ha, dilakukan thinning out sehingga kerapatan 
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tingkat keragaman sangat 

tinggi,.  

 

menjadi 600 pk/ha. 

 Perlu dilakukan uji coba pemupukan dosis pupuk 75% dari dosis normal , untuk 

memperbaiki keragaan tanaman. Hasil percobaan menjadi pertimbangan aplikasi untuk skala 

luas. 

 

 

 

Pemeliharaan Tanaman  
 

Kebun/devisi/blok/luas 

(ha)/TT 

Fakta dan Masalah saat ini 

 

Rekomendasi perbaikan tanaman  

 

 HKI-8/1/TT 2013 

(Gambar 7) 

• Pada beberapa blok tanaman, 

Mucuna brachteata (Mb) 

melilit sampai ke batang 

tanaman karet, sehingga 

pertumbuhan karet terganggu. 

 

 TUS (Tim Unit Semprot) yang sudah terbentuk di tiap-tiap devisi agar diberdayakan dengan 

optimal dan dipastikan agar jumlah personil TUS mencukupi dengan rotasi semprot yang 

telah ditetapkan. Keterlambatan rotasi dapat menyebabkan melilitnya Mb pada pohon karet. 

 Pada areal penutup Mb yang padat/tebal, strip weeding dapat ditingkatkan menjadi 6-8 x 

dalam setahun, supaya tidak melilit pada tanaman karet. 

 Weeding  pada jalur tanaman TBM 1 dst. dapat dilakukan secara khemis menggunakan 

Glyphosate (0,33%-0,5%) 3-4 bulan sekali. Penyemprotan agar hati-hati jangan sampai 

mengenai pohon. 

 Anak kayu di gawangan didongkel dengan rotasi 3 bulan sekali. 

 Mb yang melilit pohon karet agar segera diturunkan/diatasi 

  

 HKI-3/3/blok 

6999/TT 2014/ luas 

24,68 ha  

 Di semua estate 

pada TT ≤ 2015 

• Pada beberapa blok tanaman, 

wiwilan terlambat sehingga 

percabangan besar terbentuk 

pada ketinggian dibawah 2,75 

m. Pembentukan tajuk hanya 

mengandalkan alamiah dan 

kalaupun ada dilakukan secara 

topping.  Percabangan tidak 

seragam.  

 Lakukan pembuangan cabang pada tanaman yang tumbuh pada ketinggian ≤  2.75. 

Penunasan dilakukan menggunakan pisau tajam. Pemotongan tunas dilakukan sedekat 

mungkin dengan batang. Rompel cabang berkayu di bawah ketinggian 2,75 m dengan 

menggunakan gergaji tajam dan jangan sampai kulit batang sompel.  

 Pada TBM-1, jika sampai ketinggian 2,75 m tidak terbentuk percabangan, maka perlu 

dilakukan induksi percabangan dengan cara clipping atau pemenggalan tajuk pada 

ketinggian sekitar 2,75 m. Untuk topping sedikit (± 5 cm) di atas kumpulan mata pada 

bagian batang yang berwarna coklat.  
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Pemeliharaan Tanaman  (lanjutan…) 
 

Kebun/devisi/blok 

/luas (ha)/TT 

Fakta dan Masalah saat ini 

 

Rekomendasi perbaikan tanaman  

 

• HKI-8/devisi 1/TT 

2013 

• Pemupukan tidak kontinyu. 

• Pada beberapa tanaman 

aplikasi pupuk tepat di leher 

akar 

• Pemupukan ada juga 

dilakukan pada saat kondisi 

tanah kering 

 

 Aplikasi pupuk sebaiknya dilakukan pada saat kondisi tanah lembab (curah hujan bulanan 

minimum 60 mm) atau setara dengan kadar air tanah sekitar 30%.. 

 Pada areal rendahan, bergelombang dan tanah berpasir aplikasi pupuk sebaiknya dibenamkan 

dalam tanah /pocket untuk menghindari pencucian.  

 Sebelum dipupuk, jalur tanaman bebas gulma. 

 Tim Unit Pupuk (TUP) yang sudah terbentuk di tiap-tiap devisi agar diberdayakan dengan 

optimal dan dipastikan agar jumlah personil TUP mencukupi dengan rotasi pemupukan yang 

telah ditetapkan. Keterlambatan rotasi dapat menurunkan efektifitas pemupukan. 

 Disarankan untuk dilakukan analisa  daun secara periodik  sekitar sekali dalam setahun dan 

analisa tanah sekali dalam 5 tahun terutama untuk tanaman menjelang TM.  

• HKI-3/3 blok 

6999/TT 2014 

(Gambar 8) 

• Pada blok tanaman tersebut 

terdapat beberapa (13 

tanaman) yang mati akibat 

terserang  penyakit Fusarium. 

Gejala umum pada tanaman 

umur 3-4 tahun daun 

menguning, mengering pada 

bagian ranting atas terus 

menjalar ke bawah dan 

akhirnya tanaman mati. 

 Segera dilakukan inventarisasi jumlah tanaman yang terserang penyakit Fusarium. 

 Pada tanaman yang terserang dilakukan  pemotongan jaringan pada 20-30 cm di bawah 

jaringan yang masih tampak sehat.  Jaringan yang dipotong dikumpulkan dan dibakar  untuk 

mencegah penularan penyakit ke tanaman lain. Bekas  potongan dioles dengan TB 192.  

Jaringan sehat dioles dengan larutan fungisida Calixin RM atau Calixin 750EC atau Bayleton 

250EC atau Anvil 50 SC dengan konsentrasi 0,5-1%.  Lima (5) ml fungisida + 1 liter air 

dicampur merata, lalu ditambahkan tepung kaolin atau kanji secukupnya, sehingga larutan 

lebih kental.  Calixin RM digunakan tanpa pengenceran (langsung dapat diaplikasi). 

 Untuk pencegahan, tanaman  sehat di sekitar tanaman sakit dapat dioles fungisida pada 

cabang  dan batangnya. 

 Bentuk tim  pengendalian hama dan penyakit terutama penyakit Fusarium, JAP, hama rayap, 

jamur upas, dll. serta perlu disosialisasikan kepada pelaksana gejala masing-masing serangan 

penyakit dan teknik pengendaliannya secara dini. 

 Pengenalan gejala dini masing masing  penyakit sangat diperlukan untuk mencegah serangan 

yang lebih parah 
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Pemeliharaan Tanaman  (lanjutan…) 
 

Kebun/devisi/blok/luas 

(ha)/TT 

Fakta dan Masalah saat ini 

 

Rekomendasi perbaikan tanaman  

 

• HKI-2/TT 

2015/10,74 

ha/seedling 

 

• HKI-2/klon BPM 

24/blok 3907/TT 

2015 (Gambar 9). 

• Di areal HKI-2, pada TT 2015 

terdapat areal tanaman 

seedling seluas 10,74 ha dan 

areal klon BPM 24 seluas 

10,45 cm. Areal ini pernah 

diokupasi lama oleh pihak 

luar, sehingga pemeliharaan 

terkendala.  Untuk kedua blok 

tahun tanam ini, pertumbuhan 

lilit batang  sangat terhambat 

yakni 4-5,5 cm per tahun.  

Pertumbuhan beragam, warna 

kulit batang putih, kulit keras.  

Dengan laju pertumbuhan 

seperti itu maka matang sadap 

akan lama (>9 tahun).  

• Tanah mineral 

 Untuk mengejar pertumbuhan, selain diberi pupuk dosis rekomendasi, diberikan juga 

pupuk ekstra N (urea) dan K (KCl) sebanyak masing-masing 50% per pohon dari 

rekomendasi umum.. 

 Pupuk  ditebar secara melingkar dengan radius 40-50 cm dari pohon (mengikuti 
perkembangan tajuk tanaman karet). 

 Pupuk jangan diaplikasi langsung ke pangkal akar tanaman karet  karena akar hara 

sudah mengarah ke gawangan karet. 

 Optimalkan pekerjaan TUP, sehingga aplikasi pupuk tidak terlambat. 

 Pemupukan sebaiknya pada saat kondisi tanah lembab yang dicirikan dengan kadar  air  

sekitar 30%. 

• HKI-

2/TT2013/blok 

2010 (Gambar 10) 

• Pertumbuhan tanaman di blok 

areal ini heterogen dan sangat 

tertekan, padahal umur sudah 

mencapai 4,5 tahun. Dari 50 

tanaman sampel yang diukur, 

rataan lilit batang hanya 19,7 

cm dengan standart deviasi 

8,5 cm dan CV 43,2%.  

• Permukaan air tanah di areal 

ini sangat dangkal 

• Pada bulan Mei 2018 telah 

 Untuk mengejar pertumbuhan, selain diberi pupuk dosis rekomendasi, diberikan juga 
pupuk ekstra N (urea) dan K (KCl) sebanyak masing-masing 50% per pohon dari 

rekomendasi umum. 

 Pupuk  ditebar secara melingkar dengan radius 40-50 cm dari pohon (mengikuti 
perkembangan tajuk tanaman karet). 

 Rawat parit supaya tidak tertimbun lagi. 
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dilakukan rehabilitasi kebun 

dengan pembuatan parit    

 

Pemeliharaan Tanaman  (lanjutan…) 

 

Kebun/devisi/blok/luas 

(ha)/TT 

Fakta dan Masalah saat ini 

 

Rekomendasi perbaikan tanaman saat ini 

 

• HKI-10/1/TT 

2013/Seedling GT1 

(Gambar 11) 

• Umur tanaman 4,5 tahun. 

• Walaupun bahan tanam 

seedling pertumbuhan 

tanaman jagur. 

• Tanah di areal ini tidak 

menghadapi masalah air tanah 

dangkal 

• Kerapatan masih optimal. 

• Jarak tanam 6 x 3 m. Parit 

sudah ada sebelunnya diantara 

dua barisan tanaman. 

 Lanjutkan pemeliharaan tanaman tersebut. 

• HKI-1,HKI-2,HKI-

8 dan HKI-10. TT 

2013 yang sudah 

ditotol rencana 

sadap 2019 

• Tanaman beragam. 

• Persentase tanaman tiga totol 

masih rendah. 

• Areal masih didominasi 

tanaman yang bertotol 2,  

bertotol 1 dan tidak bertotol 

 Tanaman bertotol 1 dan tidak bertotol, dan masih bisa berkembang diberi pupuk 
ekstra N dan K dengan dosis 50% dari dosis rekomendasi. 

 Tanaman bertotol dua diberi pupuk ekstra N dan K dengan dosis 25% dari dosis 

rekomendasi. 

 Tanaman yang kerdil yang tidak mungkin mengejar pertumbuhan supaya dibongkar 
atau tidak perlu dipupuk lagi. 

 

 


