Pengembangan KBD yang menjanjikan.
Oleh Usep witarsa *)
Kebun Bibit Desa (KBD) adalah program pemerintah yang dicanangkan
sejak tahun 70an untuk memenuhi kebutuhan bibit tanaman keras dalam
rangka melaksanakan kegiatan
rehabilitasi lahan kritis dan upaya
peningkatan pendapatn masyarakat dari hasil menjual kayu/pohon serta
upaya mendorong masyarakat berperan serta sebagai pelestari sumber
daya alam dan lingkungan.
Hutan dan tanaman kayu-kayuan berperan sebagai penyangga kehidupan
yang seimbang antara penyediaan kebutuhan fisik dalam bentuk kayu,
maupun Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan kebutuhan non fisik berupa
sarana rekreasi serta kebutuhan oksigen dan pengatur tata air di daerah
aliran sungai yang dapat berdampak kepada sistim ketahanan pangan, air dan
energi nasional. Pada kenyataannya kemampuan hutan terus menurun
dikarenakan kawasan hutan banyak yang sudah gundul dan kritis akibat
terdegradasi yang disebabkan oleh adaya kebijakan pemerintah masa lalu dan
pihak-pihak tertentu
yang tidak bertanggung jawab. Serta kebiasaan
pengguna lahan tidak memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan
air.

Musyawah kelompok Tani

Perlu disadari bersama untuk mengembalikan fungsi hutan dan lahan
diperlukan upaya untuk menjaga kelestarian hutan melelalui gerakan

penanam pohon, dengan harapan upaya rehabilitasi melalui gerakan
penanaman pohon secara masal dan terus menerus dengan melibatkan
seluruh komponen masyarakat, dapat terlindung dari ancaman terjadinya
bencana alam banjir, tanah longsor, kekeringan berkepanjangan, kondisi
cuaca ekstrim serta terganggunya tata air.

Bedeng sapih bibit albasia

Penanganan kerusakan lahan akibat dari pengguna lahan yang tidak
memperhatikan kaidah-kaidah koservasi tanah mengakibatkan fungsi lahan
sebagai penyedia air menjadi berkurang, hal ini dapat dibuktikan secara
empirik bila musim penghujan hampir di banyak tempat elevasi rendah
mengalami bencana banjir dan di musim kemarau penyediaan air sangat
berkurang bahkan sampai kekeringan. Hal ini dapat diduga bahwa
ketersediaan air terganggu akibat dari berkurangnya tegakan yang dapat
menyimpan air. Kondisi ini bila tidak segera dilakukan penanganan melalui
gerakan rehabilitasi lahan, yaitu dengan melakukan
penanaman pohon
sebanyak-banyaknya, akan berakibat terganggunya tata air.

Bibit albasia siap tanam

Kesadaran masyarakat yang cukup tinggi
dalam upaya rehabiliasi lahan
melalui gerakan penanaman pohon akan berdampak kepada kebutuhan bibit
tanaman yang ekonomis dalam arti tanaman kayu yang bernilai ekonomi
tinggi dengan daur yang relatf pendek, oleh karena itu para petani hutan
memiliiki animo yang relatif tinggi terhadap jenis tanaman albasia/senggon (
Paraserianthes Falcataria). Kondisi ini sangat di minati oleh para penangkar
bibit tanaman, bahkan untuk memenuhi kebutuhan bibit tanaman albasia di
Banten khususnya untuk di wilayah kabupaten Lebak dan Pandeglang, bibit
tanaman albasia didatangkan dari luar Banten seperti yang berasal dari
Majalengka dan Mojokerto Jawa Tengah. Walaupun bibit yang didatangkan
dari luar banten akan berdampak pada daya tahan tanaman terhadap hama
dan penyakit serta kesesuaian lingkungan atau adaptasi dengan linkungan(
Agro Climat) tidak cocok tetap di minati, hal ini pemasaran bibit oleh penjual
bibit dilakukan berkeliling ke kampung-kampung dengan menggunakan
kendaraan los bak kecil, diikat setiap sepuluh batang, maka cara ini
memudahkan pengangkutan ke lapangan. Ini pula yang menarik para pembeli
bibit dapat terjangkau dengan uang yang relatif kecil, misalnya setiap ikat/10
btg di jual Rp 10.000,- sampai dengan Rp 15.000,Untuk memenuhi kebutuhan bibit tanaman kehutanan di banten, pemerintah
bekerjasama dengan kelompok tani hutan untuk membuat persemaian baik
secara swadaya maupun ada subsidi pemerintah melalui APBD ataupun
APBN. Pembuatan persemaian melalui ABN dilaksanakan oleh Balai
Pengelolaan DAS Citarum Ciliwung
Bogor yang bekerja sama dengan
kelompok Tani Hutan dengan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR), dengan
jumlah bibit yang dapat disediakan hampir 50 ribu bibit setiap unit,
sedangkan melalui APBD di kejasamakan dengan Kelompok Tani hutan

dengan jumlah bibit yang sama sekitar 50 ribu bibit perunit dengan sebutan
Kebun Bibit Desa (KBD).

Pengangkutan bibit MPTS

Untuk memenuhi kebutuhan bibit tanaman hutan secara swadaya, para
petani hutan rakyat membuat persemaian secara swadaya, tetapi
kenyataannya mereka sangat terbatas, bahkan untuk memenuhi kebutuhan
nya harus membeli bibit pada saatnya musim tanam. Disini pula pemerintah
membantu bibit untuk menyelesaikan penanganan lahan kritis melalui Kebun
Bibit Desa ataupun Kebun Bibit Rakyat.
Pembuatan persemaian bibit albasiah sangatlah mudah karena tidak
menggunakan teknologi yang tinggi. Bahkan bibit albasia dapat dengan
mudah didapat dilapangan terutama di bekas tegakan albasia, apalagi bekas
tebangan dibakar akan dengan mudah tumbuh menjadi anakan, anakan yang
baru tumbuh dan berdaun 4 buah atau setinggi lebih kurang 7-10 cm inilah
yang menjadi bahan bibit tanaman untuk disapih kedalam media polibag,
maka setelah 3-4 bulan bibit di polibag, bibit siap ditanam dilapangan.
Sebenarnya bibit albasia itu bibit yang mudah tumbuh, maka dapat ditanam
dalam bentuk stump, oleh karena itu bibit yang batang yang telah berkayu,
bibit memiliki tinggi lebih kurang 1 meter atau lebih dengan diameter lebih
dari 1 cm, dinamai bibit stump/cabutan , bentuk cabutan/stump ini sebelum
ditanam semestinya akar tunjang dan bagian akar serabutnya sebaiknya di
buang terlebih dahulu, yang dimaksudkan untuk merangsang pembentukan
akar baru tanaman di lapangan, dan untuk mengurangi penguapan pada
bagian daun perlu dilakukan pemotongan sebagain daun dan pucuknya.

Pembagian bibit al basia

Sebenarnya dalam skala usaha pembibitan tanaman kayu albasia bisa
membuat bibit tanaman dengan pola Kebun Bibit Desa (KBD). Yaitu mengacu
pada petunjuk teknis pembuatan kebun bibit desa ( KBD).
Dalam pembuatan bibit albasia yang harus diperhatikabn adalah saat
pemeliharaan persemian, diawali perlakuan benih agar cepat tumbuh yaitu
dengan merendam nenggunakan air panas, diaduk dan bagian biji yang
terapung itu perlu di buang karena biji tersebut hampa atau tidak bernas
yang seperti itu kalau disemai tidak akan tumbuh, bahkan akan membusuk.
Air rendaman biji dibiarkan sampai dingin dan biji albisia akan mengembung
/mengembang, dalam satu malam bakal akar pada biji dapat kelihatan bagian
ujung biji muncul titik putih, kondisi ini sudah saatnya dilakukan
penyemaian, baik mau didederkan terlebih dahulu maupun langsung ke
dalam polibag bibit, bila ingin di dederkan terlebih dahulu maka harus
menyiapkan bedengan lebih kurang 1 m2 atau sesuai kebutuhan, diberi
naungan dalam sungkup, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh anakan
yang terbaik, selajutnya setelah berdaun 4 buah baru di pindah ke polibag
penyapihan untuk
pembesaran. Pemelihraan bibit albasia haris telaten
karena hama akan menyerang sejak berkecambah terutama hama jangkrik
dan belalang, oleh karena itu sungkup harus rapi, dengan mengguakan
sungkup bertjuan agar media di buat tetap lembab, maka penyiraman perlu
dilakukan pagi dan sore. Bibit albasia yang telah disapih biasanya akan lebih
tahan terhadap hama karena batangnya sudah mulai mengeras atau berkayu,
tetapi kadang penyakit jamur akan menyerang bila kelembaban terlalu tinggi
terutama apabila persemaian terlalu banyak naungan di kala mendekati curah
hujan tinggi, oleh karena itu penyemprotan dengan fingisida bisa dilakukan
atau dengan mengurangi naungan agar tidak terlalu rimbun. Untuk
percepatan
pertumbuhan
perlu
dirangsang
dengan
penyemprotan
mengunakan pupuk daun setiap 10 hari sekali, sesui dosis yang tertuang

dalam aturan penggunaannya, banyak berbagai jenis pupuk daun dipasaran,
atau kalau kesulitan dan harganya mahal maka pada saat penyiranan pada
setiap 20 liter air dapat di campur dengan pupuk urea sebanyak 2 sendok
makan.

Pengankutan bibit albasia

Untu membuat persemaian albasia dapat dikerjakan dengan tahapan sebagai
berikut:
A. Persiapan
Dalam melaksanakan pembuatan persemaian albasia pola Kebun Bibit
Desa (KBD).
1. Lokasi.
Persyaratan lokasi untuk membuat KBD, dicara yang mestinya lahan
persemaian yang tidak terlalu miring, kondisi ini dimaksudkan
memudahkan pengolahan tanah dan pembuatan bedengan,
penyiangan
dan
penyiraman.
Agar
memudahkan
dalam
pendistribusian bibit, di perlukan keadaan
posisi lahan yang
memudahkan akses angkutan dan mudah di lihat oleh orang banyak,
tentu saja karena akan menuju bisinis, maka posisi lokasi
persemaian mestinya dekat dengan jalan untuk memudakan
pengangkutan. Dan jangan lupa mestinya mudah dilihat oleh orang

yang melintas, sehingga tertarik untuk membeli bibit albasia. Untuk
memudahkan pemeliharaan diperlukan air untuk penyiraman karena
persemaian akan lebih baik bila buat pada musim kemarau.
2. Tata waktu
Tata waktu pembuatan persemaian seyogyanya memperhitungkan
waktu tanam pada musim tanam yaitu pada musim penghujan, oleh
karena itu pembuatan persemaian itu mestinya dapat di mulai pada
musim kemarau, dengan asumsi pada saat musim tanam sudah
masuk ke musim penghujan. Oleh karena itu yang terbaik untuk
membuat persemaian albasia sebaiknya di siapkan 6 bulan sebelum
musim penghujan, sehingga kodisi bibit yang siap tanam dilokasi
penanaman, biasanya untuk bibit albasiah umur bibit tanaman
sekitar 3-4 bulan dan telah berkayu dengan tinggi antara 40-50 cm.
Oleh karena itu waktu yang paling tepat adalah di musim kemarau
antara bulan Juli dan Agustus dan pada saat taman pada musim
penghujan antara bulan Nopember - Desember.
3. Media semai.
Pohon albasia merupakan pohon liar di hutan, oleh karena albasia
dapat tumbuh diberbagai tempat. Untuk media semai biasanya
cukup dengan lapisan tanah atas atau top soil karena lapisan tanah
bagian atas ini bagian tanah yang mempunyai jasad renik yang
banyak dan biasanya relatif subur, tetapi akan lebih baik apa bila
media semai ini di samping tanah dicampur pula dengan pupuk
kandang atau kompos untuk mempercepat pertumbuhan dengan
perbandingan 1:1 yaitu satu bagian tanah dicampur satu bagian
pupuk kandang atau kompos, hal ini dimaksudkan agar biit muda
yang di media semai langsung mendapat makanan dengan unsur
hara yang tersdia cukup banyak.
4. Benih
Benih albasia di pasaran biasanya di jual di kios pupuk dan festisida,
tetapi perlu di ingat bahwa benih albasia memiliki berbagai kwalitas
dari yang pling mahal sekitar Rp 2,5 jt sampai dengan yang ratusan
ribu rupiah, tentu saja harus cukup hati-hati karena kadang benih
berlabel dengan harga yang mahal begitu di semai pertumbuhannya
kurang baik dan cenederung mati muda artinya begitu berkecambah
tidak terus berkembang tapi malah membusuk dan mati, disini perlu
sedikit memlilki pengalaman untuk memilih benh ynag baru atau
yang sudah kadaluarsa dengan memperhatikan kodisi benih, kadang
label Expayer yang masih berlaku tetapi kondisi benih sudah tidak
baik. Oleh karena itu mestinya dalam memilih benih albasia harus

memeperhatikan tingkat kebernasan benih, warna yang kehijauan
dan tidak bercampur dengan kotoran (bekas polong).

Hutan rakyat jenis
pohon albasia

B. Pelaksanaan
Untuk membuat persemaian albaia, membutuhkan tenaga kerja yang
cukup terutama untuk pengisian polibag. Tahapan pelaksnaan
pembuatan persemaian di mulai dari pemebersihan lapangan, pebuatan
bedeng tabur, pengisian polibag, pembuatan bedengan, penyapihan,
peyiangan, penyiraman dan pengangkutan bibit. Pengadaan lat yang
dibutuhkan diatranya bambu untuk bedengan , waring utuk naungan
dan alat penyiram serta alat lain yang dibutuhkan sesuai kodisi
lapangan.
C. Anggaran
Anggaran yang dutuhkab relatif murah tergantung kepada sarana yang
tersedia di lapangan , bila mengacu pada juklak atau juknis yang
duterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Banten maka setiap unit KBD di anggarkan sebesar Rp 50 juta dengan
asumsi dapat mendapat bibit albasia sebanyak 60.000 plances di
tambah 10 % tanaman serbaguna (multiple porpuse trees species/
MPTS) seperti halnya berbagai jenis buah-buahan( rambutan, duren
mangga dll) sesuai dengan minat dari masyarakat setempat.
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