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ABSTRACT

The successful of Forestation program depend on number of seed or seedling with 
high quality.  Besides number and quality of seed , Foresters must consider  the others  
factors. Major ones include  selection appropriate species according the objectives of the 
plantation, characteristics of potentially suitable species  and the characteristics   of the 
planting site.  While   each species has a well-defined range of site and environmental,  
the role of native species are important   for  supporting   successful of  the forestation 
program. 
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PENDAHULUAN
Dunia industri perkayuan akhir-akhir ini 

mengalami defisit bahan baku kayu yang men-
cakup jutaan meter kubik/tahun (kurang lebih 
50 juta m3 secara nasional).  Jumlah ini  belum 
termasuk kebutuhan kayu untuk pembangunan 
perumahan rakyat serta sarana dan prasarana 
yang hancur akibat bencana alam yang terjadi di 
berbagai daerah sehingga perlu dicari kebijakan 
bagi penanganannya secara cepat dan tepat.  

Pemerintah melalui Departemen Ke-
hutanan telah mnggulirkan beberapa kebijakan 
untuk  mengatasi kekurangan pasokan kayu bagi 
kegiatan pembangunan maupun bahan baku 
industri  sekaligus untuk pelestarian sumber 
daya hutan antara lain : pembangunan Hutan 
Tanaman Industri dengan target  1.000.000 ha/
tahun, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Rakyat 
dan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan 
Lahan (GNRHL).     

Pembangunan hutan dengan skala besar 
di atas memerlukan pasokan bibit  dalam jumlah 
besar  pula yang mencakup ratusan juta bibit per 
tahun yang harus disuplai dari berbagai sumber 
benih.

Produktivitas hutan yang tinggi dapat di-
capai bilamana bibit yang digunakan berasal dari 
benih yang berkualitas baik dan dari jenis yang 
mempunyai kemampuan adaptasi yang tinggi 
terhadap areal yang akan ditanami. 

Masalah yang dihadapi pada sebagian 
besar kegiatan penanaman hutan terutama di 
Luar Jawa adalah ketersediaan bibit berkualitas 
dari jenis-jenis yang dikehendaki atau jenis-jenis 
unggulan lokal dan kemudahan untuk mem-
perolehnya. Oleh karena itu, perusahaan pengada 
dan pengedar bibit yang ada lebih tertarik untuk 
mendatangkan benih/bibit dari luar daerah, 
terutama dari Pulau Jawa. Hal ini terkait juga 
dengan perbedaan harga bibit yang dikaitkan 
dengan kualitas bibit (benih bersertifikat atau 
tidak) untuk semua proyek pembangunan hutan 
tanaman yang dibiayai oleh Pemerintah.  

Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini dan 
menjadi kekuatiran pakar kehutanan di daerah 
adalah pengunaan benih/bibit jati secara  luas (ja-
tinisasi) pada hampir semua proyek atau kegiatan 
penanaman hutan yang disebabkan oleh promosi 
atau publikasi yang luas dan meyakinkan dari 
pengada benih misalnya Perum Perhutani atau 
kalangan peneliti ilmiah yang sudah berhasil 
menemukan jati dengan genetik unggul yang 
dikenal masyarakat dengan sebutan jati super 
atau jati mas.   Pada Era Gerakan Rehabilitasi Hu-
tan dan Lahan (GN-RHL) tahun 2003 dan 2004 
dengan luas 410.000 ha, tanaman jati menjadi 
salah satu pilihan dalam pengembangan hutan 
rakyat yakni mencapai 35 % dari keseluruhan 
jenis yang dipilih (Ditjen RLPS, 2004). 

Tulisan ini diturunkan untuk mengan-
tisipasi makin tersingkirnya jenis-jenis asli aau 
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unggulan  lokal yang sebenarnya sudah diek-
sploitasi secara besar-besaran selama ini untuk 
keperluan industri perkayuan  untuk penggunaan 
yang lainnya. Dilain pihak pemakaian bibit jati 
dalam jumlah jutaan batang tidak menutup ke-
mungkinan disertakannya jenis jati lokal yang 
belum teruji untuk memenuhi jumlah pesanan 
dimana hal ini hanya bisa terpantau jelas melalui 
penampilan pertumbuhannya di  lapangan.

Penggunaan jenis asing atau jenis yang 
didatangkan (exotic species) menurut Nyland 
(2002) sebaiknya dibatasi untuk keperluan indus-
tri karena jenis-jenis asing memiliki kemampuan 
yang terbatas dalam memenuhi keperluan yang 
besifat non domestik misalnya untuk rekreasi 
atau berbagai fungsi sosial lainnya.  Selain itu 
jenis asing tidak akan tumbuh sebaik jenis asli  
di lingkungan baru yang agak ekstrim (Zobel et 
al., 1987).

Kendala yang dihadapi  dalam pengem-
bangan jenis andalan  lokal untuk menjadi jenis 
unggulan atau terpilih pada berbagai kegiatan 
penghutanan  yang diadakan oleh pemerintah 
adalah kewajiban mengunakan benih/bibit 
berkualitas yang sudah disertifikasi sesuai kri-
teria, padahal sertifikasi benih harus melalui se-
jumlah prosedur administrasi dan pengujian yang 
belum banyak diketahui  oleh  masyarakat.  

SUMBER BENIH TANAMAN HUTAN 
Sumber benih merupakan tempat koleksi 

benih  yang akan digunakan untuk pembangunan 
hutan tanaman. Setiap sumber benih sering 
memiliki potensi genetik yang berbeda yang 
akan berpengaruh  terhadap keberhasilan dan 
produktvitas hutan yang dibangun.

Kriteria Sumber Benih         
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Kehutanan Nomor 85/Kpts-n/2001 tentang per-
benihan tanaman hutan, klasifikasi sumber benih 
tanaman hutan di Indonesia  terdiri dari Tegakan 
Benih Teridentifikasi (TBT), Tegakan Benih 
Terseleksi (TBS), Areal Produksi Benih (APB), 
Tegakan Benih Provenan dan Kebun benih (KB). 
Kebun benih terdiri dari Kebun Benih Semai 
(KBS) dan Kebun Benih Klon (KBK).  Earner 
(1992) dalam Leksono (2001) yang telah mem-
bagi sumber-sumber benih ke dalam klasifikasi 
sebagai berikut:

Zone koleksi benih (seed collection zone)
Zone koleksi benih atau juga disebut den-

gan region provenansi untuk suatu jenis adalah 
area atau; group area yang memiliki kondisi 
ekologis yang relatif seragam di tempat mana 
ditemukan tegakan; yang memperlihatkan kara-
kter fenotipik atau genetik yang serupa. Zona 
koleksi benih hanya terdapat di hutan alam. Pada 
sumber benih ini baru diketahui adanya batas 
areal saja, sedangkan komposisi dan potensi jen-
isnya belum diketahui serta tindakan silvikultur 
belum diterapkan.

Tegakan benih terindentifikasi
 (identified seed stand)

Tegakan benih teridenfikasi merupakan 
suatu tegakan dengan kualitas rata-rata yang 
terkadang dipergunakan untuk koleksi benih 
dan lokasinya dengan tepat dapat diketahui. 
Tegakan tersebut dapat berupa hutan alam atau 
hutan tanaman. Pada sumber benih ini selain 
telah diketahui batas arealnya juga komposisi 
jenisnya. Tegakan tersebut biasanya didominasi 
oleh jenis yang ditunjuk atau diinginkan, namun 
belum dilakukan tindakan silvikultur.

Tegakan benih terseleksi (selected seed stand)
Tegakan benih terseleksi merupakan 

suatu tegakan dengan pohon - pohon super  
untuk sifat-sifat yang dikehendaki pada kondisi 
lingkungan yang ada. Selain persyaratan seb-
agaimana dengan tegakan benih teridentifikasi, 
tegakan ini ditunjuk berdasarkan seleksi terhadap 
tegakan-tegakan lain dari jenis yang sama. Oleh 
karena penampilan dari individu penyusunnya 
diketahui lebih baik, maka tegakan  tersebut 
dipilih menjadi sumber benih.

Area produksi benih (seed production area)
Area produksi benih merupakan tegakan 

benih terseleksi yang kemudian ditingkatkan 
dan dibina melalui penebangan pohon-pohon 
yang tidak diinginkan serta dipelihara agar cepat 
berbunga dan berbuah serta dapat memproduksi 
benih secara berlimpah. Tegakan yang telah 
menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik, 
kemudian dikonversi menjadi area produksi 
benih dengan melakukan seleksi dan penjarangan 
terhadap pohon yang tidak dikehendaki.
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Tegakan benih provenansi (provenance seed 
stand)

Tegakan benih ini dibangun dengan tujuan 
khusus untuk memproduksi benih berdasarkan 
hasil uji provenansi yang telah dilakukan sebel-
umnya. Hal  ini berarti tegakan benih provenansi 
dibangun dari provenansi terbaik/ superior atau 
yang telah teruji untuk sifat-sifat yang diinginkan 
pada daerah pengembangan. Oleh karena tegakan 
tersebut pada awalnya ditujukan untuk produksi 
benih, maka pada saat membangun dapat ditem-
patkan pada lokasi yang memenuhi persyaratan 
yang baik untuk produksi benih. Manajemen 
untuk tegakan benih provenansi sudah dari sejak 
awal diarahkan untuk produksi benih, sehingga 
perlakuan silvikultur seperti  penjarangan seleksi 
dan penanganan benih yang akan dilakukan telah 
dipersiapkan lebih baik dan lebih terencana

Kebun benih (seed orchard)
Kebun benih merupakan pertanaman dan 

induk - induk terpilih/terseleksi yang dikelola 
dan diisolasi untuk menghindari atau mengu-
rangi penyerbukan dari tepung sari yang tidak 
diinginkan serta dikelola untuk memproduksi 
benih unggui secara genetik dan berlimpah. 
Kebun benih dibangun berdasarkan pada hasil 
uji keturunan pada tingkat individu dan seleksi 
didasarkan pada informasi penampilan pohon 
induk dari keturunannya.  Pembangunan ke-
bun benih harus diidentifikasi setiap klon atau 
famili yang akan dilibatkan. Pada umumnya, 
kebun benih dibangun dengan cara mengkon-
versi uji keturunan, sehingga dalam waktu yang 
bersamaan selain diperoleh informasi individu 
- individu superior dan famili - famili terbaik 
juga akan diperoleh benih unggul dari materi 
yang sama. Setelah seleksi selesai dilakukan, 
maka kedudukan uji keturunan tersebut akan 
berubah menjadi kebun benih sebagai populasi 
perbanyakan, dimana benih unggul pada generasi 
tersebut dapat diproduksi. 

Dari klasifikasi di atas diperoleh gamba-
ran bahwa  benih unggul hanya dapat diperoleh 
dari kebun benih hasil seleksi uji keturunan dan 
dengan kegiatan pemuliaan dapat diperoleh 
peningkatkan genetika sesuai dengan kriteria 
sifat yang diinginkan. 

Untuk membangun suatu kebun benih 
maka akan diperlukan serangkaian prosedur 
yang memerlukan waktu yang cukup panjang,  
tenaga ahli yang memadai dan dukungan dana 
yang cukup pula.  

Sumber Benih di Daerah Maluku
Di daerah Maluku Pemuliaan terhadap 

pohon hutan belum dilakukan dan untuk keper-
luan hutan rakyat masyarakat mengambilnya dari 
hutan alam atau areal sekitar kebun atau dusung 
karena mudah diperoleh dan murah. Akhir-akhir 
ini mereka mulai tertarik untuk menanam jati 
mengantikan jenis-jenis lokal atau unggulan 
daerah setempat padahal keberhasilan tumbuh 
suatu jenis tergantung pada kemampuannya un-
tuk beradapasi dengan lingkungan baru.

Di Balai Perbenihan Tanaman Hutan 
Maluku dan Papua yang wilayah kerjanya 
mencakup Propinsi Maluku, Maluku Utara 
dan Papua saat ini telah ditunjuk pohon induk 
pohon plus sebanyak 282 pohon dengan jenis 
tanaman nyatoh, matoa, mersawa, merbau (kayu 
besi) bakau/manggrove, kayu putih dan linggua 
masing-masing sebanyak 79 pohon di Propvinsi 
Maluku,  Provinsi Maluku Utara sebanyak 38 
pohon dan Propinsi Papua sebanyak 164 pohon 
(BPTH, 2003), di mana pohon plus tersebut be-
lum pernah dieksplorasi. Karena itu eksplorasi 
terhadap jenis-jenis andalan lokal yang memiliki 
potensi sebagai penghasil benih unggul di masa 
depan dan yang telah ditunjuk sebagai pohon 
plus perlu dilakukan segera.  Selanjutnya me-
lalui kegiatan pemuliaan secara bertahap dapat 
ditingkatkan peranannya sebagai penghasil benih 
berkualitas (kebun benih) bagi pembangunan 
kehutanan di Indonesia terutama pembangungan 
hutan di daerah kepulauan seperi Maluku dan 
Maluku Utara.

PENTINGNyA PEMULIAAN POHON 
JENIS-JENIS UNGGULAN LOKAL

Jenis unggulan lokal yang dimaksud  
adalah semua jenis pohon yang tumbuh secara 
alami pada suatu lokasi (pulau, daerah)  dan 
merupakan habitat aslinya dan dipergunakan 
secara luas oleh masyarakat di daerah yang 
bersangkutan atau secara nasional.  Hal ini juga 
berlaku bagi  jenis yang ditanam dan berkembang 
secara alami dalam kurun waktu cukup lama 
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(sudah menyesuaikan diri dengan lingkungan se-
tempat) dan membentuk tegakan yang potensial 
sehingga dapat diakui sebagai habitatnya.   

Jenis-jenis unggulan lokal yang harus 
mendapat perhatian serius untuk dikembangkan  
adalah meranti (Shorea sp), damar (Agathis 
damara), kayu besi (Intsia biyuga)  linggua 
(Pterocarpus indicus) matoa (Pometia pinnata) 
dan jenis penting lain yang keberadaannya sudah 
langka seperti goffasa (Vitex coffasus). 

Pemuliaan pohon dibidang kehutanan 
diarahkan untuk memperoleh pohon-pohon yang 
cepat tumbuh, lebih tahan penyakit dan kualitas 
lebih tinggi (Daniel et al., 1979). Di daerah 
Selatan perusahaan swasta menggunakan jutaan 
dolar untuk mengembangkan  kebun benih yang 
akan menambah hasil tegakan dari 10 sampai 
25 %.   Perhutanan klonal bastar Urograndis 
(Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis) di 
Brasil dengan daur 7 tahun dapat menghasilkan 
kayu bahan pulp dan kertas sebanyak 650 m3/ha 
dalam skala penelitii dan 500 m3/ha dalam skala 
operasional.   Sementara di Indonesia  FT. Indah 
Kiat dari kelompok Sinar Mas dapat membuat 
pertanaman Acacia mangium di Riau dengan riap 
tahunan 20 - 30 m3 dan daur 7-8 tahun meningkat 
menjadi riap tahunan 40 - 60 m3  dengan daur  
5 - 6 tahun.

Kegiatan pemuliaan di Kehutanan jauh 
ketinggalan bila dibandingkan dengan pemuliaan 
pada bidang-bidang lainnya. Program pemuliaan 
penuh pertama dimulai di Amerika Serikat pada 
tahun 1925 untuk pemuliaan populus (Daniel 
et al., 1980), tetapi baru seki tar tahun 1950-
an pemuliaan pohon diiakukan secara intensif 
(Wright, 1976).

Beberapa masalah khusus studi genetika 
hutan dan kegiatan pemuliaan pohon hutan pada 
umumnya menyangkut ukuran pohon yang besar, 
umur pohon yang panjang, lokasi pohon hutan 
yang sulit dijangkau (Daniel et. al. 19791; Zobel 
dan Talbert 1984). Namun pada prinsipnya hasil 
suatu program pemuliaan sangat tergantung pada 
optimal tidaknya para pemulia hutan meman-
faatkan keragaman genetik yang terdapat pada 
jenis yang akan dikembangkan. Di Indonesia 
khususnya di Maluku pemuliaan pohon belum 
dilakukan  karena   berbagai kendala diantaranya 
instansi dan institusi yang berwenang menan-

ganinya seperti Balai Perbenihan Tanaman Hutan 
Maluku dan Papua belum dapat berfungsi secara 
optimal karena sarana dan prasarana yang belum 
memadai, keterbatasan tenaga ahli di bidang ini, 
wilayah kerja yang luas dan terdiri dari pulau-
pulaudan dukungan dana yang terbatas diband-
ingkan dengan kegiatan kehutanan lainnya. 

Mengingat program pemuliaan ini meru-
pakan kegiatan jangka panjang maka sebaiknya 
pelaksanaannya dilakukan di lahan hutan yang 
dikuasai oleh negara untuk menghindari  konflik 
kepemilikan lahan di masa datang atau kemitraan 
dengan masyarakat setempat melalui perjanjian 
khusus yang tertulis.  

Walaupun  banyaknya problema yang 
dijumpai pada kegiatan pemuliaan pohon hutan 
sebagaimaha disampaikan namun  pemuliaan 
pohon terhadap jenis pohon unggulan lokal/
daerah perlu dilakukan karena  dapat dipastikan 
bahwa kualitas tanaman yang akan dihasilkan 
akan menurun bila menggunakan  benih dari 
sumber yang tidak jelas  atau tidak berkualitas. 
Sebaliknya bilamana  tanaman dipersiapkan dari 
sumber benih yang berkualitas baik (tegakan 
benih, kebun benih) maka kualitas tanaman yang 
akan dihasilkan akan  meningkat.  

CARA  MENDAPATKAN BENIH 
BERKUALITAS

Penyediaan benih yang bermutu tidak 
hanya ditujukan untuk pembangunan hutan 
dalam skala luas yang dilakukan oleh pengusaha 
atau pemerintah, tetapi petani dalam hal ini 
rakyat pada umumnya juga memerlukannya. 
Hingga saat ini kebun benih yang dibangun 
atau dikelola oleh sektor kehutanan formal sep-
erti BUMN-BUMN di lingkungan Kehutanan 
perusahaan-perusahaan kehutanan, perusahaan 
besar, Departemen Kehutanan dan Balai Liitbang 
Tanaman Hutan pada umumnya berorientasi pada 
pasar usaha-usaha kehutanan yang besar seperti 
saaat pada proyrkproyek Rehabilitasi Huan dan 
Lahan (GN-RHL). Masyarakat kecil dalam hal 
ini petani kurang mendapat perhatian atau akses 
untuk memperoleh benih tersebut (Roshetko, 
2004), karena banyak kendala yang dihadapi, 
antara lain birokrasi yang tidak dipahami petani, 
kurangnya informasi, serta tingginya harga benih 
sehingga tidak terjangkau oleh petani. . 
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Akibat dari kondiisi tersebut diatas, maka 
petani menggunakan benih yang diproduksi send-
iri dari tegakan-tegakan yang ada disekitar areal 
pertanaman mereka atau di Maluku lebih dikenal 
dengan istilah dusung, tanpa memperhatikan 
mutu benih. Diperkirakan hanya 12% benih yang 
dikumpulkan petani berasal dari tegakan yang 
bebas hama penyakit serta mempunyai kualitas 
kayu yang tinggi, sedangkan sisanya (88%) benih 
dikumpulkan dari  tegakan asalan 

 Potensi pengembangan hutan rakyat 
sangatlah besar. Menurut Jauhari (2003) pen-
ingkatan luas hutan rakyat mencapai 6 kali lipat 
pada tahun 2000 (1.265.460, 26 ha) dibandingkan 
luas hutan rakyat pada tahun 1993/1994 (228.520 
ha). Kenyataan ini kurang mendapat perhatian, 
padahal perbaikan lingkungan serta peningkatan 
kualitas lingkungan dapat ditingkatkan melalui 
pembangunan hutan berbasis masyarakat. Arti-
nya keberhasilan penanaman hutan akan lebih 
besar apabila masyarakat atau petani dilibatkan 
secara penuh..

Salah satu bentuk dukungan yang dapat 
diberikan oleh sektor kehutanan formal terhadap 
petani adalah menyediakan benih bermutu untuk 
kegiatan pertanaman rakyat. Bentuk penyediaan 
benih bermutu dapat dilakukan dalam berbagai 
bentuk, antara lain (1) menyediakan benih 
bermutu yang harganya terjangkau petani,  (2) 
memberikan penyuluhan dan bimbingan  dalam 
membangun sumber benih (kebun benih) dalam 
skala kecil dan (3) memberikan dukungan dalam 
meningkatkan kualitas  sumber  benih yang se-
lama ini dikelola oleh masyarakat  atau petani.

Untuk pemuliaan jenis-jenis tanaman 
kehutanan yang umumnya berdaur  panjang 
seperti Kayu besi (Intsia biyuga),  Eucalyptus 
Spp,  Matoa (Pometia pinnata),  gofasa (Vitex 
sp) dll.perlu dilakukan strategi dalam mendapat-
kan benih yang berkualitas. Strategi yang dapat 
ditempuh untuk menghasilkan benih berkulaitas 
apabila belum memiliki sumber benih unggul 
adalah  melalui pendekatan jangka pendek, 
jangka menengah maupun jangka panjang.

Pendekatan Jangka Pendek
Benih dari pohon benih atau pohon plus

Melihat kondisi yang ada saat ini, dalam 
jangka pendek sulit untuk mendapatkan benih po-

hon dari sumber benih yang baik. Pada beberapa 
jenis komersil seperti jati, akasia dan eukaliptus, 
sumber benih yang bermutu sudah ada walaupun 
masih terbatas.  Kebanyakan pohon hutan belum 
mengalami proses domestikasi atau pemuliaan 
lebih lanjut sehingga benih  yang bermutu baik 
tidak dapat dikumpul dari Kebun Benih, Areal 
Produksi (APB) atau Tegakan Benih karena itu 
benih dapat dikumpulkan dari  pohon yang 
baik/pohon  plus.

Pohon Benih adalah pohon-pohon yang 
baik yang terdapat di hutan alam, hutan tana-
man maupun di lahan petani yang benihnya 
dikumpulkan.  Jumlah pohon benih di lahan 
petani biasanya sedikit (Kurang dari 10 pohon) 
asal usul benih tidak jelas namun itulah yang 
tersedia.  Karena itu pilihan pohon benih harus 
sebaik mungkin misalnya minimal 30 pohon un-
tuk menjaga keragaman genetik benih dan   jarak 
antar pohon cukup jauh (lebih dari 50 m) untuk 
menjamin bahwa pohon benih tidak berkerabat. 
(Mulawarman dkk, 2002).  

Pohon benih yang sudah ditetapkan 
di wilayah kerja BPTH Maluku dan  Papua 
seyogianya sudah dieksplorasi benihnya urntuk 
selanjutnya ditingkatkan statusnya. 

Penggunaan benih dari areal produksi benih 
(APB)

Pendekatan jangka pendek dapat ditem-
puh melaJui penunjukan Areal Produksi Benih 
(APB). Semula tegakan ini dirancang bukan 
untuk tujuan penghasil benih, melainkan sebagai 
tegakan penghasil kayu. Tetapi karena individu 
penyusunnya kebanyakan memiliki fenotipik 
yang bagus dan letaknya strategis, maka tegakan 
tersebut kemudian ditetapkan menjadi sumber 
benih setelah dilakukan penjarangan seleksi. Se-
bagai langkah pengamanan terhadap kemampuan 
adaptasi pada lingkungan baru maka benih APB 
tersebut sebaiknya digunakan pada daerah yang 
kondisi lingkungannya mirip ma dengan kondisi 
dimana APB tersebut berada.

Pengembangan teknologi perbanyakan 
vegetatif

Penggunaan bibit dari perbanyakan veg-
etatif menjadi suatu pilihan dalam penyediaan 
mater pembuatan tanaman dan pembangunan 
tanaman skala operasional. Perbanyakar vegetatif 
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dapat dilakukan melalui stek pucuk, stek akar, 
okulasi maupun kultur jaringan. 

Keuntungan dari pengembangan tek-
nologi perbanyakan vegetatif ini antara lain 
adalalah penurunan sifat-sifat unggul dari pohon 
induk/plus  secara maksimum.

Untuk mengatasi munculnya berbagai 
persoalan dalam penanaman hutan maka langkah 
awal yang harus dikerjakan adalah percobaan 
penanaman suatu jenis dengan menggunakan 
sumber  yang berasal dari habitat yang berbeda. 
Hal ini dilakukan  untuk   melihat kemampuan be-
radaptasi jenis tersebut  pada lingkungan baru  

Pendekatan Jangka Menengah
Untuk jangka menengah dapat dilakukan 

melalui upaya-upaya pembangunan: (1) Tegakan 
Benih Provenans (TBP) yaitu tegakan yang 
dirancang untuk penghasil benih, yang pem-
bangunann) didasarkan atas hasil uji provenans 
yang sudah dilakukan sehingga kualitas benih 
yang dihasilkan jelas akan lebih baik diband-
ing dari APB. (2) Kebun Benih Semai (KBS) 
yaitu sumber benih yang dibangun berdasarkan 
konversi hasil suatu uji keturunan setelah dilaku-
kan penjarangan dan seleksi.  (3) Kebun Benih 
Klon (KBK) yaitu sumber benih yang dibangun 
secara khusus dimana pohon-pohon induk yang 
digunakannya dipilih berdasarkan hasil suatu 
ujii keturunan. Dengan  demikian, kualitas benih 
yang dihasilkan jlebih  baik dibandingkan dengan 
sumber benih lainnya.

Pendekatan Jangka panjang
Untuk pendekatan jangka panjang perlu 

diupayakan adanya usaha menjaga variasai ge-
netik untuk mendapatkan peningkatan produksi.  
Daerah Maluku dengan keadaan geografi 
wilayahnya yang terdiri dari pulau- pulau kecil  
memungkinkan   adanya variasi genetik dari 
berbagai sumber atau asal benih . 

SERTIFIKASI  BENIH  
Sertifikasi Sumber Benih

Sertifikasi sumber benih adalah proses 
pemberian sertifikat kepada Badan Hukum 
(Koperasi, Badan Hukum Milik Negara, Badan 
Usaha Milik Swasta) pemilik sumber benih 
berdasarkan dokumen yang membuktikan bahwa 

kondisinya sesuai dengan deskripsi dan cara 
pengelolaannnya sesuai dengan standar yang 
telah ditetapkan (BPTH, 2003).

Tujuan sertifkasi sumber benih adalah  
(1)  Untuk mengetahui klarifikasi sumber benih 
meliputi kegiatan pemeriksaan terhadap keadaan 
tegakan, kondisi fisik lapangan, pengelolaan 
sumber benih dan prasarana yang dimiliki (2) 
Untuk menjamin kualitas benih tanaman hutan 
yang dihasilkan dan meningkatkan  penggunaan 
benih yang berkualitas dan (3) Memberikan 
perlindungan intelektual kepada para pemulia 
pohon dan pengguna pohon.   

Sumber benih yang lulus sertifikasi meru-
pakan sumber benih yang memenuhi standar 
yang telah ditetapkan .Prosedur dan persyaratan 
sertifikasi sumber benih dikeluarkan oleh Balai 
Perrbenihan Tanaman Hutan di wilayah kerja 
masing.

Labelisasi  Benih
Label atau sertifikasi benih adalah 

keterangan tertulis yang diberikan pada benih 
yang telah diuji, dikemas dan akan diedarkan.   
Keterangan tertulis tersebut menyangkut : jenis 
benih, tempat asal benih, mutu benih dan hasil 
pengujian Laboratorium.  Manfaat Labelisasi  
benih adalah (1) memberikan jaminan kepada 
pengguna benih tentang asal usul (identitas) dan 
kualitas benih yang digunakan, (2) Mempermu-
dah pengguna/pemakai  dalam mengajukan klaim 
kepada pengada maupun pengedar jika ternyata 
terdapat ketidak sesuaian pada benih yang dibeli 
dan (3) sebagai keterangan yang sangat berharga 
terutama bagi pengguna benih meyangkut benih 
yang akan ditanam.    Masyarakat pengguna benih 
atau Badan Hukum  yang berminat untuk menjadi 
pengada dan pengedar benih harus mengetahui 
bahwa setiap benih yang akakan diadakan, 
diedarkan dan digunakan harus melalui proses 
labelaisasi. Hal ini penting terutama bila mereka 
ingin terlibat dalam kegiatan penghutanan kem-
bali yang dibiayai oleh  Pemerintah.    

Tujuan sertifikat benih, bukan sekedar 
pemberian label, tetapi bertujuan untuk memper-
tahankan dan mengusahakan tersedianya benih 
bermutu tinggi dari bahan perbanyakan tanaman 
dan varietas tanaman yang unggul. Kata Sertifi-
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kasi untuk benih tanaman pertanian dan tanaman 
hutan memiliki implikasi terhadap perbaikan  
mutu genetik (Bonner et.al., 1994).

Upaya perbaikan mutu tegakan hutan 
tanaman tidak mungkin menunggu waktu yang 
terlalu lama. Ada dua pilihan menurut Danu 
dkk., (2004) yang harus ditempuh saat ini un-
tuk menerapkan sertikasi benih tanaman hutan 
di Indonesia: (1) tahap ideal dengan memper-
hitungkan peraturan yang ada serta mengadopsi 
peraturan Internasional, dalam hal  ini Sertifikasi 
benih yang dilaksanakan oleh negara-negara 
maju yang tergabung dalam OECD (Organization 
for Economic Cooperation and Development). 
Dalam kategori Sertifikasi benih yang digunakan 
OEC terdapat empat tipe sumber benih : (a) 
sumber yang teridentifikasi (source-identified) 
dengan warna label kuning, (b) sumber yang 
terseleksi (selected) dengan wama label hijau, 
(c) kebun benih yang belum teruji (untested seed 
orchards) dengan wama label merah pucat dan 
(d) bahan perbanyak  tanaman yang telah teruji 
(tested reproduction material) dengan warna 
label biru, dan (2). tahap antara dengan memper-
hitungkan peraturan yang telah dikemukakan di 
atas, tetapi berdasarkan pada tipe sumber benih 
yang telah dimiliki saat ini.

 Dalam pelaksanaan sertifikasi diperlukan 
penyuluhan dan pembangkitan kesadaran tentang 
pentingnya penggunaan bahan perbanyakan tana-
man yang bermutu genetik baik terhadap semua 
pihak yang terlibat dalam kegiatan penghutanan 
kembali.

KESIMPULAN
Sumber benih tanaman hutan merupakan 

faktor yang berpengaruh dalam memperbaiki 
penampil tegakan hutan tanaman. Penggunaan 
jensis-jenis unggulan lokal yang telah dimu-
liakan akan sangat membantu dalam menin-
gkatkan produktivitas hutan di daerah seribu 
pulau ini sekaligus sebagai upaya melestarikan 
keberadaan jenis-jenis asli yang telah lama diek-
sploitasi tersebut oleh para pengusaha pemegang 
ijin HPH.

Instansi Pemerintah yang menangani 
kegiatan perbenihan ini yaitu Balai Perbenihan 
Tanaman Hutan harus difungsikan secara optimal 
karena Bidang Kehutanan masih ketinggalan 
dibandingkan dengan rekan-rekannya di Bidang 
Pertanian/Perkebunan dalam hal penyediaan 
benih berkualitas atau unggul untuk keperluan 
mayarakat dan petani khususnya. 
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