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STANDARD OPERATING
PROCEDURE
(SOP)

DURIAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Puji syukur kami panjatkan ke hadlirat Tuhan Yang Maha Esa
atas tersusunnya Buku Standar Operasional Prosedur (SOP) durian
Kabupaten Gunungkidul.
SOP ini memuat tentang penetapan lokasi, pemilihan benih,
penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen hingga pasca
panen, sebagai acuan dan untuk diterapkan oleh petani dalam
berbudidaya

durian

di

Kabupaten

Gunungkidul

agar

dapat

memperoleh produk yang bermutu dan berdayasaing.
Buku ini disusun atas bantuan berbagai pihak, untuk itu kami
sampaikan terimakasih kepada :
1.

KT Sido Muncul, Nglanggeran Kulon, Nglanggeran, Patuk,
Gunungkidul

2.

KT Pamor, Kepil, Putat, Patuk, Gunungkidul

3.

Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunannya.
Isi buku ini tidak bersifat mutlak, namun dimungkinkan

perubahan atau revisi bila tidak sesuai lagi dengan kondisi lapangan.
Semoga buku ini bermanfaat, khususnya bagi kegiatan
pengembangan durian di Gunungkidul.
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Durian adalah buah yang sangat digemari kalangan
masyarakat luas. Durian merupakan tumbuhan tropis
yang berasal dari Asia Tenggara. Nama durian ini
diambil dari ciri khas kulit buahnya yang keras dan
berlekuk-lekuk tajam sehingga menyerupai duri. Durian
juga dikenal dengan sebutan "raja dari segala buah" (King
of Fruit).
Upaya peningkatan produksi buah bermutu dalam
jumlah yang mencukupi dapat dilakukan dengan
peningkatan populasi tanaman buah serta peningkatan
teknologi budidaya yang dilakukan. Selain itu guna
menjamin produk buah yang aman dikonsumsi perlu
dilakukan teknologi budidaya yang memperhatikan
kelestarian lingkungan sesuai dengan SOP (Standart
Operating Procedure) dan konsep budidaya Good
Agriculture Practice (GAP).
Pengembangan
tanaman
durian
Kabupaten
Gunungkidul yang akan dilaksanakan perlu didukung
dengan SOP budidaya sebagai pegangan bagi petani
dalam
berbudidaya.
Diharapkan
petani
dapat
melaksanakan budidaya sesuai dengan SOP yang ada
sehingga pengembangan Durian di Kabupaten
Gunungkidul bisa terlaksana dengan baik, mampu
menghasilkan produk yang berdaya saing dengan produk
lainnya.
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F. Prosedur Pelaksanaan
Memilih lahan yang dilaksanakan sebagai berikut :
1. Lahan tegalan/pekarangan yang terbuka dengan cukup
penyinaran
2. Ketinggian tempat penanaman ±200-600 m dpl
3. Mencatat setiap tahapan kegiatan yang dilakukan

I. PEMILIHAN LOKASI
A. Definisi
Memilih lahan agar pertumbuhan tanaman durian baik dan
menghasilkan buah durian bermutu dan menguntungkan.
B. Tujuan
Menciptakan lingkungan yang sesuai agar tanaman durian dapat
tumbuh dan berproduksi dengan baik
C. Validasi
1. KT Sido Muncul, Nglanggeran Kulon, Nglanggeran, Patuk,
Gunungkidul
2. KT Pamor, Kepil, Putat, Patuk, Gunungkidul
3. BPTP Yogyakarta
D. Alat dan Bahan
1. Peta AEZ
2. pH meter
3. Rol meter
4. Data curah hujan
5. Perlengkapan K3 (sepatu, topi/helm, masker, sarung
tangan, kaca mata, kaos lengan panjang dan celana
panjang).
E. Fungsi Alat dan Bahan
1. Peta AEZ untuk mengetahui kesesuaian lahan
2. pH meter untuk mengukur pH tanah
3. Rol meter untuk mengukur luas lahan
4. Data curah hujan untuk mengetahui besarnya curah hujan
5. Perlengkapan K3 (sepatu, topi/helm, masker, sarung tangan,
kaca mata, kaos lengan panjang dan celana panjang).
2
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II. PERSIAPAN LAHAN

3. Golok/parang digunakan sebagai alat membelah bambu
4. Cangkul/plancong digunakan sebagai alat dalam pengolahan
tanah
5. Meteran digunakan sebagai alat pengukur luas lahan dan jarak
tanam
6. Tali digunakan sebagai alat untuk meluruskan posisi lubang
tanam
7. Pupuk kandang (organik) digunakan sebagai pupuk dasar yang
dicampurkan pada tanah lapisan atas.
8. Gliocladium/Trichoderma untuk mencegah serangan penyakit.

A. Definisi
Serangkaian kegiatan dari pembersihan lahan, rangkaian

kegiatan mulai dari membersihkan lahan dari bebatuan,
gulma dan sisa-sisa tanaman lain sampai lahan siap
ditanami.
B. Tujuan
Memudahkan pengolahan tanah sehingga diperoleh lahan yang
siap diolah dan terbebas dari gulma atau sisa-sisa tanaman
sebelumnya

C. Validasi
1.
2.

KT Sido Muncul, Nglanggeran Kulon, Nglanggeran, Patuk,
Gunungkidul
KT Pamor, Kepil, Putat, Patuk, Gunungkidul

D. Alat dan bahan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kertas/alat tulis/penggaris
Bambu/kayu
Golok/parang
Cangkul/plancong
Meteran
Tali
Pupuk kandang
Gliocladium/Trichoderma

F. Prosedur pelaksanaan persiapan lahan:
1. Membersihkan lahan dari tanaman yang tidak diinginkan
2. Mengatur jarak tanam dengan cara memasang ajir. Jarak
tanam yang digunakan 8 x 8 m s.d. 10 x 10 m sesuai
dengan kesuburan tanah
3. Menetapkan titik-titik calon lubang tanam dengan jarak
antar lubang 10 x 10 meter dan buat lubang tanam
berukuran 60 cm x 60 cm x 60 cm.
4. Memisahkan tanah bagian atas dan bawah di sisi kanan kiri
lubang tanam
5. Membiarkan lubang tanam terbuka selama ± 2-4 minggu
sebelum penanaman dilaksanakan.
6. Menyiapkan pupuk organik/kandang yang sudah matang
sebanyak 15-30 kg/lubang tanam.
Pupuk kandang dicampur dengan Gliocladium/Trichoderma
sebanyak 5 g sebelum tanah dikembalikan pada lubang
tanam.
7. Mencatat setiap kegiatan persiapan lahan yang telah
dilaksanakan.

E. Fungsi
1. Kertas/alat tulis/penggaris, digunakan sebagai alat tulis dalam
rangka pembuatan desain kebun
2. Bambu/kayu digunakan sebagai bahan ajir/lanjaran
4
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III. PEMILIHAN BENIH
A. Definisi
Pemilihan benih merupakan rangkaian kegiatan menyediakan
benih durian bermutu dalam jumlah cukup dan pada waktu yang
tepat.

B. Tujuan

2

Mendapatkan benih bermutu varietas unggul dan bebas dari
hama penyakit agar dapat tumbuh baik dan berproduksi optimal
sesuai dengan kebutuhan.

C. Validasi
1.
2.
3

3

UPTD BPSB DIY
KT Sido Muncul, Nglanggeran Kulon, Nglanggeran, Patuk,
Gunungkidul
KT Pamor, Kepil, Putat, Patuk, Gunungkidul

D. Alat dan Bahan
Benih durian

E. Fungsi
Benih durian digunakan sebagai bahan tanaman

Gambar 1. Pembuatan lubang tanam

6

F. Prosedur Pelaksanaan :
1. Memilih benih durian hasil perbanyakan vegetatif yang sudah
bersertifikat dengan spesifikasi sebagai berikut :
a) Tinggi benih 60 cm
b) Benih durian sehat secara visual dan bebas dari
serangan hama dan penyakit

7

2. Menyediakan benih durian sesuai kebutuhan lahan, ditambah
10 % sebagai cadangan untuk penyulaman benih yang mati
3. Menyimpan label benih durian yang telah ditanam.
4. Mencatat setiap
dilaksanakan.

kegiatan

persiapan

benih

yang

telah
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IV. PENANAMAN
A. Definisi
Merupakan proses meletakkan benih ke dalam lubang tanam atau
alur yang sudah disiapkan sesuai jarak tanam hingga tanaman
berdiri tegak dan siap tumbuh di lapangan.
B. Tujuan
Untuk menjamin benih yang ditanam tumbuh optimal
C. Validasi
1. KT Sido Muncul, Nglanggeran Kulon, Nglanggeran, Patuk,
Gunungkidul
2. KT Pamor, Kepil, Putat, Patuk, Gunungkidul
Gambar 2. Benih durian siap ditanam
D. Bahan dan Alat
1. Benih durian berlabel dan atau bersertifikat
2. Cangkul
3. tenggok/keranjang
4. Pupuk kandang
5. Pisau/gunting
6. Kayu/bambu
7. Daun kelapa
8. Tali rafia
E. Fungsi
1. Benih durian berlabel dan atau bersertifikat, digunakan
sebagai bahan yang akan ditanam pada lubang tanam yang
telah disiapkan
2. Cangkul digunakan pada saat pengolahan lahan
3. Tenggok/keranjang digunakan untuk mengangkut benih dan
sisa-sisa kotoran pada saat penanaman.
8
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4.
5.
6.
7.
8.

Pupuk kandang digunakan sebagai nutrisi yang diperlukan
bagi pertumbuhan awal tanaman durian.
Pisau/gunting digunakan untuk memotong kantong
plastik/polybag.
Kayu/bambu digunakan sebagai bahan untuk menopang
tanaman durian
Daun kelapa digunakan sebagai bahan untuk naungan
tanaman durian.
Tali rafia digunakan untuk mengikat tanaman durian dengan
pancang/cagak

F. Prosedur Pelaksanaan penanaman :
1. Melakukan penanaman pada awal musim hujan pada sore
hari agar benih mempunyai kesempatan memperoleh
udara sejuk pada malam hari dan tidak langsung mendapat
cahaya matahari;
2. Memeriksa lubang tanam
3. Membuka polybag dengan cara menggunting terlebih dahulu
bagian samping setelah itu bagian bawah secara hati-hati;
4. Memilih dan memeriksa benih yang tumbuh lurus dan
perakarannya banyak;
5. Meletakkan benih okulasi tegak lurus dan menghadapkan ke
arah datangnya angin agar tunas tempelan tidak patah. Bila
benih sambung pucuk, arahkan celah sambungan tegak
lurus dengan arah angin;
6. Menanam benih + 5-10 cm di atas pangkal batang;
7. Menutup lubang tanam dengan tanah galian bagian bawah
terlebih dahulu yang sudah dicampur pupuk kandag dan
Trichoderma, kemudian bagian atas dan tekan sedikit
disamping tanah bekas polybag;
8. Menancapkan batang kayu/bambu di sisi tanaman sebagai
cagak, agar tanaman tumbuh tegak lurus ke atas. Jarak
antar tanaman, 8 x 8 m s.d. 10 x 10 m;
9. Mengikat batang tanaman dengan tiang menggunakan tali
dan mengusahakan agar ikatan tidak terlalu kencang;
10. Setelah penanaman, ajir tetap ditempat semula dengan
tujuan jika ada benih yang mati bisa sebagai tanda apabila
akan melakukan penyulaman;
11. Melakukan penyiraman setelah penanaman;
12. Mencatat setiap kegiatan penanaman benih yang telah
dilaksanakan;
10

Gambar 3. Cara penanaman benih durian
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V. PEMANGKASAN
A. Definisi
Kegiatan memotong bagian tanaman yang tidak diinginkan agar
tanaman durian mempunyai bentuk yang ideal sesuai yang
diinginkan.
B. Tujuan
Untuk membentuk cabang produktif dan menghilangkan tunas air
C. Validasi
1. KT Sido Muncul, Nglanggeran Kulon, Nglanggeran, Patuk,
Gunungkidul
2. KT Pamor, Kepil, Putat, Patuk, Gunungkidul

F. Prosedur Pelaksanaan:
1. Melakukan pemangkasan bentuk pada tanaman durian yang
tingginya 4-5 m menjelang musim hujan;
2. Memelihara satu batang utama dengan mempertahankan 10
cabang primer;
3. Mengatur jarak antar cabang primer dengan cabang primer
yang lain sekitar 40 - 60 cm;
4. Memangkas tunas-tunas liar dan tunas air (tunas yang
tumbuh vertikal);
5. Bentuk tajuk mahkota dibentuk menyerupai payung atau
piramid;
6. Mengarahkan pertumbuhan cabang supaya mendatar atau
membentuk sudut ± 90º dengan batang utama Pembentukan
sudut ± 90º dengan mengikat pucuk cabang tanaman durian
dengan tali yang diberi pemberat ke arah bawah;
7. Mempertahankan tinggi tanaman durian 4-5 meter dari
permukaan tanah dan letak cabang terendah dengan jarak
0,7 -1 meter dari permukaan tanah;
8. Mengoleskan bagian tanaman yang dipangkas dengan
vaselin/cat minyak;
9. Mencatat setiap kegiatan pemangkasan bentuk yang telah
dilaksanakan.

D. Bahan dan alat:
1. Gunting pangkas
2. Gergaji pangkas
3. Vaselin/cat minyak
4. Kuas halus
5. Tangga
E. Fungsi :
1. Gunting pangkas digunakan untuk memotong tunas, ranting
dan cabang kecil.
2. Gergaji pangkas digunakan untuk memotong cabang besar.
3. Vaselin/cat minyak digunakan sebagai pelapis/penutup luka
bekas pangkasan.
4. Kuas halus digunakan untuk mengoleskan vaselin/cat minyak
pada bekas bagian tanaman yang dipangkas
5. Tangga digunakan untuk mencapai bagian tanaman yang
tidak bisa dijangkau oleh tangan untuk melakukan
pemangkasan.
12
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D. Bahan dan alat:
1. Gunting pangkas
2. Gergaji pangkas
3. Vaselin/cat minyak
4. Kuas halus
5. Tangga

3-4

3-4
3-4m

3-4m

Gambar 4. Pemangkasan bentuk pada tanaman durian
a) Pemangkasan Pemeliharaan
A. Definisi
Merupakan rangkaian kegiatan membuang cabang/ ranting yang
tidak bermanfaat dan mengendalikan pertumbuhan tanaman
durian yang berlebihan dan mendukung kontinuitas produksi.
B. Tujuan
Untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan produktivitas buah
durian serta kontinuitas pembuahan.
C. Validasi
1. Kelompok Tani Sido Muncul, Nglanggeran Kulon, Nglanggeran,
Patuk, Gunungkidul
2. Kelompok Tani Pamor, Kepil, Putat, Patuk, Gunungkidul
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E. Fungsi:
1. Gunting pangkas untuk memotong tunas, ranting dan cabang
kecil.
2. Gergaji pangkas digunakan untuk memotong cabang besar.
3. Vaselin/cat minyak digunakan sebagai pelapis/penutup luka
bekas pangkasan.
4. Kuas halus digunakan untuk mengoleskan cat minyak pada
bekas bagian tanaman yang dipangkas
5. Tangga digunakan untuk mencapai bagian tanaman yang
tidak bisa dijangkau oleh tangan untuk melakukan
pemangkasan.
F. Prosedur Pelaksanaan:
1. Melakukan pemangkasan pemeliharaan sejak tanaman durian
mulai berproduksi.
2. Memangkas cabang yang bersudut kecil, cabang dan ranting
yang terserang hama dan penyakit. Pemangkasan ranting
pada cabang-cabang besar/produktif dibersihkan dengan
menyisakan 1/3 bagian ujung.
3. Memangkas cabang-cabang atau tunas liar yang tumbuh tidak
pada tempatnya.
4. Memangkas dahan dan ranting yang rapat, bersilangan atau
tersembunyi/terlindung.
5. Memangkas dahan dan ranting yang pertumbuhanya kearah
dalam tajuk atau ke arah bawah.
6. Mempertahankan ketinggian optimal tanaman durian 4 – 5
meter bagi tanaman yang baru
7. Mencatat setiap kegiatan pemangkasan pemeliharaan yang
telah dilaksanakan.
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VI. PEMUPUKAN
A. Definisi
Proses kegiatan pemberian unsur hara pada tanaman untuk
memenuhi unsur hara dalam tanah yang dibutuhkan tanaman
durian sesuai dengan fase pertumbuhan.
B. Tujuan
Untuk mempertahankan status hara tanah guna mendapatkan
pertumbuhan tanaman durian, produksi dan mutu yang optimal.
C. Validasi
1. KT Sido Muncul, Nglanggeran Kulon, Nglanggeran, Patuk,
Gunungkidul
2. KT Pamor, Kepil, Putat, Patuk, Gunungkidul
D. Bahan dan alat:
1. Pupuk kandang (organik) dan pupuk pabrik (pupuk anorganik)
2. Cangkul berfungsi untuk menggali tanah
3. Ember/gayung
4. Tenggok/keranjang
5. Alat ukur
E. Fungsi :
1. Pupuk kandang (organik) dan pupuk pabrik (pupuk anorganik)
digunakan sebagai unsur tambahan hara/nutrisi yang
dibutuhkan tanaman.
2. Cangkul berfungsi untuk menggali tanah
3. Ember/gayung sebagai tempat/wadah air
4. Tenggok/keranjang digunakan untuk mengangkut bahan dan
alat ke lokasi pemupukan.
5. Alat ukur digunakan untuk mengukur jumlah/dosis pupuk yang
diberikan
16

F. Prosedur Pelaksanaan:
1. Menghitung jumlah pupuk berdasarkan dosis pupuk dan
jumlah tanaman durian;
2. Menyediakan bahan/pupuk yang akan digunakan, sesuai
kebutuhan;
3. Melakukan pemupukan NPK pada tanaman sesuai dengan
tabel;
4. Memberikan pupuk organik (kandang) 1 kali setahun pada
akhir musim hujan minimal sebanyak 6 - 20 kg/pohon sesuai
dengan umur tanaman;
5. Melakukan
pemupukan secara melingkar sesuai tajuk
tanaman dengan cara ditugal/dialur kemudian ditutup dengan
tanah;
6. Melakukan penyiraman setelah pemupukan selesai;
7. Mencatat setiap kegiatan pemupukan yang telah dilaksanakan;
Perkiraan dosis minimal pemupukan pada tanaman durian :
Umur
Tanaman

Pupuk
Kandang
(kg/phn)

NPK seimbang
(kg/phn)

1-3 bulan

30-50

0,5-1

Freku
ensi
per
tahun
3-4

4-6 bulan

75-100

1,5-2,5

2-3

0-15 tahun

200-300

3-5

1-2

Keterangan

Diberikan sebelum
penaman pada waktu
persiapan lahan
Disebar mengelilingi/
melingkari tanaman
Sda

Rekomendasi Nasional, Balitbu, Puslitbanghorti, Badan Litbangtan 2011

Untuk lokasi-lokasi dengan jenis tanah liat pemupukan dengan pupuk anorganik
tidak dilaksanakan.
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VII. PENYIANGAN
A. Definisi
Rangkaian kegiatan memberantas gulma yang tumbuh di sekitar
batang tanaman durian dengan mengkored, dan mencangkul.

Gambar 5. Pembuatan alur melingkar dibawah
tajuk tanaman.

B. Tujuan
Meningkatkan daya saing tanaman durian dalam memperoleh
unsur hara dan air agar diperoleh pertumbuhan tanaman durian
yang optimal.
C. Validasi
1. KT Sido Muncul, Nglanggeran Kulon, Nglanggeran, Patuk,
Gunungkidul
2. KT Pamor, Kepil, Putat, Patuk, Gunungkidul
D. Bahan dan alat:
Kored dan cangkul
E. Fungsi
Kored dan cangkul digunakan untuk menyiangi gulma yang
tumbuh di bawah tajuk.
F. Prosedur Pelaksanaan :
1. Melakukan pengamatan keberadaan besarnya populasi
rumput/gulma di sekitar tanaman durian.
2. Melakukan pencabutan/pembersihan pada rumput/ gulma
yang tumbuh di bawah tajuk pohon sedangkan untuk
rumput/gulma di luar tajuk tanah dicangkul dan dibalik.
3. Mencatat setiap kegiatan penyiangan yang telah dilaksanakan.

18

19

Standard
Operating
Procedure
"Pengairan"

Nomor:
SOP DRNGK. VIII

Tanggal Dibuat
21 November 2012
Revisi tgl
Disahkan
……………..

1-2

VIII. PENGAIRAN
A. Definisi
Kegiatan yang dilakukan untuk memberikan air sesuai dengan
kebutuhan tanaman durian atau sesuai dengan fase
pertumbuhan.

F. Prosedur Pelaksanaan :
1. Melakukan penyiraman tanaman dengan sistem manual atau
mekanisasi (pompanisasi);
2. Melakukan penyiraman 1-2 kali seminggu (tergantung umur
tanaman, jenis tanah dan cuaca);
3. Menghindarkan pemberian air menjelang tanaman berbunga,
pembentukan buah dan proses pematangan buah;
4. Setelah panen, pohon perlu banyak air untuk memulihkan
kondisi tanaman durian dari keadaan stres kepada keadaan
normal;
5. Mencatat setiap kegiatan pengairan yang telah dilaksanakan.

B. Tujuan
Untuk menyediakan air yang cukup dalam rangka memenuhi
kebutuhan bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman
durian.
C. Validasi
1. KT Sido Muncul, Nglanggeran Kulon, Nglanggeran, Patuk,
Gunungkidul
2. KT Pamor, Kepil, Putat, Patuk, Gunungkidul
D. Bahan dan alat:
1. Pompa air
2. Pipa air (paralon)
3. Selang air
4. Keran air
5. Bak penampungan/embung
E. Fungsi :
1. Pompa air, berfungsi sebagai alat pemompa air dari sumber
air.
2. Pipa air (paralon) berfungsi sebagai alat penyalur/distribusi
air.
3. Selang air berfungsi sebagai media pendistribusian
4. Keran air berfungsi sebagai pengatur aliran air dari pompa.
5. Bak penampungan/embung berfungsi sebagai alat untuk
menampung air sebelum didistribusikan
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IX. PENYERBUKAN BUATAN

dilakukan dengan cara mengoleskan serbuk sari menggunakan
kuas halus;
3. Menyimpan serbuk sari di dalam ruang berpendingin (kulkas)
apabila kegiatan penyerbukan ditunda;
4. Melakukan penyerbukan buatan pada malam hari antara pukul
19.00 - 21.00 (saat tidak turun hujan);
5. Mencatat setiap kegiatan penyerbukan buatan yang telah
dilaksanakan.

A. Definisi
Rangkaian kegiatan pengaturan pembungaan tanaman durian
melalui penyerbukan buatan.
B. Tujuan
Untuk meningkatkan prosentase buah jadi dan kualitas buah.
C. Validasi
1. Direktorat Tanaman Buah, SPO Penerapan Sistem jaminan
Mutu Durian, 2001
2. Balai Penelitiann Buah Puslitbang Hortikultura
D. Bahan dan Alat :
1. Serbuk sari
2. Mangkok plastik
3. Kuas halus
4. Senter

Gambar 6. Bunga durian saat mekar

E. Fungsi Bahan dan Alat
1. Serbuk sari digunakan sebagai bahan penyerbukan.
2. Mangkok plastik digunakan sebagai wadah pengumpulan
serbuk sari.
3. Kuas halus untuk mengoleskan serbuk sari ke kepala putik.
4. Senter digunakan untuk penerangan pada saat penyerbukan.
F. Prosedur Pelaksanaan
1. Mengumpulkan serbuk sari dalam kantong plastik yang bersih
dengan cara menggoyang-goyangkan bunga atau disapu
dengan kuas halus;
2. Memasukkan serbuk sari kedalam alat penghembus, kemudian
menghembuskan ke bunga betina (kepala putik) atau dapat
22
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5.

X. PENJARANGAN BUAH

Tanaman durian yang baru pertama kali berbuah sebaiknya
dipelihara 1 atau 2 buah saja;
Melakukan pemeliharaan pada buah yang telah dijarangkan.
Menghindarkan buah untuk tidak saling bersinggungan
dengan membuat jarak antar dompol dalam satu cabang
20-30 cm;
Mencatat setiap kegiatan penjarangan buah yang telah
dilaksanakan.

A. Definisi
Rangkaian kegiatan mengurangi jumlah buah per dompol, dengan
membuang buah yang dianggap tidak baik untuk dipelihara 1-2
buah/dompol.
B. Tujuan
Untuk memperoleh jumlah dan kualitas buah yang optimal.
C. Validasi
1. Direktorat Tanaman Buah, SPO Penerapan Sistem jaminan
Mutu Durian, 2001
2. Balai Penelitiann Buah Puslitbang Hortikultura
D. Bahan dan Alat
1. Gunting pangkas,
2. Tangga
3. Gunting bergalah/gunting tarik
E. Fungsi
1. Gunting pangkas digunakan untuk memotong tangkai buah.
2. Tangga digunakan untuk mencapai bagian tanaman yang
tidak bisa dijangkau oleh tangan untuk memotong tangkai
buah.
3. Gunting bergalah/gunting tarik digunakan untuk memotong
tangkai buah yang tidak terjangkau oleh tangan.

Gambar 7. Buah durian setelah dijarangkan

F. Prosedur Pelaksanaan :
1. Melakukan penjarangan buah pada saat buah berdiameter 5
cm dengan menyisakan 1-2 buah per dompol/bentuk buah
normal, sehat dan bebas dari hama dan penyakit. Jarak
antara buah yang 1 dg yg lain 30 cm;
24
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XI. PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT
A. Definisi :
Tindakan yang dilaksanakan untuk mencegah kerugian pada
budidaya tanaman yang diakibatkan oleh OPT (hama, penyakit
dan gulma) dengan cara memadukan satu atau lebih teknik
pengendalian yang dikembangkan dalam satu kesatuan.
G. Tujuan :
1. Untuk menghindari kerugian ekonomi berupa kehilangan hasil
(kuantitas) dan penurunan mutu (kualitas) produk.
2. Menjaga kesehatan tanaman durian dan kelestarian
lingkungan hidup.
H. Validasi
1. UPTD BPTP DIY
2. KT Sido Muncul, Nglanggeran Kulon, Nglanggeran, Patuk,
Gunungkidul.
3. KT Pamor, Kepil, Putat, Patuk, Gunungkidul.
I. Bahan dan Alat :
a). Bahan
1. Pestisida (insektisida, fungisida) yang terdaftar dan
diizinkan, sesuai dengan Daftar Pestisida untuk
Pertanian dan Kehutanan tahun terakhir.
2. Air
3. Pestisida nabati
4. Kayu/bambu/kapas
5. Deterjen
6.
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b). Alat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hand sprayer
Ember
Pengaduk
Takaran (skala ml dan liter)
Pisau
Gunting pangkas
Gergaji
Bor tangan
Brongsong buah
Alat/sarana pelindung: sarung tangan, masker,
topi/tutup kepala, sepatu boot, baju lengan panjang.
11. Kuas

J. Fungsi Bahan dan Alat
1. Pestisida (kimiawi, nabati) untuk
mengendalikan OPT
(menurunkan populasi dan intensitas serangan);
2. Air sebagai bahan pencampur pestisida dan bahan pembersih;
3. Hand sprayer digunakan untuk mengaplikasikan pestisida
pada tanaman;
4. Ember untuk mencampur pestisida dan air;
5. Pengaduk untuk mengaduk pestisida dan air;
6. Takaran (gelas ukur) untuk menakar pestisida dan air (skala
cc/ml, dan liter);
7. Deterjen untuk campuran pestisida nabati dan mencuci power
sprayer;
8. Pisau, gunting pangkas, gergaji : untuk memotong bagian
tanaman yang terserang OPT;
9. Kayu/bambu/kapas untuk menutup lubang gerekan hama
pada batang tanaman;
10. Brongsong buah untuk mencegah serangan penggerek buah.
11. Kuas untuk mengoleskan fungisida;
12. Alat pelindung untuk melindungi bagian tubuh dari cemaran
bahan kimiawi (pestisida).
K. Prosedur Pelaksanaan
1. Melakukan pengamatan terhadap OPT secara berkala (sepuluh
hari sekali);
2. Melakukan identifikasi gejala serangan, jenis OPT, dan musuh
alaminya;
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3. Memperkirakan OPT yang perlu diwaspadai dan dikendalikan
(penggerek buah dan busuk buah Phytoptora);
4. Melakukan prosedur pengendalian dengan cara disesuaian
degan kondisi/tingkat serangan (pengendalian secara kimia
sebagai alternative pengendalian terakhir);
5. Menetapkan alternatif pengendalian untuk
hama dan
penyakit:
a) Perbaikan teknik budidaya (mengatur jarak tanam ideal
yaitu 10 x 10 m, memperbaiki sistem pengairan dan
sanitasi kebun)
b) Mekanis (memotong/membuang bagian tanamam yang
terserang kemudian memusnahkannya).
c) Pemanfaatan musuh alami ( semut merah) sebagai
pengendali biologis.
d) Penggunaan pestisida merupakan alternatif terakhir. Bila
melewati ambang batas ekonomi, maka pestisida dapat
digunakan secara berkala dengan pestisida terdaftar
dengan dosis sesuai anjuran.
6. Mencatat setiap kegiatan pengendendalian OPT yang telah
dilaksanakan.
Beberapa hama yang menyerang tanaman durian diantaranya
adalah:
1) Penggerek Batang dan cabang (Stem borer):
Zeuzera coffeae Ordo : Coleoptera, famili : Cossidae
a) Gejala Serangan
Gejala serangan hama ini adalah terdapatnya kotoran dan
cairan berwarna kemerah-merahan dari bekas gerekan
(lubang) yang diserang larva. Akibat gerekan larva
menyebabkan distribusi hara dan air terganggu. Akibatnya
daun-daunnya layu atau rontok dan akhirnya mati.
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A

B

Gambar 8. Gejala serangan penggerek batang/ cabang (A)
dan larva penggerek cabang (B).
Sumber : Ahsol Hasyim, 2004.
b) Pengendalian :
(i) Cara kultur teknis
Menjaga kebersihan (sanitasi) kebun, terutama dari daundaun yang kering.
(ii) Cara mekanis
(a) Mematikan larva dengan menusuk larva dengan
kawat dengan cara memasukan kawat lentur kedalam
lubang gerekan sampai mengenai tubuh larva.
(b) Memotong bagian tanaman yang terserang 5 cm dari
lubang gerekan dan dimusnahkan
(iii) Cara kimiawi
a) Menutup lubang gerekan hama dengan kapas yang
telah diberi larutan insektisida sistemik yang
direkomendasikan.
b) Menginfus tanaman dengan insektisida sistemik baik
melalui batang maupun ujung akar pada tanaman
dengan serangan berat. Aplikasi dilakukan pd saat
tanaman tidak dalam fase berbuah
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2) Kutu putih (Cacao mealybug)
Planococcus (=Pseudococcus) sp.
Ordo: Homoptera, Famili: Pseudococcidae
a) Gejala Serangan
Hama ini menimbulkan kerusakan secara langsung
dengan mengisap cairan tanaman, dan pada tingkat
kerusakan berat dapat menyebabkan terhambatnya
pertumbuhan tanaman serta menimbulkan kerontokan
buah muda. Kotoran yang dike-luarkan kutu mengandung
embun madu sebagai tempat hidup cendawan jelaga.
Akibat serangan kutu putih menyebabkan pertumbuhan
tanaman merana dan bunga maupun buah rontok.

(iii) Cara kimiawi
Penyemprotan
dengan
direkomendasikan.

pestisida

yang

3) Penggerek Buah (Fruit Borer)
Hama penggerek buah durian terdapat 2 jenis yaitu:
a. Tirathaba (=Melissablaptes, Mucialla) ruptilinea
(Wkl). Ordo : Lepidoptera, Famili : Pyralidae
1) Gejala Serangan
Hama Tirathaba ruptilinea dikenal sebagai perusak
bunga dan buah. Larva merusak dengan memakan
dimulai pada bagian tangkai bunga dan menggerek
ke dalam. Larva menutupi bagian bekas gerekan
dengan benang-benang yang dihasilkannya. Larva
menjadi sangat aktif apabila diganggu.
2). Pengendalian

A

B

Gambar 9. Kutu putih pada cabang dan pada buah durian
Sumber : Ahsol Hasyim, 2004

(i) Cara kultur teknis
Sanitasi kebun dengan mengumpulkan dan
memusnahkan sisa-sisa bunga atau buah jatuh
karena terserang OPT dengan cara membakar atau
membenamkan ke dalam tanah
(ii) Cara mekanis
Memusnahkan buah yang terserang

b) Pengendalian
(i) Cara kultur teknis
Sanitasi kebun dari gulma dan tanaman inang lainnya.
(ii) Cara biologi
Pemanfaatan musuh alami seperti semut
merah, dan cendawan parasit Empusa
fresenii’ predator Cryptolaemus montrouzieri
(Coccinellidae) dan Leptomastidae abnormis
(Encyrtidae).
Pemanfaatan pestisida nabati (gadung,tuba,
mimba, mindi)
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(iii) Cara biologi
- Pemanfaatan musuh alami antara lain lalat
Tachinidae (Argyroplax basifulva), Venturia sp.
(Ichneumonidae),
Apanteles
tirathabae
(Braconidae)
dan
Telenomus
tirathabae
(Scelionidae).
- Aplikasi pestisida nabati (gadung/tuba).
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b. Hypoperigea leprosticta
Ordo : Lepidoptera, Famili : Noctuidae
a) Gejala Serangan
Hama H.leprosticta dikenal sebagai perusak buah.
Larva merusak buah dengan melubangi
dan
menggerogoti
buah. Buah yang terserang berat
menjadi busuk dan kadang-kadang berulat, dan
akhirnya berjatuhan (rontok) (Gambar 10).

(ii)

Cara mekanis
Memusnahkan buah yang terserang

(iii) Cara biologi
Pemanfaatan semut rang-rang untuk mengusir imago
meletakkan telur.

4) Ulat Daun Marumba dyras
c)

Gejala Serangan
Hama ini menyerang daun durian, baik daun muda
maupun daun tua. Tanaman yang terserang biasanya
akan gundul dan tinggal hanya tangkai daunnya saja
(Gambar 11). Hama ini bersifat eksplosif dan sangat
rakus.

A

B

A
B
Gambar 11. Imago Marumba dyras (A) dan gejala
serangannya (B)
Sumber : BPTPH Sumut, 2003
C

D
d) Pengendalian

Gambar 10. Gejala serangan H. leprosticta pada biji durian
(A), Kotoran yang dikeluarkan oleh larva (B), Larva instar
akhir (C) dan Ngengat (D) Sumber : Ahsol Hasyim, 2004

(i) Cara kultur teknis
- Sanitasi sisa-sisa tanaman yang terserang
- Memusnahkan tanaman inang lainnya
(ii) Cara mekanis

b) Pengendalian
(i) Cara kultur teknis
Sanitasi
kebun
dengan
mengumpulkan
dan
memusnahkan sisa-sisa buah yang terserang dengan
cara membakar atau membenamkan ke dalam tanah.
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Memotong bagian tanaman yang terserang berat dan
dimusnahkan dengan cara dibakar
(iii) Cara Kimiawi
Menyemprotkan
rekomendasi.

dengan
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insektisida

sesuai

Beberapa penyakit yang menyerang durian diantaranya adalah :
1) Busuk akar Pythium complectens Braun.
a) Gejala Serangan
Gejala serangan penyakit ini adalah cabang-cabang yang
terserang atau sakit tampak mati ujung dan pada bagian
yang terinfeksi di atas permukaan tanah menjadi busuk
berwarna coklat hingga akhirnya dapat meluas ke bagian
perakaran. Sebelum tanaman terserang berat biasanya
tumbuh tunas-tunas baru dari bagian tanaman yang tidak
terinfeksi.

A

B

Gambar 12. Spora Phytopthora palmivora (A)
dan gejala serangan pada batang (B).
Sumber : CABI, 200

b) Pengendalian
(i) Cara kultur teknis
Perbaikan drainase tanah agar tidak terlalu basah
(lembab).
(ii) Cara mekanis
Menghindari luka mekanis pada bagian akar dan
pangkal batang sewaktu pemeliharaan tanaman.
(iii) Cara biologi
Aplikasi biopestisida berbahan aktif Cendawan
antagonis Trichoderma atau Gliocladium dapat
diaplikasi pada permukaan tanah untuk jamur tular
tanah.
(iv) Cara kimiawi
Menggunakan larutan fungisida sistemik
direkomendasikan dengan cara dikocorkan.

yang

2) Busuk buah Phytophthora palmivora Butl.
a) Gejala Serangan
Gejala awal serangan berupa bercak-bercak basah pada
kulit buah berwarna coklat, dalam kondisi lembab akan
terbentuk misellium dan sporangia berwarna putih pada
bercak-bercak tersebut. Pembusukan ini terus berlanjut
dari kulit buah sampai ke biji. Penyebab penyakit adalah
Phytophthora palmivora, seperti yang menyebabkan
kanker batang.
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b) Pengendalian
(i)

Cara kultur teknis
- Perbaikan drainase tanah agar tidak terlalu basah
(lembab)
- Memangkas daun-daun yang tidak produktif untuk
mengurangi kelembaban.
(ii) Cara mekanis
- Memotong (memangkas) bagian tanaman yang
terkena serangan berat
- Menghindari luka mekanis pada bagian akar dan
pangkal batang sewaktu pemeliharaan tanaman.
- Eradikasi tanaman terserang.
(iii) Cara biologi
Pemanfaatan jamur antagonis seperti Trichoderma
harzianum atau Gliocladium sebagai jamur
antagonis dapat diaplikasi pada permukaan tanah
untuk jamur tular tanah.
(iv) Cara kimiawi
Mengerok atau mengupas bagian tanaman yang
sakit, kemudian bekas luka diolesi dengan
fungisida.
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XII. PANEN
A. Definisi
Merupakan rangkaian kegiatan pemungutan hasil.
B. Tujuan :
Untuk mendapatkan buah dengan tingkat kematangan sesuai
permintaan pasar dengan mutu buah yang baik sesuai standar
pasar yang diinginkan konsumen.

F. Prosedur Pelaksanaan
1. Panen buah pada tingkat kematangan 100%, atau buah
sudah terlepas dari cabang;
2. Mengikat buah yang berukuran besar dengan tali yang
dihubungkan dengan cabang 15 hari sebelum mencapai
tingkat kematangan 100%;
3. Buah sudah mengeluarkan aroma wangi, tangkai buah
warnanya lebih muda;
4. Menurunkan perlahan buah durian yang terletak pada
bagian pohon yang tinggi sebaiknya dengan mengunakan
tali agar tidak menyentuh tanah atau merusak duri;
5. Meletakkan buah yang dipanen dalam keranjang panen
dengan diberi alas karton (alat pengumpul sementara di
lapangan);
6. Membawa buah yang telah dipanen ke tempat penyimpanan
buah yang tidak tercampur dengan bahan-bahan yang lain;
7. Mencatat setiap kegiatan panen buah yang telah
dilaksanakan.

C. Validasi
1. Direktorat Tanaman Buah, SPO Penerapan Sistem jaminan
Mutu Durian, 2002
2. KT Sido Muncul, Nglanggeran Kulon, Nglanggeran, Patuk,
Gunungkidul
3. KT Pamor, Kepil, Putat, Patuk, Gunungkidul
D. Bahan dan Alat
1. Keranjang
2. Tali
3. Tangga
4. Galah
5. Angkong
E. Fungsi Bahan dan Alat
1. Keranjang digunakan sebagai wadah buah.
2. Tali digunakan untuk mengikat buah.
3. Tangga digunakan untuk menjangkau tangkai buah yang
tidak bisa dijangkau oleh tangan.
4. Galah untuk membantu pemasangan tali yang jauh dari
jangkauan tangan.
5. Angkong untuk mengangkut buah yang sudah dipanen.
36
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XIII. 1. PENGUMPULAN DI GUDANG
A.

Definisi
Rangkaian kegiatan setelah panen sebelum buah diproses lebih
lanjut, dikumpulkan dan disimpan dalam suatu tempat

B.

Tujuan
Menghindarkan buah dari pengaruh buruk fisik/ lingkungan
(angin, panas, hujan, kotoran dsb)

C.

Prosedur Pelaksanaan :
a. Membersihkan gudang dan beri alas.
b. Mempertahankan suhu kamar 28-30 ºC.
c. Mempertahankan kelembaban maksimal 90 %.
d. Menumpuk kemasan buah secara hati-hati.
e. Buah jangan diletakkan langsung di lantai
menghindari kerusakan buah.
f. Mencatat segala kegiatan yang telah dilaksanakan.

1-5
XIII. PASCA PANEN
A.

Definisi
Merupakan rangkaian kegiatan penanganan buah durian sejak
dipanen hingga buah siap di distribusikan ke konsumen.

B.

Tujuan
Mempertahankan mutu buah durian

C.

Validasi
Direktorat Tanaman Buah, SPO Penerapan Sistem jaminan Mutu
Durian, 2002

D. Bahan dan Alat
1. Sikat
2. Keranjang
3. Gudang
4. Timbangan
5. Label/sticker
6. Lakban
7. Alas

XIII. 2. SORTASI

E.

Fungsi Bahan dan Alat
1. Sikat digunakan untuk membersihkan buah.
2. Keranjang digunakan untuk kemasan buah.
3. Gudang sebagai tempat penyimpanan buah.
4. Timbangan berfungsi sebagai alat pengukur berat buah
berdsarkan grade.
5. Label/sticker memberikan identitas buah, kualitas dan nama
produsen buah.
6. Lakban digunakan untuk memperkuat kemasan kardus.
7. Alas digunakan untuk mengalasi durian yang ada di gudang.
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untuk

A.

Definisi
Kegiatan menyeleksi dan memisahkan buah yang baik dan tidak
baik

B.

Tujuan
Mendapatkan buah yang baik

C.

Prosedur pelaksanaan :
a. Memisahkan buah durian yang baik dengan buah yang tidak
baik (cacat, berlubang, pecah, retak,memar dan bekas
serangan OPT)
b. Meletakkan buah yang terseleksi di alas dengan posisi
tangkai buah menghadap ke atas
c. Mencatat setiap kegiatan sortasi yang telah dilaksanakan.
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XIII. 3. GRADING
A.
B.

C.

C.

Definisi
Kegiatan menyeleksi dan memilah buah berdasarkan ukuran
Tujuan :
Untuk mendapatkan buah dengan ukuran yang seragam
Prosedur Pelaksanaan :
a. Mengelompokkan buah sesuai dengan kelas/grade (grade
A besar, grade B sedang, grade C kecil)
b. Menimbang buah durian dan pisahkan sesuai ukuran/grade,
c. Mencatat setiap kegiatan grading buah yang telah
dilaksanakan.

Prosedur Pelaksanaan
a. Memasukkan buah durian secara hati-hati ke dalam wadah
dari kotak kardus/keranjang (ketebalan 0,5–1,0 cm) yang
dilengkapi dengan sekat dan beri alas;
b. Satu kemasan bisa menampung 3-5 buah durian dengan
total berat 10-15 kg;
c. Ukuran kardus tinggi ± 20 cm dan ukuran panjang 40 – 50
cm, dinding tertutup rapat untuk menekan laju respirasi
pada buah durian;
d. Mencatat setiap kegiatan pengemasan buah yang telah
dilaksanakan.

XIII. 6. PENYIMPANAN
XIII. 4. PELABELAN
A.

Definisi
Kegiatan menempelkan label pada buah dan kemasannya

B.

Tujuan
Menunjukkan identitas produk buah durian bermutu

C.

Prosedur Pelaksanaan
a. Menempelkan label pada kotak kemasan, sebagai identitas
produk/perusahaan (berat kotor, berat bersih, grade buah,
waktu panen dan waktu konsumsi).
b. Menempelkan sticker kecil pada tangkai buah durian sebagai
identitas klas buah durian dan nama produsen serta asal
buah.
c. Mencatat setiap kegiatan pelabelan buah yang telah
dilaksanakan.

A.

Definisi
Kegiatan meletakkan buah durian di dalam gudang

B.

Tujuan :
Mengamankan produk sebelum proses pengangkutan

C.

Prosedur Pelaksanaan :
1. Menyimpan kotak kardus/keranjang berisi durian dalam
gudang yang bersih, bebas dari hama dan penyakit;
2. Penyimpanan buah durian di gudang maksimum 2 hari
sebelum didistribusikan;
3. Menumpuk kotak maksimum 4 tingkat;
4. Barang yang masuk pertama harus keluar lebih dahulu;
5. Mencatat setiap kegiatan penyimpanan buah yang telah
dilaksanakan.

XIV. 5. PENGEMASAN
A.

Definisi
Kegiatan penyusunan buah durian dalam suatu wadah.

B.

Tujuan
Melindungi buah durian dari kerusakan fisik selama proses
penyimpanan dan pengangkutan
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Lampiran 1.
DAFTAR PESTISIDA YANG DIREKOMENDASIKAN PADA
TANAMAN DURIAN
No.

Jenis OPT

Jenis Pestisida

1.

Penggerek Batang dan Cabang
(Zeuzera coffeae)

Kanon 400 EC, Confidor
200 SL, Winder 100 EC,
Actara 25 WG

2.

Kutu Putih (Planococcus sp.)

Mipcin50 WP, Orthene
75 SP, Poxindo 50 WP,
Bassa 500 EC

3.

Busuk Akar

Previcur N,

(Pythium complectens)

Delsen MX 80 WP,
Polycom 80 WP

Busuk Buah

Dithane M 45, Polycom
80 WP, Kocide 77 WP,
Folirfos 400 AS

4.
Gambar 13. Pengepakan buah durian
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(Phytophthora palmivora)
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Lampiran 2.

Lampiran 3.

CONTOH JENIS DURIAN YANG DILEPAS OLEH
MENTERI PERTANIAN

No

Jenis/Varietas

Asal Lokasi/Materi

1

Petruk

Jepara, Randusari, Jateng

2

Sunan

Boyolali, Gondol, Jateng

3

Sukun

Karanganyar, Gempolan, Jatim

4

Sitokong

Pasar Minggu, Ragunan, DKI Jakarta

5

Mas

Bogor, Rancamaya, Jabar

6

Otong

Pasar Minggu, Ragunan, DKI Jakarta

7

Kani

Pasar Minggu, Ragunan, DKI Jakarta

8

Menureh Kuning

Potronlan, Banjaroyo, Kalibawang, Kulon

CONTOH
FORM CATATAN KEGIATAN
Untuk memudahkan pelacakan dan konfirmasi kegiatan, maka dalam
pembuatan form isian sebaiknya dilakukan berdasarkan blok. Bentuk
form tabel isian catatan kegiatan dapat dirubah dan disesuaikan
dengan kondisi serta informasi yang dibutuhkan.
Berikut disajikan contoh dari form/tabel isian yang dapat digunakan
dalam pencatatan kegiatan.

Progo, DIY
9

Menorah Jambon

Slanden, Banjaroyo, Kalibawang, Kulon
Progo, DIY
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I. PERSIAPAN LAHAN

III. PENANAMAN :

Nama Pemilik : .....................................
Alamat Kebun : .....................................

Nama Pemilik :
Alamat Kebun :

Tgl

Blok/
Petak

Luas
(ha)

Kondisi /
Riwayat
Lahan

Nama & Paraf
Tindakan

Tgl
Pelaksana

Pengawas

Blok/
Petak

....................................
....................................

Kondisi
Benih

Bahan dan
Alat yang
digunakan

Luas
(ha)

Nama & Paraf
Pelaksana

Pengawas

II. PERSIAPAN BENIH
IV. PEMANGKASAN
Nama Pemilik : .....................................
Alamat Kebun : .....................................

Tgl

Kondisi
Benih

Jumlah
Benih

Sumber
Benih

Kondisi
Benih

Nama Pemilik : ....................................
Alamat Kebun : ...........................................
Nama & Paraf
Harga
Pelaksana

Pengawas

Tgl

46

Blok/
Petak/ no
pohon

Fase
pertumb
uhan
tanaman

Jumlah
(phn)
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Alat

Kondisi
Tanaman

Nama & Paraf
Pelaksana

Pengawas

V. PEMUPUKAN
VII. PENGAIRAN
Nama Pemilik : .....................................
Alamat Kebun : .....................................
Tgl

Blok/
Petak

Luas
(ha)

Fase

Nama
Pupuk

Nama Pemilik :
Alamat Kebun :
Nama & Paraf

Dosis

Cuaca
Pelaksana

Pengawas

Tlg

Tgl

Tlg

Jumlah
Pekerja

Fase
Pertum
buhan

Nama Pemilik :
Alamat Kebun :

Nama Pemilik : .....................................
Alamat Kebun : .....................................
Luas
(ha)

Blok/
Petak

Luas
(ha)

Cara
Pengairan

Volume
air (ltr)

Nama & Paraf
Pelaksana

Pengawas

VIII. PENYERBUKAN BUATAN

VI. PENYIANGAN

Blok/
Petak

....................................
....................................

Jam
kerja
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Perlakuan
penyiangan

Nama & Paraf
Pelaksana

Blok

Luas
Lahan

....................................
....................................
Jumlah
Pekerja

Jam
kerja

Perlakuan
penyiangan

Pengawas
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Penanggung
jawab

Nama & Paraf
Pelaksana
Pengawas

IX. PENJARANGAN BUAH

XI. PANEN

Nama Pemilik : .....................................
Alamat Kebun : .....................................

Nama Pemilik : .................................
Alamat Kebun : .................................

Blok/
Petak

Tgl

Kondisi
buah

Luas
(ha)

Jumlah
Buah
dipetik

Jumlah
Buah
dipelih
ara

Nama &
Peristiwa

Nama & Paraf

Tgl
Pelaksana

Pelaksana

Waktu
Panen

Blok/
Petak

Luas
(ha)

Jumlah
Produksi
(kg)

X. PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT

XII. PASCA PANEN

Nama Pemilik : ........................................
Alamat Kebun : .......................................

Nama Pemilik : …………………..
Alamat Kebun : ………………….

Tgl Petak

Cara Aplikasi
Cara
Nama Bahan
Luas Umur Jenis Tingkat
Bahan
Pengenda- Pengendali
Cuaca
(ha) Tanaman OPT Serangan
Pengendali
lian
OPT
OPT
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Nama & Paraf
Pelaksana

Pelaksana

Tgl

Jumlah
(kg)

Keber
sihan
tempa
t

Keb
ersi
han
Alat

Nama & Paraf
Pelaksana

%
dalam
Kelas
A
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B

%
Rusak
C

Pengawas

Nama & Paraf
Pelaksa
na

Pengaw
as
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Dinas Pertanian DIY
Dinas Pertanian DIY
Dinas Pertanian DIY
Dinas Pertanian DIY
UPTD BPTP
BPTP Yogyakarta
BKPP DIY
UPTD BPSB DIY
Dinas Tanaman Pangan &
Hortikultura Gunungkidul
Dinas Tanaman Pangan &
Hortikultura Gunungkidul
BPTP Yogyakarta

