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Kegiatan penanaman pohon telah lama dilakukan 
oleh para petani di Indonesia, baik pada lahan 
milik maupun lahan desa. Berbagai pihak telah 
menggalakkan kegiatan ini dengan tujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan petani, kelestarian 
lingkungan dan untuk menjamin pasokan kayu 
industri. Kegiatan penanaman pohon oleh petani 
pada umumnya dapat terlaksana namun dilakukan 
tanpa mendapatkan bantuan teknis. Kebanyakan 
petani kurang memiliki kemampuan teknis dan 
pengetahuan untuk mengelola tanaman dengan benar. 
Kegiatan manajemen yang paling umum dilakukan 
adalah pemanenan hasil, sedangkan praktik-praktik 
manajemen lainnya seringkali tidak dilaksanakan. 
Akibatnya, kualitas dan kuantitas produk yang 
dihasilkan dari tanaman tersebut mungkin tidak 
sesuai dengan potensinya. Produktivitas hutan 
tanaman rakyat dapat ditingkatkan dengan 
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani 
dalam mengelola tanaman, termasuk pemilihan 
jenis (kesesuaian lahan), manajemen dan praktik-
praktik silvikultur untuk menghasilkan produk 
yang berkualitas tinggi dan pencegahan hama serta 
penyakit. Oleh karena itu, sebuah panduan mengenai 
ekologi, silvikultur dan produktivitas tanaman untuk 
jenis-jenis pohon yang banyak ditanam oleh petani di 
Indonesia sangat diperlukan untuk dapat mencapai 
peningkatan produktivitas tersebut.

Panduan yang bertajuk “Aleurites moluccana (L.) 
Willd.: Ekologi, Silvikultur dan Produktivitas” 
ini merupakan salah satu rangkaian dari lima 
panduan yang disusun dari bagian proyek penelitian 
“Penguatan Kelembagaan Lokal untuk Mendukung 

Kata Pengantar

Jaminan Kesejahteraan Petani dalam Program Hutan 
Tanaman Industri di Vietnam dan Indonesia” yang 
dikoordinir oleh Center for International Forestry 
Research (CIFOR). Proyek ini didanai oleh Germany’s 
Advisory Service on Agricultural Research for 
Development (BMZ/BEAF), melalui Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) untuk jangka 
waktu 3 tahun (2008–2010).

Panduan ini mengelaborasikan berbagai informasi 
terkait kemiri (Aleurites moluccana (L.) Willd.) dari 
sejumlah sumber pustaka maupun berdasarkan 
pengamatan di lapangan, dengan fokus lokasi di 
Indonesia. Namun demikian, ketersediaan data 
terkait pertumbuhan dan hasil tegakan untuk jenis 
ini, terutama yang berasal dari hutan tanaman 
rakyat relatif masih terbatas. Upaya pengumpulan 
data inventarisasi tanaman di lokasi penelitian 
dilakukan dengan melakukan pengukuran terhadap 
sejumlah pohon kemiri yang tumbuh atau ditanam 
di lahan-lahan petani di lokasi penelitian kami di 
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. 
Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap berbagai 
informasi pertumbuhan tanaman yang disajikan di 
beberapa laporan dan informasi terkait yang diunduh 
lewat internet.

Semoga panduan ini bisa memberikan informasi yang 
berguna bagi para petani kemiri dan berbagai pihak 
yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan penanaman 
pohon kemiri.

Haruni Krisnawati, Maarit Kallio dan  
Markku Kanninen
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1. Pendahuluan

Aleurites moluccana (L.) Willd., atau lebih dikenal 
dengan nama kemiri, merupakan salah satu pohon 
serbaguna yang sudah dibudidayakan secara luas di 
dunia. Jenis ini merupakan jenis asli Indo-Malaysia 
dan sudah diintroduksikan ke Kepulauan Pasifik 
sejak jaman dahulu. Di Indonesia, kemiri telah 
lama ditanam, baik untuk tujuan komersial maupun 
subsisten untuk menunjang kehidupan masyarakat 
sehari-hari, terutama bagi masyarakat Indonesia 
bagian timur. Jenis ini dapat digunakan untuk 
berbagai tujuan; bijinya dapat digunakan sebagai 
bahan media penerangan, masakan dan obat-obatan, 
sedangkan batangnya dapat digunakan untuk kayu.

Penyebaran kemiri di Indonesia hampir meliputi 
seluruh wilayah kepulauan. Meskipun daerah 
penyebarannya luas dan pertumbuhannya mudah, 
kemiri belum banyak ditanam dalam bentuk hutan 
tanaman berskala besar. Penanaman pada umumnya 
dilakukan di pekarangan sekitar rumah atau di 
sekitar kebun. Daerah budidaya kemiri yang utama 
untuk wilayah Indonesia dapat dijumpai di Provinsi 
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, 
Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan 
Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, 
Sulawesi Selatan, Maluku dan Nusa Tenggara Timur, 
dengan luasan total mencapai 205.532 ha (Direktorat 
Budidaya Tanaman Tahunan 2008). Menurut sensus 
pertanian tahun 2003, seperti yang dilaporkan 
oleh Departemen Kehutanan dan Badan Statistika 
Nasional (2004), provinsi dengan jumlah tanaman 
kemiri rakyat terbesar adalah Nusa Tenggara Timur 
dan Sumatera Utara, dimana jumlah pohon yang 
dibudidayakan rakyat di masing-masing provinsi 
tersebut dilaporkan sebanyak lebih dari 2 juta pohon.

2. Deskripsi Jenis

2.1 Taksonomi
Nama botani: Aleurites moluccana (L.) Willd. 
Marga: Euphorbiaceae 
Submarga: Crotonoideae 
Sinonim: Aleurites javanica Gand., Aleurites remyi 
Sherff, Aleurites triloba Forster & Forster f., Camirium 
moluccanum (L.) Ktze., Croton moluccanus L., 
Jatropha moluccana L. 

Nama lokal/umum: 
Nama lokal di Indonesia: buwa kare, kembiri, kemili, 
kemiling, kereh, madang ijo, tanoan (Sumatera); 
kamere, kemiri, komere, midi, miri, muncang, 
pidekan (Jawa); keminting, kemiri (Kalimantan); 
berau, bontalo dudulaa, boyau, lana, saketa, wiau 
(Sulawesi); kemiri, kemwiri, kumiri, mi, nena, nyenga 
(Maluku); tenu (Nusa Tenggara); anoi (Papua) 
(Martawijaya dkk. 1989).
Nama lokal di negara lain: candlenut, candleberry, 
varnish tree, Indian or Belgaum walnut (Inggris); 
lauci, nggerenggere, sikeci, sikeli, sikethi, toto, tuitui, 
tutui, waiwai (Fiji); bancoulier, noyer de bancoul, 
noyer des Moluques, aleurites, noisette, noix, noyer, 
noyer des Indes (Perancis); Kerzennussbaum, 
Lichtnussbaum (Jerman); lumbang (Guam); kuikui 
(Hawai); rama (Mangareva); ama (Marquesans); 
tahii, tahiri, tiairi, ti‘a‘iri, tutui (Mauretania); tuitui 
(Mangaia [Kepulauan Cook], Futuna, Makatea, 
Niue, Tonga, Tubuai, Uvea); tutu‘i, ti‘a‘iri (Kepulauan 
Society); tutui (Rimatara, Rurutu, Tahiti); raguar 
(Kepulauan Caroline); sakan (Palau); sakan, shakan 
(Pohnpei); calumban, noz da India (Portugal); lama 
(Samoa); arbol lloron, avellano, avellano criollo, nogal 
de la India, nuez (Spanyol); kandeltri (Vanuatu); 
lerit, nwa, nwazet (Creole); ragaur (Carolina Utara) 
(Elevitch dan Manner 2006).

2.2 Botani
Kemiri tergolong pohon berukuran sedang dengan 
tajuk lebar (Gambar 1) yang dapat mencapai 
ketinggian hingga 20 m dan diameter setinggi 
dada hingga 90 cm. Pada tempat terbuka, jenis ini 
umumnya hanya dapat mencapai ketinggian pohon 
10–15 m. Umumnya bentuk cabang pohon kemiri 
adalah berliku, tidak teratur, membentang lebar 
dan menggantung pada cabang bagian samping. 
Pada lembah yang sempit, pohon kemiri biasanya 
memiliki sedikit percabangan dan tumbuh menjulang 
tinggi. Kulit batangnya berwarna abu-abu coklat dan 
bertekstur agak halus dengan garis-garis vertikal 
yang indah (Gambar 2). Daunnya mudah dikenali 
dari bentuknya yang khas, umumnya terdiri dari 
3–5 helai daun dari pangkal, berselang-seling dan 
pinggir daun bergelombang. Panjang satu helai 
daun sekitar 10–20 cm dengan dua kelenjar di 
bagian perpotongan antara pangkal dan tangkai 
yang mengeluarkan getah manis (Gambar 3). Daun 
pohon yang muda biasanya sederhana dan berbentuk 
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Gambar 1. Pohon kemiri (berumur 3 tahun) memiliki 
bentuk ornamen khas

Gambar 2. Kulit batang pohon kemiri 
(Foto: Elevitch dan Manner 2006)

Gambar 3. Bunga dan daun pohon kemiri yang 
bergelombang

Gambar 4. Mahkota bunga pohon kemiri yang 
berwarna putih

Gambar 5. Buah kemiri yang berbentuk bulat telur

seperti delta atau oval. Bagian atas permukaan daun 
yang masih muda berwarna putih mengilap seperti 
perak, yang kemudian akan berubah warna menjadi 
hijau tua seiring dengan bertambahnya umur pohon. 

Permukaan daun bagian bawah berbulu halus dan 
mengilap seperti karat (Elevitch dan Manner 2006).

Bunga kemiri memiliki kelamin ganda, dimana 
bunga jantan dan betina berada pada pohon yang 
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sama. Bunga kemiri berwarna putih kehijauan, 
harum dan tersusun dalam sejumlah gugusan 
sepanjang 10–15 cm, dimana terdapat banyak bunga 
jantan kecil mengelilingi bunga betina. Mahkota 
bunga berwarna putih dengan lima kelopak bunga 
berwarna putih kusam (krem), berbentuk lonjong 
dengan panjang 1,3 cm (Gambar 4). Buah kemiri 
berwarna hijau sampai kecoklatan, berbentuk oval 
sampai bulat dengan panjang 5–6 cm dan lebar 5–7 
cm (Gambar 5). Satu buah kemiri umumnya berisi 
2–3 biji, tetapi pada buah jantan kemungkinan 
hanya ditemukan satu biji. Biji kemiri dapat dimakan 
jika dipanggang terlebih dahulu. Kulit biji kemiri 
umumnya kasar, hitam, keras dan berbentuk 
bulat panjang sekitar 2,5–3,5 cm (Elevitch dan 
Manner 2006).

2.3 Penyebaran
Kemiri memiliki daerah penyebaran geografis yang 
luas. Jenis ini merupakan jenis asli Indo-Malaysia 
(termasuk Brunei, Kamboja, Cina, Kepulauan Cook, 
Fiji, Polinesia Perancis, Indonesia, Kiribati, Laos, 
Malaysia, Kepulauan Marshall, Myanmar, Kaledonia 
Baru, Pulau Norfolk, Papua Nugini, Filipina, 
Samoa, Kepulauan Solomon, Thailand, Tonga, 
Vanuatu dan Vietnam). Kemiri juga telah berhasil 
diintroduksikan di Antigua dan Barbuda, Bahama, 
Bangladesh, Barbados, Brasil, Kuba, Republik 
Dominika, Grenada, Guadeloupe, Haiti, India, 
Jamaika, Jepang, Kenya, Martinique, Montserrat, 
Antillen Belanda, Puerto Rico, Sri Lanka, St Kitts dan 
Nevis, St Lucia, St Vincent dan Grenadines, Trinidad 
dan Tobago, Uganda, Amerika Serikat dan Virgin 
Islands (Amerika) (Elevitch dan Manner 2006). 

2.4 Kondisi Tempat Tumbuh
Pohon kemiri banyak djumpai di daerah beriklim 
hujan tropis, dengan kondisi agak kering selama 
musim kemarau. Jenis ini tumbuh subur di daerah 
tropis yang lembap sampai ketinggian 1200 m di atas 
permukaan laut. Di daerah yang berdekatan dengan 
garis khatulistiwa, kemiri dilaporkan dapat tumbuh 

pada ketinggian 2000 m di atas permukaan laut 
(Elevitch dan Manner 2006). Di Indonesia, kemiri 
dapat dijumpai pada ketinggian 0–800 m pada areal 
yang berkonfigurasi datar hingga bergelombang 
(Direktorat Hutan Tanaman Industri 1990). Kemiri 
juga dikenal dapat beradaptasi dengan baik di daerah 
lereng, bahkan di lembah yang curam.

Pohon kemiri tumbuh di daerah dengan curah hujan 
rata-rata tahunan berkisar antara 640 sampai dengan 
4290 mm atau rata-rata 1940 mm (Duke 1983). Suhu 
rata-rata tahunan untuk pertumbuhan kemiri berkisar 
antara 18 sampai dengan 28°C. Suhu maksimum 
pada bulan terpanas sekitar 26–30°C, sedangkan suhu 
minimum pada bulan terdingin sekitar 8–13°C.  
Di Indonesia, kemiri juga dapat tumbuh pada daerah 
yang kering dengan curah hujan tahunan hanya 
mencapai 200 mm seperti di Sulawesi Selatan dan 
Nusa Tenggara Timur dan bahkan di tempat yang 
basah seperti di Jawa Barat (Ginoga dkk. 1989).

Pohon kemiri dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, 
termasuk lempung merah, liat berbatu, pasir dan batu 
kapur. Pohon kemiri juga tidak memerlukan sistem 
drainase yang baik. Jenis ini bisa tumbuh pada tanah 
yang agak asam dan sedikit basa dengan pH 5–8. 
Pohon kemiri cukup toleran terhadap kekeringan dan 
bahkan dapat tumbuh baik pada tanah yang kurang 
subur jika ditanam dengan baik pada kelembapan 
tanah yang cukup. Kemiri mampu berkembang di 
lingkungan yang lembap, menyukai cahaya dan 
tumbuh sebagai pohon pionir di tempat terbuka 
apabila curah hujannya sesuai. Jenis ini juga dapat 
tumbuh di bawah naungan sampai dengan tingkat 
penutupan 25% (Elevitch dan Manner 2006). 

2.5 Karakteristik Kayu
Kayu kemiri berwarna putih kekuningan dan sangat 
sederhana. Kayu ini cukup kuat meskipun bersifat 
sangat ringan dan halus. Berat jenis kayu kemiri 
adalah sekitar 0,31 (Oey 1964) atau pada kisaran 
230–490 kg/m3 dengan kadar air 15% (Tabel 1). Jenis 

Tabel 1. Kerapatan kayu kemiri

Kerapatan kayu (kg/m3) Kadar air
(%)

Referensi

Rendah Sedang Tinggi

230 330 490 15 Anonim (1981)

230 310 440 15 Martawijaya dkk. (1989)
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ini relatif tidak tahan terhadap pembusukan atau 
serangan serangga. Kayu kemiri dapat digunakan 
untuk papan pengeringan tanpa perlu pengecatan 
karena mampu mempertahankan warna putihnya 
untuk jangka waktu yang lama. Kayunya mudah 
dikerjakan secara manual dengan tangan maupun 
peralatan mesin, juga mudah dipotong dengan hasil 
permukaan yang sangat bagus. 

2.6 Kegunaan
Hampir semua bagian dari pohon kemiri seperti 
daun, buah, kulit, kayu, akar, getah dan bunganya 
dapat dimanfaatkan, baik untuk obat-obatan 
tradisional, penerangan, bahan bangunan, bahan 
pewarna, bahan makanan, dekorasi maupun berbagai 
kegunaan lain (Heyne 1987). Namun demikian, 
pohon kemiri juga memiliki sifat beracun sehingga 
perlu kewaspadaan bila ingin menggunakan bagian-
bagian pohon lainnya untuk tujuan pengobatan 
atau konsumsi. Di Pulau Jawa, kulit pohon kemiri 
dimanfaatkan sebagai obat diare (disentri). Di Jepang, 
bagian kulit kemiri digunakan untuk obat tumor. 
Adapun di Sumatera, biji kemiri digunakan untuk 
obat sembelit dengan cara ditumbuk dan dibakar 
dengan menggunakan arang, kemudian dioleskan 
ke sekitar pusar (perut). Di Malaysia, daun kemiri 
direbus dan dimanfaatkan sebagai obat untuk sakit 
kepala, demam, bisul, bengkak pada persendian dan 
kencing nanah. Di Hawai, bunga dan getah segar 
kemiri yang baru saja disadap digunakan untuk 
obat sariawan pada anak-anak (Scott dan Craig 
2000). Selain itu, biji kemiri yang kering juga lazim 
digunakan sebagai bahan masakan di Indonesia 
dan Malaysia.

Minyak yang diekstrak dari biji kemiri mengandung 
zat yang iritan dan dapat berfungsi sebagai pencahar. 
Tumbukan biji kemiri dapat digunakan sebagai 
pengganti sabun. Selain itu juga dapat digunakan 
sebagai perangsang pertumbuhan rambut atau sebagai 
bahan aditif dalam perawatan rambut. Saat ini minyak 
kemiri dengan kualitas tinggi sudah menjadi produk 
komersial utama dan dijual secara luas di industri 
kosmetika. Lebih lanjut lagi, sisa biji yang sudah 
diekstrak minyaknya dapat dimanfaatkan sebagai 
pupuk (Elevitch and Manner 2006). 

Pada sejumlah lahan pertanian, kemiri umumnya 
ditanam sebagai penahan angin, pembatas, penaung, 

stabilisator tanah dan pengisi lahan-lahan yang 
kosong. Di daerah perkotaan, kemiri umumnya 
ditanam sebagai pohon peneduh dan memberikan 
pemandangan yang indah dengan daunnya yang lebar 
dan bunga putih kecilnya yang menarik. 

Kayu dari pohon kemiri tidak dimanfaatkan secara 
meluas karena tidak tahan terhadap serangan hama 
dan mudah rusak. Meskipun demikian, di beberapa 
negara seperti Cina, Malaysia dan Indonesia, kayu 
kemiri telah digunakan untuk bahan pembuatan 
kontainer, kotak, lemari, peti kemas, sumpit dan 
korek api. Di Bali, beberapa ukiran atau kerajinan 
tangan tradisional terbuat dari kayu kemiri pilihan. 
Selain itu, penelitian Martawijaya dkk. (1989) 
juga telah menunjukkan bahwa kayu kemiri dapat 
dimanfaatkan sebagai bahan baku pulp dan vinir kayu 
lapis. Di Hawai, batang kayu kemiri juga digunakan 
untuk membuat sampan kecil untuk keperluan 
memancing (Elevitch dan Manner 2006).

3. Produksi Benih

3.1 Pengumpulan Benih
Pohon kemiri mulai berbunga dan berbuah pada 
umur 3–4 tahun. Musim berbunga biasanya terjadi 
pada bulan September–Oktober, meskipun musim 
pembungaan di beberapa tempat dilaporkan cukup 
bervariasi. Di Australia, masa berbunga kemiri 
dilaporkan terjadi pada bulan Januari–Maret 
(http://www.sgapqld.org.au/ bushtucker11.html); 
di Sri Lanka, masa berbunga dimulai dari bulan 
April sampai Mei; dan di Uganda, masa berbunga 
terjadi beberapa kali dalam setahun. Adapun di 
Hawai, masa berbunga dan berbuah dapat terjadi 
hampir terus-menerus sepanjang tahun (Elevitch dan 
Manner 2006). 

Buah kemiri dikatakan masak apabila warnanya 
berubah menjadi coklat kekuningan. Pengumpulan 
buah dapat dilakukan dengan cara memetik dari 
pohon, mengguncang pohon atau mengumpulkannya 
di atas tanah. Waktu pengumpulan biji (buah masak) 
sebaiknya dilakukan pada saat puncak musim buah, 
sekitar bulan November–Desember. Pengumpulan 
buah di bawah pohon kemiri dapat dilakukan 1–2 
kali seminggu selama puncak musim buah untuk 
menghindari turunnya daya perkecambahan benih 

http://www.sgapqld.org.au/
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akibat kelembapan dan mikroorganisme tanah 
(Mulawarwan dkk. 2003). Selain itu, permukaan 
tanah harus dibersihkan sebelum dilakukan 
pengumpulan buah; jika perlu dapat menggunakan 
terpal yang ditempatkan di bawah tegakan benih.

Produksi buah kemiri yang pertama sering kali 
jatuh sebelum masak dan kualitas buahnya mungkin 
juga kurang baik. Pada saat musim buah masak, 
seringkali buah yang belum masak pun jatuh 
bersama-sama dengan buah yang sudah masak. Oleh 
karena itu, dalam pengumpulan, harus dilakukan 
seleksi terhadap buah atau benih yang masak saja 
(Mulawarman dkk. 2003, Elevitch dan Manner 2006). 

3.2 Penyiapan Benih
Ekstraksi biji kemiri dari buahnya dapat dilakukan 
dengan cara menekan atau mengocok biji dengan 
ringan; biji selanjutnya dicuci dan dikeringkan. 
Untuk buah yang masih segar, ekstraksi biji dapat 
dilakukan dengan cara membiarkan buah tersebut 
selama beberapa hari di tempat yang lembap sehingga 
kulit lembaganya yang tebal dan kasar mudah dilepas. 
Dalam 1 kg biji kemiri terdapat kurang lebih 100–120 
biji yang sudah dikupas kulitnya. Kemampuan 
berkecambah umumnya sekitar 80% selama beberapa 
bulan. Untuk mempertahankan daya perkecambahan 
yang tinggi, biji yang kurang baik kualitasnya biasanya 
direndam di dalam air (Elevitch and Manner 2006). 

3.3 Penyimpanan dan Viabilitas Benih
Benih kemiri dapat disimpan selama beberapa bulan 
apabila dikeringkan dengan kadar air 10–12%. Benih 
kemiri yang dibiarkan di atas tanah (di bawah pohon) 
umumnya juga masih bertahan dan masih bisa 
tumbuh (Elevitch and Manner 2006). Benih dapat 
tumbuh di tempat yang cukup naungan maupun 
di tempat terbuka dengan daya perkecambahan 
yang lebih cepat. Benih yang dikumpulkan dari 
tanah kemungkinan dapat terinfeksi oleh hama atau 
penyakit sehingga harus disimpan dalam wadah yang 
terpisah; tidak boleh disatukan dengan benih yang 
dikumpulkan langsung dari pohon. 

4. Propagasi dan Penanaman

4.1 Penyemaian
Propagasi bibit kemiri dapat dilakukan dengan 
mudah menggunakan biji. Benih biasanya ditabur 
di persemaian dengan jarak tanam 5×5 m. Benih 
ditekan lembut ke dalam tanah, selanjutnya ditutup 
dengan lapisan daun kering atau rumput sampai 
setebal 3–10 cm. Rumput atau daun kering tersebut 
kemudian dibakar selama kurang lebih 3 menit. 
Segera setelah pembakaran dan selagi biji masih 
panas, biji dilemparkan ke dalam air dingin sehingga 
cangkang bijinya yang keras mudah retak. Dengan 
perlakuan seperti ini, rata-rata perkecambahan 
meningkat lebih dari 85% untuk benih yang bagus. 
Perkecambahan biasanya terjadi sekitar 15–20 
hari setelah penanaman. Benih yang tidak diberi 
perlakuan umumnya baru berkecambah setelah 
38–150 hari ditanam di persemaian (Rosman dan 
Djauhariya 2006). 

4.2 Persiapan Sebelum Penanaman
Bibit kemiri sebaiknya ditanam pada wadah 
berukuran 2–4 liter (1/2–1 galon) untuk 
mempermudah perkembangan akar, mengingat 
ukuran akarnya yang besar dan tebal. Media yang 
digunakan sebaiknya cukup sarang dan dicampur 
dengan sedikit kompos, kapur dolomit dan pupuk 
yang mudah larut. Apabila pohon kemiri akan 
ditanam di areal yang sudah terdegradasi, media 
yang digunakan sebaiknya diinokulasikan dengan 
jamur mikoriza yang berasal dari sumber yang bagus 
(Elevitch dan Manner 2006). 

Benih yang tak diberi perlakuan akan berkecambah 
dalam waktu 4 bulan. Penempatan benih 
dalam media yang lembap dan di bawah sinar 
matahari yang hangat dapat mempercepat 
proses perkecambahan. Pemecahan kulit biji dan 
merendamnya semalam dalam air mungkin juga 
mempercepat perkecambahan. Jamur yang tumbuh 
pada kulit biji mungkin juga bisa menjadi masalah 
dalam proses perkecambahan, sehingga perlakuan 
benih dengan fungisida sebelum penaburan sangat 
berguna untuk menghindari masalah dengan jamur. 
Menurut Elevitch dan Manner (2006), bibit dapat 
ditransplantasikan ke lapangan setelah 3–4 bulan 
ketika sudah mencapai ketinggian sekitar 25 cm 
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dan diameter sekitar 12 mm. Bibit kemiri dapat juga 
dipindahkan ke lapangan setelah perkecambahan 
sekitar 6 bulan dengan ketinggian mencapai sekitar 
60 cm dan diameter batang 80 mm dengan daun yang 
sehat dan hijau (Wahid 1991).

4.3 Penanaman
Waktu terbaik untuk melakukan penanaman kemiri 
di lapangan adalah pada awal musim hujan. Tanah 
harus dibersihkan terlebih dahulu dari gulma. 
Jarak tanam tergantung dari tujuan produksi. Di 
Hawai, penanaman kemiri dengan kerapatan sekitar 
200–300 pohon per ha umumnya digunakan untuk 
tujuan produksi minyak (Elevitch dan Manner 
2006). Di Indonesia, beberapa ukuran jarak tanam 
telah digunakan. Jarak tanam 6 m × 6 m dan 
8 m × 8 m telah disarankan untuk penanaman 
kemiri dengan sistem wanatani (tumpangsari dengan 
jenis pohon lain atau tanaman pertanian tahunan). 
Untuk penanaman kemiri pola monokultur, jarak 
tanam yang umum digunakan adalah 3 m × 3 m dan  
4 m × 4 m (Dali dan Gintings 1993). Jarak tanam  
4 m × 4 m dan 10 m × 10 m juga disarankan, masing-
masing untuk produksi kayu pulp dan minyak 
(Direktorat Budidaya Tanaman Tahunan 2008). 

Apabila tujuan penanaman kemiri adalah untuk 
penahan angin, misalnya pada lahan pertanian, 
jarak tanam yang umum digunakan adalah  
3 m × 4 m. Di Tonga dan Hawai, kemiri ditanam 
sebagai pagar hidup atau sebagai tanda batas dengan 
jarak tanam 2 m × 2 m atau 3 m × 3 m (Elevitch dan 
Manner 2006).

5. Pemeliharaan Tanaman

5.1 Penyiangan
Penyiangan awal sangat dianjurkan untuk kemiri 
karena pohon jenis ini sangat rentan terhadap 
persaingan cahaya (Direktorat Hutan Tanaman 
Industri 1990). Penyiangan dapat dilakukan empat 
kali (atau setiap 3 bulan) selama tahun pertama, 
kemudian setiap 6 bulan sampai pada tahun ketiga 
sampai penutupan tajuk pohon mulai rapat (Dali 
dan Gintings 1993). Penyiangan dapat dilakukan 
di sepanjang larikan tanaman pokok (penyiangan 
jalur) atau pada radius 1 m di sekitar anakan 
(penyiangan piringan). Untuk tanaman dewasa 

penyiangan biasanya kurang diperlukan. Meskipun 
demikian, penyiangan tetap dapat dilakukan 
untuk mempermudah pemanenan (pengumpulan) 
buah, sehingga buah yang jatuh ke tanah pada saat 
panen akan lebih mudah terlihat (Rosman dan 
Djauhariya 2006). 

5.2 Pemupukan
Meskipun kemiri dilaporkan dapat tumbuh pada 
tanah marjinal, pemupukan yang teratur tetap 
diperlukan untuk merangsang peningkatan produksi 
biji. Pupuk yang diberikan dapat berupa pupuk 
organik (pupuk kandang) maupun pupuk nonorganik 
(pupuk kimia). Pemberian pupuk organik dapat 
dilakukan setahun sekali, dengan dosis 2 kg per 
pohon untuk tanaman muda, sedangkan untuk 
tanaman yang sudah berbuah dapat diberikan pupuk 
organik sebanyak 10–30 kg per pohon (Direktorat 
Budidaya Tanaman Tahunan 2008). 

Apabila pupuk nonorganik digunakan, pemberian 
pupuk harus disesuaikan dengan umur tanaman. 
Pemupukan sebaiknya dilakukan dua kali dalam 
setahun, yaitu pada awal dan akhir musim hujan. 
Dosis pemupukan adalah sebagai berikut: 20 g Urea 
+ 10 g SP36 + 10 g KCl per pohon (untuk tanaman 
berumur 1 tahun), 100–250 g urea + 80-75 g SP36 + 
20–100 g KCl per pohon (untuk tanaman berumur 
2–6 tahun), 500 g urea + 250 g KCl per pohon (untuk 
tanaman berumur lebih dari 7 tahun) (Direktorat 
Budidaya Tanaman Tahunan 2008).

5.3 Penyulaman
Penyulaman sangat dianjurkan untuk mengganti bibit 
tanaman yang mati. Penyulaman umumnya dilakukan 
1 bulan setelah penanaman dan dilakukan pada waktu 
musim hujan.

5.4 Pemangkasan
Pohon kemiri mampu tumbuh kembali dengan 
baik setelah pemangkasan. Pemangkasan hanya 
dilakukan pada cabang-cabang yang kecil, rusak 
dan mati. Pemangkasan biasanya dilakukan dengan 
tujuan, antara lain: (1) agar tanaman tidak terlalu 
tinggi dan mengurangi percabangan sehingga 
pemanenan dapat dilakukan dengan mudah, (2) 
mempermudah pemantauan terhadap hama dan 
penyakit dan (3) mempercepat proses pembungaan 
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dan pembuahan (mengatur rasio C/N yang dapat 
merangsang pembungaan). Pemangkasan sebaiknya 
dilakukan pada awal musim hujan untuk merangsang 
pembentukan tunas-tunas baru yang memerlukan 
banyak air (Direktorat Budidaya Tanaman 
Tahunan 2008). 

5.5 Penjarangan
Penjarangan tidak diperlukan apabila tanaman 
kemiri diperuntukkan untuk tujuan produksi biji/
minyak atau pulp. Namun jika tanaman kemiri 
diperuntukkan untuk produksi kayu, penjarangan 
dapat dilakukan tergantung pada kerapatan pohon 
dan laju pertumbuhan pohon dalam tegakan. 

5.6 Pengendalian Hama dan Penyakit
Kemiri termasuk jenis tanaman yang jarang 
mendapatkan gangguan hama dan penyakit. 
Siemonsma (1999) melaporkan bahwa serangan 
hama pada tanaman kemiri tidak merugikan secara 
ekonomi, meskipun beberapa hama ringan tercatat 
telah menyerang tanaman kemiri di Indonesia 
(Direktorat Budidaya Tanaman Tahunan 2008). 
Tungau (dari marga Tetranichiadae), moluska dan 
penggerek daun terkadang memakan daun kemiri. 
Penggerek batang (dari marga Cerambicyadae) 
juga dapat menyerang bagian batang. Tanda-tanda 
umum serangan hama adalah terdapat lubang sampai 
kedalaman 2 cm, terdapat kotoran seperti serbuk 
gergaji dan kotoran serangga serta cairan bergetah. 
Rayap juga dapat menyerang bagian akar; biasanya 
muncul bercak-bercak hitam di permukaan akar 
dan pangkal batang. Larva Dacus sp dan kumbang 
penggerek buah dapat menyerang buah dan biji. 
Salah satu penyakit yang menyerang kemiri adalah 
hawar daun cendawan yang menyebabkan gugur 
daun dan penyakit gugur buah muda. Meskipun 
demikian, serangan hama dan penyakit ini tidak 
merusak tanaman kemiri. Belum terdapat metode 
kontrol yang baku untuk mencegah serangan hama 
dan penyakit pada kemiri. Penyemprotan dengan 
menggunakan pestisida dan fungisida kemungkinan 
dapat bermanfaat untuk mengendalikan serangan 
hama dan penyakit tersebut (Direktorat Budidaya 
Tanaman Tahunan 2008).

6. Pertumbuhan dan Hasil

Kemampuan untuk memprediksi potensi 
pertumbuhan dan hasil tanaman kemiri sangat 
penting untuk keperluan perencanaan tanaman. 
Elevitch dan Manner (2006) menyatakan bahwa 
pohon kemiri dapat tumbuh dengan cepat, tetapi 
informasi terkait dengan pertumbuhan dan hasil 
jenis ini sangat terbatas. Informasi pertumbuhan 
dan hasil yang disajikan di sini berdasarkan 
pada data sementara pengukuran pohon-pohon 
kemiri muda (3–5 tahun) yang dikumpulkan dari 
lahan-lahan petani di Kalimantan Selatan. Untuk 
tegakan tua, informasi diambil dari website Japan 
International Forestry Promotion and Cooperation 
Center (JIFPRO) (http://www.jifpro.or.jp/Database/
Database_on_Artificial_Forest/Indonesia.html) dan 
laporan (Anonim 1988 dalam Ginoga dkk. 1989)

6.1 Laju Pertumbuhan
Informasi mengenai pertumbuhan pohon kemiri 
relatif masih sangat terbatas. Menurut Elevitch dan 
Manner (2006), pohon kemiri dapat tumbuh dengan 
cepat dan mudah pada tempat terbuka yang sudah 
terganggu atau di tepi-tepi hutan. Berdasarkan 
karakteristik ini, pertumbuhan kemiri bisa dikatakan 
tidak kalah cepat dengan jenis-jenis pohon lain yang 
ditemukan di hutan sekunder. 

Penelitian kami yang dilaksanakan di Kabupaten 
Tanah Laut (Kalimantan Selatan) telah mencatat 
bahwa pohon kemiri berumur sampai dengan 5 tahun 
yang tumbuh di lahan petani mempunyai diameter 
setinggi dada (DBH) berkisar antara 3,2 dan 21,9 cm 
dan tinggi pohon total berkisar antara 2,9 dan 12,5 m. 
Informasi yang lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.

Di Sumatera Selatan, tegakan kemiri berumur 24,5 
tahun dilaporkan memiliki rata-rata diameter setinggi 
dada 46,9 cm dan rata-rata tinggi pohon 25,2 m. 
Rentang diameter pohon berkisar antara 25,9 dan 
67,8 cm dan rentang tinggi pohon berkisar antara 
21,3 dan 29,1 m (Tabel 2). Tidak tersedia data untuk 
pohon-pohon dari kelas umur tua, namun Ginoga 
dkk. (1989) melaporkan bahwa pohon kemiri dapat 
mencapai diameter setinggi dada 110 cm pada umur 
70 tahun.
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Gambar 7. Riap diameter tahunan (kiri) dan riap tinggi tahunan (kanan) pohon kemiri

Tabel 2. Diameter dan tinggi pohon kemiri yang tumbuh di lahan petani di Indonesia

Lokasi Umur 
(tahun)

N Diameter (cm) Tinggi (m)

min rata-rata mak min rata-rata Mak

Kalimantan

Selatan

3 22 3,2 8,4 12,5 2,9 5,3 7,2

4 9 9,4 15,1 18,0 6,2 8,2 9,5

5 2 20,9 21,4 21,9 12,5 12,5 12,5

a 3 32,2 38,7 50,5 12,2 13,2 14,8

Sumatera 
Selatanb

24,5 a 25,9 46,9 67,8 21,3 25,2 29,1

a Tidak ada data
b Data berasal dari http://www/jifpro.or.jp/Database/Database_on_Artificial_Forests/Indonesia.html
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Berdasarkan data pada Tabel 2, pertumbuhan (riap) 
diameter pohon kemiri berumur 3–5 tahun adalah 
sekitar 1,1–4,5 cm per tahun dan riap tinggi sekitar 
1,0–2,5 m per tahun. Nilai riap tinggi pohon ini 
lebih besar dibandingkan dengan nilai riap tinggi 
pohon yang dilaporkan oleh Elevitch dan Manner 
(2006) di Hawai yang hanya mencapai 0,5–1,5 m per 
tahun yang tumbuh di lingkungan yang kondusif. 
Korelasi antara diameter setinggi dada dan umur 
serta antara tinggi dan umur dari sejumlah pohon 
kemiri yang tumbuh di beberapa lokasi di Indonesia 
diilustrasikan pada Gambar 6, sedangkan rata-
rata riap diameter dan rata-rata riap tinggi kemiri 
menurut umur disajikan pada Gambar 7. Rata-rata 
riap diameter adalah sekitar 3,1 cm/tahun untuk 
pohon kemiri berumur hingga 5 tahun dan rata-rata 
riap tinggi adalah sekitar 1,9 m/tahun. Secara umum, 
semakin bertambah umur pohon kemiri, semakin 
menurun nilai riapnya. Meskipun demikian, untuk 

mendapatkan gambaran yang baik mengenai tren 
pertumbuhan pohon kemiri, diperlukan data yang 
lebih representatif mencakup rentang umur dewasa 
(tua) dan akan lebih baik lagi apabila data tersebut 
diperoleh berdasarkan hasil pengukuran pohon-
pohon yang tumbuh dalam suatu tegakan.

6.2 Hubungan antara Diameter 
dan Tinggi
Informasi mengenai hubungan antara diameter 
dan tinggi pohon sangat diperlukan untuk dapat 
memprediksi volume pohon. Seringkali pengukuran 
di lapangan hanya dilakukan terhadap diameter 
pohon, adapun tinggi pohon tidak diketahui. Untuk 
itu, hubungan antara tinggi dan diameter pohon perlu 
dikuantifikasikan mengingat bahwa informasi ini 
belum tersedia untuk tanaman kemiri.

Tabel 3. Dugaan parameter, kesalahan baku dan nilai statistik terkait dengan model hubungan antara diameter 
dan tinggi pohon kemiri

Parameter Dugaan  SE  t Pr ≥ |t| RMSE R2
adj

b0 34,315560 3,90180 8,79 < 0,0001 0,7771 0,9667

b1 3,120591 0,08770 35,57 < 0,0001

b2 0,044358 0,00503 8,82 < 0,0001
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Gambar 8. Hubungan antara tinggi dan diameter setinggi dada pohon kemiri (titik: hasil pengukuran, garis: model)
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Tabel 5. Perkembangan diameter, tinggi, bidang dasar dan volume tegakan kemiri sampai dengan umur 30 tahun 
di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan

Umur 
(tahun)

Jumlah pohon 
per ha

Diameter 
(cm)

Tinggi 
(m)

Bidang dasar 
(m2/ha)

Volume 
(m3/ha)

5 200 14,3 4,4 3,2 6,9

10 200 27,6 11,0 12,0 64,7

15 200 36,6 17,2 21,0 177,0

20 200 40,4 22,4 25,6 281,0

25 200 42,8 26,2 28,8 369,7

30 200 43,8 28,6 30,2 423,2

Sumber: Anonim (1988) dalam Ginoga dkk. (1989)

Tabel 4. Dugaan parameter, kesalahan baku dan nilai-nilai statistik terkait dengan model penduga volume batang 
kemiri yang diperoleh dari hasil analisis ulang data tabel volume Hutadjulu (1967)

Parameter Dugaan  SE  t Pr ≥ |t| RMSE R2
adj

Volume batang total 

b0 -4,417270 0,00315 -1401,20 < 0,0001 0,00874 0,9998

b1 2,034754 0,00435 468,25 < 0,0001

b2 0,85938 0,00480 179,03 < 0,0001

Volume kayu tebal hingga diameter ujung 7 cm

b0 -4,659020 0,0269 -173,13 < 0,0001 0,0746 0,9893

b1 2,230186 0,0371 60,12 < 0,0001

b2 0,799945 0,0410 19,52 < 0,0001

Volume kayu pertukangan hingga diameter ujung 30 cm

b0 -7,197170 0,1093 -65,86 < 0,0001 0,0731 0,9691

b1 3,581720 0,0764 46,87 < 0,0001

b2 0,878252 0,0754 11,65 < 0,0001
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Gambar 9. Perkembangan volume batang total kemiri menurut tabel Hutadjulu (titik) dan model (logV = –4,417 + 
2,035 logD + 0,859 logH) yang diperoleh dari hasil analisis ulang hubungan antara volume dengan diameter dan 
tinggi (garis)
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Dengan menggunakan data hasil pengukuran 
pohon kemiri yang dikumpulkan dari 36 pohon 
yang tumbuh tersebar di lahan petani di Kalimantan 
Selatan (seperti tercantum dalam Tabel 2), dilakukan 
analisa terhadap hubungan antara tinggi (H) dan 
diameter (D) pohon kemiri (Gambar 8). Selanjutnya 
dilakukan pengujian terhadap beberapa model 
nonlinear seperti Chapman-Richard, Curtis, 
eksponensial, Gompertz, Korf dan Patterson. Di 
antara sejumlah model tersebut, model Gompertz 
dipilih sebagai model terbaik dengan bentuk 
persamaan sebagai berikut:

H = 1,3 + b0 exp (–b1 exp (–b2D)) 

Hasil pendugaan parameter, kesalahan baku, 
t-statistik, nilai p, akar rata-rata kesalahan kuadrat 
(RMSE) dan koefisien determinasi yang sudah 
terkoreksi (R2

adj) disajikan pada Tabel 3. Model 
ini menghasilkan Nilai RMSE yang relatif rendah 
(sebesar 0,8 m) dan koefisien determinasi yang cukup 
tinggi (R2 = 0,967), yang berarti bahwa sekitar 96,7% 
dari keragaman tinggi pohon dapat diterangkan oleh 
keragaman diameternya.

6.3 Pendugaan Volume Batang
Tabel volume sementara pohon kemiri telah disusun 
oleh Hutadjulu (1967) untuk menduga tiga macam 
volume batang, yakni volume batang total, volume 
kayu tebal sampai batas diameter ujung 7 cm dan 
volume kayu pertukangan hingga batas diameter 
ujung 30 cm. Data yang digunakan untuk menyusun 
ketiga tabel volume ini berasal dari 289 pohon 
contoh yang dikumpulkan dari berbagai pohon yang 
tersebar di Propinsi Jawa Timur. Rentang diameter 
setinggi dada pohon contoh adalah sebesar 6–62 cm 
dan rentang tinggi pohon total adalah sebesar 10–40 
m. Metode yang digunakan untuk menyusun tabel 
volume ini adalah metode bentuk batang berdasarkan 
Wolff von Wulfing (Wolff von Wulfing 1932 dalam 
Hutadjulu 1967). Berdasarkan analisis ulang data 
yang tersedia dalam tabel Hutadjulu (1967), model 
penduga volume batang kemiri dapat disusun dengan 
menetapkan hubungan antara volume (V) dengan 
diameter (D) dan tinggi (H): 

logV = b0 + b1 logD + b2 logH

Hasil penyusunan model terpilih termasuk dugaan 
parameter, kesalahan baku (SE), nilai t, nilai p, akar 
kesalahan rata-rata kuadrat (RMSE) dan koefisien 
determinasi yang sudah terkoreksi (R2

adj) disajikan 
pada Tabel 4. Dugaan volume pohon total kemiri 
berdasarkan tabel Hutadjulu (1967) dan dugaan 
volume penduga pohon total yang diperoleh dari 
hasil analisis ulang data dalam table disajikan pada 
Gambar 9. Model memberikan hasil dugaan volume 
kayu total sebesar lebih dari 2 m3 untuk pohon-pohon 
berdiameter lebih dari 50 cm, tergantung dari tinggi 
pohon total. Kurva serupa juga dapat dihasilkan 
untuk model-model penduga volume kayu tebal 
hingga diameter ujung 7 cm dan 30 cm.

6.4 Produktivitas
Produktivitas pohon kemiri untuk menghasilkan 
biji dilaporkan meningkat hingga umur 20 tahun 
dan mulai menurun pada umur 70 tahun (Rosman 
dan Djauhariya 2006). Tegakan kemiri dengan 
kerapatan 200 pohon per ha diharapkan dapat 
menghasilkan sekitar 80 kg biji per pohon per tahun. 
Dari jumlah ini, sekitar 20% dapat diekstrak sebagai 
minyak (Elevitch dan Manner 2006). Duke (1983) 
melaporkan bahwa produksi buah kemiri berkisar 
antara 4–20 ton per ha per tahun dan produksi 
minyak kemiri sekitar 3100 kg per ha.

Untuk produksi kayu, tegakan kemiri berumur 30 
tahun di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, 
Sulawesi Selatan (Indonesia) dilaporkan dapat 
mencapai diameter rata-rata sekitar 43,8 cm dan 
tinggi rata-rata sekitar 28,6 m, yang memiliki bidang 
dasar tegakan sekitar 30,2 m2/ha dan volume kayu 
sekitar 432 m3/ha (Anonim (1988) dalam Ginoga dkk. 
(1989)). Rata-rata produktivitas kayu untuk tegakan 
kemiri sampai dengan umur 30 tahun disajikan 
pada Tabel 5.

6.5 Rotasi
Informasi mengenai panjang rotasi yang 
direkomendasikan untuk hutan tanaman kemiri 
belum tersedia, namun demikian rotasi biologis 
pohon kemiri diperkirakan mencapai sekitar 40–60 
tahun (Elevitch dan Manner 2006). Berdasarkan 
data pada Tabel 5, periode rotasi produktif sekitar 20 
tahun kemungkinan dapat direkomendasikan untuk 
tanaman kemiri.
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