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PENGERTIAN TANAMAN TAHUNAN

• Tanaman Tahunan terdiri atas sejumlah 
komoditas dengan keragaman yang besar.

• Jenisnya sangat banyak, mulai dari tanm. 
penghasil biji, getah/latex, minyak hingga bahan 
pangan dan sumber vitamin-mineral. 

• Sebagian besar produk tanm. tahunan 
berorientasi ekspor dan diperdagangkan di pasar 
internasional sbg sumber devisa, dan juga di 
pasar nasional utk kebutuhan masyarakat

PENGERTIAN TANAMAN TAHUNAN

• Tanaman Tahunan = Tanaman Perenial
• Tanaman tahunan mempunyai pola tumbuh yg khas. 

Antar species, antar kutivar, antar lingkungan 
tumbuh berbeda satu sama lain.

• Utk setiap kultivar pd kondisi tempat tumbuh yg 
sama, setiap tanaman akan mempunyai pola 
tumbuh yg sama setiap musim.

• Keterikatan/hubungan terhadap pola tumbuh yg 
menyeluruh dan interrelasi antara berbagai 
komponennya sangat penting bagi usaha 
budidayanya.

• Tanaman perennial mempunyai siklus tumbuh yg 
meliputi: vegetatif – reproduktif – vegetaif yg 
berulang, dengan periodisitas musiman/tahunan 
ini berlangsung dlm banyak tahun.

• Diagram pohon
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• Tanaman tahunan merupakan tanaman yg pd 
umumnya berumur lebih dari satu tahun dan 
pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu 
kali dan tidak dibongkar sekali panen. 

- Karet - Cengkeh - Sereh Wangi
- Kelapa - Kapok - Panili
- Kelapa sawit - Coklat - Agave/Kenaf/Jute
- Kopi - Jambu Mete - Kina
- Teh - Pala - Aren (Enau)
- Lada - Kayumanis - Pinang
- Gambir - Murbei - Jarak pagar
- Kemenyan - Kenanga -Kemiri

PENTINGNYA TANAMAN TAHUNAN

• Sebagai sumber devisa, bahan baku sejumlah 
industri dalam negeri yg juga berorientasi ekspor 
dan banyak menyerap tenaga kerja.

• Oki, maka masalah kuantitas, kualitas dan 
kontinuitas penyediaan bahan baku menjadi 
sangat penting.

• Disamping memberikan keuntungan ekonomi, 
tidak dapat diabaikan tuntutan agar usaha 
budidaya tanaman tahunan dpt memelihara 
bahkan meningkatkan kelestarian lingkungan. 

• Potensi yg ada pada perkebunan (tanaman tahunan) 
yg menonjol adalah :

• Kemampuan menerapkan teknologi maju secara 
cepat, tepat dan konsisten untuk meningkatkan 
kuantitas dan kualitas hasil.

• Kemampuan pengorganisasian yg lebih efisien dlm 
pengangkutan dan penyerahan hasil dari kebun ke 
pabrik yg akan mengolah hasil lebih lanjut.

• Mampu memproses hasil di pabrik secara efisien.
• Kemampuan pemasaran hasil dan modal yg lebih baik. 

Kemampuan ini biasanya tidak terdpt pd perkebunan 
kecil, sehingga perkebunan ini produktivitasnya sangat 
rendah.

BUDIDAYA TANAMAN TAHUNAN

• Merupakan kegiatan/tindakan agronomis 
terhadap tanaman tahunan yang meliputi :

– persiapan lahan, 

– penanaman, 
– pemeliharaan, 

– pemanenan dan penanganan hasil panen
• Tujuan utama : untuk mendapatkan hasil yang 

optimal
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PERTANIAN TANAMAN TAHUNAN

• Golongan ini mencakup penanaman tanaman 
yang berlangsung lebih dari dua musim tanam, 
atau tanaman yg tumbuh terus menerus. 

• Termasuk penanaman tanaman utk keperluan 
pembibitan dan pembenihan. 

• Golongan ini juga mencakup kegiatan penanaman 
tanaman ini di area atau lokasi hutan.

• Dapat pula dlm bentuk pengelolaan sistim 
perkebunan.

• Perkebunan adalah segala kegiatan yg 
mengusahakan tanaman tertentu pd tanah 
dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem 
yg sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan 
jasa hasil tanaman tersebut, dgn bantuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, permodalan serta 
manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan 
bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

• Usaha perkebunan adalah usaha yg menghasilkan 
barang dan atau jasa perkebunan. 

SEJARAH DAN SISTEM PENGELOLAAN 
TANAMAN TAHUNAN

• Sistem Perkebunan Rakyat
– Intensif

– pekarangan

• Perkebunan Swasta (PTP)

Perkebunan Rakyat

• Perkebunan rakyat (tidak berbadan hukum), adalah 
perkebunan yg diselenggarakan/dikelola oleh rakyat/ 
pekebun yg dikelompokkan dlm usaha kecil tanaman 
perkebunan rakyat dan usaha rumah tangga 
perkebunan rakyat. 

• Usaha kecil tanaman perkebunan rakyat (pengelola 
tanaman perkebunan) adalah usaha tanaman 
perkebunan yg diselenggarakan/dikelola secara 
komersial oleh perusahaan perseorangan yg tidak 
berakte notaris dan memenuhi kriteria batas minimal 
usaha (BMU) tertentu. 
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• Usaha rumah tangga perkebunan rakyat
(pemelihara tanaman perkebunan) adalah usaha 
tanaman perkebunan yg tidak berbadan hukum yg 
diselenggarakan atau dikelola oleh rumah tangga 
perkebunan dan belum memenuhi BMU. 

• Rumah tangga perkebunan adalah suatu rumah 
tangga yang sekurang-kurangnya ada seorang 
anggota rumah tangga yg melakukan usaha kecil 
tanaman perkebunan rakyat/usaha rumah tangga 
perkebunan rakyat.

Perkebunan Rakyat Perkebunan Rakyat

• Permasalahan
– Produktivitas lahan rendah

– Rendahnya tingkat ketrampilan agronomis petani 
pengelola

– Kurang informasi perkembangan

– Kurang memperhatikan kesesuaian lahan

– Modal investasi rendah

– Bahan tanaman tidak unggul
– Kurang sarana penunjang (infrastruktur)

Perkebunan Rakyat

• Pemecahan masalah
– Meningkatkan kreativitas peningkatan 

produktivitas tanaman

– Penggunaan jenis unggul
– Memperhatikan peluang pasar

• Komoditi yang berpotensi untuk dikembangkan
– Tanaman Obat (Mengkudu, Empon-empon)
– Tanaman Industri (Ketak, Rotan)
– Tanaman unggulan (Kopi, Cengkeh, Vanili, 

Coklat, Tebu, Kelapa Sawit, Kelapa)

Perkebunan Rakyat
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Perkebunan Swasta (PTP)

• Berorientasi agribisnis

• Produksi tdk hanya penekanan pd tanaman, tetapi 
merupakan proses panjang yg melibatkan unsur 
abiotik dan biotik

• Dukungan utama adalah IPTEK, ketrampilan dan 
ketekunan para pelaku sehingga tercipta 
perencanaan yg matang, bahan tanaman 
berkualitas dan tenaga kerja handal

• Menejemen tertata modern dgn pendekatan asa 
produksi (produktif)

• Jaminan keselamatan investasi dan dukungan    
infrastruktur baik dlm perangkat lunak dan  keras,
mutlak  ada demi kesinambungan proses produksi.

• Dengan demikian  produk-produk berkualitas   
dapat dihasilkan dengan efisien. 

• Hubungan yg diharapkan dgn perkebunan rakyat
adalah dlm bentuk PIR (Perkebunan Inti Rakyat)

Perkebunan Swasta (PTP)

Diagram PIR

Perusahaan Perkebunan 
INTI

1. Modal
2. Inovasi dan Teknologi
3. Jaminan Pemasaran
4. Pengolaha hasil

Perusahaan Plasma

1. Modal Lahan
2. Tenaga Kerja

• Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha 
perkebunan (WNI) atau badan hukum yg didirikan 
menurut hukum Indoensia dan berkedudukan di 
Indonesia yg mengelola usaha dgn skala tertentu. 

• Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yg 
didasarkan pd luasan lahan usaha, jenis tanaman, 
teknologi, tenaga kerja, modal dan atau kapasitas 
pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha. 

• Perkebunan besar adalah perkebunan yang 
diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh 
perusahaan yg berbadan hukum. 

• Perkebunan besar : Perkebunan Besar Negara (PBN) 
dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) Nasional/Asing. 
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Perkebunan Rakyat Perkebunan Besar
1. Luas lahan relatif sempit
2. Modal lemah
3. Tingkat teknologi 

tradisional
4. Pengolahan hasil 

konvensional

1. Luas lahan besar
2. Modal kuat
3. Teknologi maju
4. Pengolahan hasil 

modern

PENGELOMPOKAN 
TANAMAN TAHUNAN

Berdasar bentuk tanamannya, :

• Tanaman tahunan tidak berbentuk perdu/pohon
: tebu, nanas, sisal, rami, sereh wangi. Tanaman 
ini mempunyai sifat pertumbuhan tahunan 
karena sekali tanaman dpt tumbuh bbrp tahun 
dan dpt dipanen bbrp kali. 

Anakan/tunasnya tumbuh dewasa dan dipanen 
umur ± 1 tahun, sehingga tanaman tersebut 
digolongkan kedalam tanaman setahun.*)

• Tanaman tahunan bentuk perdu, seperti : teh 
dan kopi. Tanaman ini tahan pangkasan sehingga 
dlm budidayanya dipangkas utk mendorong 
pertunasan dan bertahan tumbuh dlm jangka 
waktu cukup lama. Tanaman diusahakan dengan 
atau tanpa naungan.

• Tanaman tahunan bentuk pohon, seperti: coklat, 
karet, kelapa, kelapa sawit. Tanaman ini tumbuh 
lebih besar, lebih tinggi dan lebih lama umurnya.

• *) Kelompok 1 tidak selalu digolongkan tanaman 
tahunan, maka selanjutnya yg dibahas adalah 
kelompok 2 dan 3.
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