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KATA PENGANTAR  
 
 
 

Perbenihan merupakan terobosan baru setelah adanya program 

upaya khusus pencapaian swasembada yang telah dimulai pada tahun 

2014. Menyambut tahun perbenihan 2018 implementasinya BPTP 

Balitbang Riau telah melaksanakan perbenihan pepaya sejak Oktober 

2017. Badan Litbang Pertanian akan mengembangkan pusat-pusat 

perbenihan modern serta memproduksi benih sumber dan benih sebar 

dan khusus untuk tanaman buah buahan. 

Sejalan dengan itu pada tahun 2018, BPTP Balitbang Riau 

melaksanakan kajian Dukungan Perbenihan Komoditas Pepaya dengan 

memproduksi bibit pepaya sebanyak 15.000 batang dan telah 

didistribusikan kepada masyaraakat. 

Dengan selesainya kegiatan dan laporan ini, diucapkan terimakasih 

kepada Bapak/Ibuk anggota tim kajian beserta seluruh pihak yang telah 

berkontribusi dalam pelaksanaan kajian dan penulisan laporan ini. Saran 

dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak tentu sangat penting 

artinya untuk penyempurnaan laporan ini, sehingga dapat bermanfaat 

dalam pengembangan lumbung pangan berorientasi ekspor di wilayah 

perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti pada masa yang akan datang.  

 
 

Pekanbaru. Desember 2018 

 

 

 

Tim Kajian Pepaya 

 
 
 
 
 



ii 
 

DAFTAR ISI 
 
 

Halaman 

KATA PENGANTAR ......................................................................  i 

DAFTAR ISI .................................................................................  ii 

DAFTAR TABEL ............................................................................  iii 

DAFTAR GAMBAR  .......................................................................  iv 

I.  PENDAHULUAN ....................................................................  1 

1.1. Latar Belakang  ..............................................................  1 

1.2. Tujuan  ..........................................................................  2 

1.3. Luaran  ..........................................................................  2 

II. TINJAUAN PUSTAKA  ..........................................................  3 

2.1. Teknik Produksi Benih  ....................................................  3 

2.2. Deskripsi dan Keunggulan Pepaya Mersah Delima .............  4 

2.3. Proses Pembenihan Pepaya .............................................  5 

2.4. Pembuangan Sarkotesta  ................................................  5 

2.5. Pengeringan ...................................................................  6 

2.6. Pengemasan dan Penyimpanan  ......................................  6 

III. BAHAN DAN METODE  .........................................................  7 

3.1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan  .....................................  7 

3.2. Bahan dan Alat ...............................................................  7 

3.3. Metode Pelaksanaan  ......................................................  7 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  .................................................  9 

4.1. Konsolidasi dan Koordinasi  .............................................  9 

4.2. Pendampingan Pengawas Benih  .....................................  9 

4.3. Produksi Benih Pepaya  ...................................................  10 

4.4. Produksi Bibit Pepaya  .....................................................  11 

4.5. Distibusi Bibit Pepaya  .....................................................  12 

KESIMPULAN DAN SARAN  ........................................................  15 

DAFTAR PUSTAKA  ......................................................................  16 

DOKUMENTASI KEGIATAN  ......................................................  17 



iii 
 

 
DAFTAR TABEL 

 
 
 

Halaman 

Tabel 1. Distribusi Bibit Pepaya Tahun 2018 .....................................  13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iv 
 

 
DAFTAR GAMBAR 

 
 
 

Halaman 

1. Tahapan Pembibitan Pepaya .......................................................  12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

I. PENDAHULUAN 
 

 
1.1. Latar Belakang  

Tahun 2018 telah dicanangkan sebagai tahun perbenihan untuk 

semua komoditas baik tanaman pangan, perkebunan maupun hortikultura. 

Program tahun perbenihan ini merupakan terobosan baru setelah adanya 

program upaya khusus pencapaian swasembada yang telah dimulai pada 

tahun 2014. Menyambut tahun perbenihan 2018 implementasinya BPTP 

Balitbang Riau telah melaksanakan perbenihan pepaya sejak Oktober 

2017. Pada masa yang akan datang Badan Litbang Pertanian akan 

mengembangkan pusat-pusat perbenihan modern serta memproduksi 

benih sumber dan benih sebar dan khusus untuk tanaman buah sebanyak 

275 ribu batang, sedangkan untuk Provinsi Riau akan memproduksi bibit 

pepaya sebanyak 15.000 batang. 

Provinsi Riau memiliki lahan cukup berpotensi untuk dikembangkan 

komoditas tanaman pepaya. Kegiatan dukungan perbenihan komoditas 

pepaya dilaksanakan di sentra produksi pepaya di Desa Pangkalan Baru, 

Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau tahun 2018. Areal untuk 

pembibitan tanaman pepaya merupakan lahan milik masyarakat, dimana 

petani yang menjadi petani kooperator sudah terbiasa menanam dan 

membibitkan tanaman pepaya.  

Perbenihan menggunakan pepaya Merah Delima. Pepaya Merah 

Delima merupakan varietas unggul buah tropika hasil penelitian dari 

Badan Litbang Pertanian. Pepaya Merah Delima mulai berbunga umur 3–4 

bulan setelah tanam dan dipanen saat berumur 7,5–8 bulan setelah 

tanam. Apabila dibudidayakan dengan baik, kebutuhan air, dan unsur 

hara tercukupi maka pepaya akan berbuah sepanjang musim sampai 

berumur 3 tahun. Produktivitas tanaman dapat mencapai 70–90 

ton/ha/musim dengan jumlah populasi 1.200 tanaman/ha. Pepaya Merah 

Delima dapat ditanam dengan jarak tanam 2,5 m x 2,5 m, sehingga 

jumlah tanaman dan produksi per hektar dapat lebih tinggi dibanding 
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pepaya lokal. Bobot buah sedang 1–1,2 kg, warna daging buah oranye 

merah, daging buah tebal berukuran 3–3,5 cm, rasa manis 11–13° Brix, 

daging buah kenyal, daya simpan pada suhu kamar lebih dari 6 hari. 

Pepaya ini dapat beradaptasi dengan baik diberbagai zona agroekosistem 

termasuk di lahan rawa tipe C. Keunggulan lain dari pepaya Merah Delima 

adalah kekerasan daging buah masak 0,5–0,7 kg/cm2 dan kekerasan kulit 

buah masak 0,68–0,88 kg/cm2 , menyebabkan  umur simpan  dapat 

mencapai sampai 7–10 hari. Ciri khas pepaya Merah Delima mempunyai 

ukuran buah sedang, rongga buah berbentuk bintang bersudut lima, 

warna daging buah merah, dan tekstur daging buahnya kenyal. Provinsi 

Riau telah mulai mengembangkan pepaya Merah Delima sejak tahun 

2016, dan pada tahun 2017 memiliki pohon induk sebanyak 130 batang. 

Dengan demikian pada tahun 2018 tetap dilakukan dukungan perbenihan 

komoditas pepaya di Provinsi Riau. 

  
1.2. Tujuan    

Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan 15.000 benih pepaya 

yang baik dan siap untuk disebar dan dibudidayakan oleh petani atau 

masyarakat di Provinsi Riau. 

 
1.3. Luaran 
 
         Luaran dari kegiatan  ini adalah dihasilkannya 15.000 benih pepaya 

yang baik dan siap untuk disebar dan dibudidayakan oleh petani atau 

masyarakat di Provinsi Riau. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Teknik Produksi Benih 

Menurut Budhyanti (2016), metode produksi benih pepaya 

berdasarkan dua tipe morfologi bunga sempurna, berbeda terutama pada 

tahap isolasi bunga. Tingkat penyerbukan silang yang tinggi pada bunga 

sempurna tipe II menyebabkan perlunya metode isolasi bunga yang lebih 

ketat dibandingkan bunga sempurna tipe I. Selain itu untuk  

meningkatkan persentase benih berbunga sempurna perlu diketahui 

pewarisan jenis kelamin bunga pepaya.Hasil penyerbukan bunga pepaya 

dengan sumber putik dan serbuk sari dari tanaman yang berbeda jenis 

kelaminnya akan menghasilkan tanaman pepaya dengan jenis kelamin 

yang berbeda dengan perbandingan tertentu. Oleh karena itu tanaman 

induk dipilih dari tanaman berbunga sempurna yang sudah stabil pada 

beberapa generasi. 

Adapun prosedur produksi benih pepaya dengan penyerbukan 

sendiri, yaitu sebagai berikut: (i) Pohon induk pepaya ditanam dalam satu 

hamparan dengan jumlah yang banyak (500- 5.000 tanaman); (ii) 

Musnahkan tanaman yang berkelamin jantan dan Varietas jenis lain dari 

populasi pohon induk pepaya. (iii) Pilih pohon induk, yaitu tanaman 

berbunga sempurna, mempunyai produksi tinggi, stabil, dan sehat serta 

berada di tengahtengah kebun; (iv) Menentukan bunga sempurna  yang 

akan diselfing/diserbuki. Ciri bunga yang siap untuk diserbuki yaitu 

kelopak bunga masih tertutup dan warnanya putih krem; (v) Pada bunga 

sempurna tipe II perlu dilakukan bantuan penyerbukan untuk 

meningkatkan jumlah dan menjaga kemurnian benih yang dihasilkan. 

Penyerbukan bunga sempurna dilakukan dengan cara mengambil sumber 

polen dari bunga jantan yang berada satu rangkaian dengan bunga 

sempurna pada satu pohon yang sama. Pilih bunga jantan yang sudah 

pecah polen/serbuk sarinya; (vi) Bukalah kelopak bunga sempurna 

dengan hati-hati, kemudian oleskan serbuk sari dari bunga jantan pada 
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putik bunga sempurna tersebut; (vii) Pada bunga sempurna tipe II tidak 

perlu dilakukan bantuan penyerbukan; (viii) Bungkus bunga sempurna 

yang sudah diserbuki dengan kertas minyak (berukuran 7 x 10 cm). Hal ini 

penting untuk menghindari masuknya pollen dari bunga lain pada saat 

bunga telah terbuka. Bungkus kertas juga melindungi bunga dari 

kelembaban yang berlebihan yang dapat mengganggu pembentukan 

buah. Agar bungkus tertutup dengan baik maka diperlukan klip penjepit. 

Apabila buah tumbuh dan membesar, bungkus dengan sendirinya akan 

terbuka akibat dari desakan dari buah yang membesar; (ix) Pasangkan 

label tahan air pada bunga yang sudah diserbuki, sebagai tanda bunga 

sudah di-selfing. (x) Pada umur 4–5 bulan setelah penyerbukan, buah 

pepaya sudah dapat dipanen. Buah yang bisa dipanen ditandai dengan 

perubahan warna kuning pada kulit buah antara 10–20%. 

 
2.2. Deskripsi dan Keunggulan Pepaya Merah Delima 

Pepaya Merah Delima mulai berbunga umur 3–4 bulan setelah 

tanam dan dipanen saat berumur 7,5–8 bulan setelah tanam. Apabila 

dibudidayakan dengan baik, kebutuhan air, dan unsur hara tercukupi 

maka pepaya  akan berbuah sepanjang musim sampai berumur 3 tahun 

(Campostrini at al. 2007). Produktivitas tanaman dapat mencapai 70–90 

ton/ha/musim dengan jumlah populasi 1.200 tanaman/ha. Pepaya Merah 

Delima dapat ditanam dengan jarak tanam 2,5 m x 2,5 m, sehingga 

jumlah tanaman dan produksi per hektar dapat lebih tinggi dibanding 

pepaya lokal. Pepaya Merah Delima mempunyai bobot buah sedang 1–1,2 

kg, warna daging buah oranye merah, daging buah tebal berukuran 3–3,5 

cm, rasa manis 11–13° Brix, daging buah kenyal, daya simpan pada suhu 

kamar lebih dari 6 hari. Pepaya ini dapat beradaptasi dengan baik 

diberbagai zona agroekosistem termasuk di lahan rawa tipe C. Keunggulan 

lain dari pepaya Merah Delima dibanding pepaya lainnya adalah kekerasan 

daging buah masak 0,5–0,7 kg/cm  dan kekerasan kulit buah masak 0,68–

0,88 kg/cm2 menyebabkan  umur simpan  dapat mencapai sampai 7–10 
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hari. Umur simpan yang cukup lama ini diinginkan petani karena dapat 

dipasarkan ke luar daerah.  

Ciri khas pepaya Merah Delima dibanding dengan pepaya Callina 

yaitu bentuk rongga tengah buah bintang lima sedangkan pepaya Callina 

mempunyai bentuk melingkar atau tidak beraturan. Selain itu kulit  dan 

bentuk buah pepaya Merah Delima agak bergelombang tidak sehalus 

pepaya Calinna. Namun, bila dipelihara pada lingkungan yang optimal, 

pemupukan, dan pengairan yang cukup maka pepaya Merah Delima akan 

mempunyai rasa yang lebih manis. 

 

2.3. Proses Pembenihan Pepaya 

Buah hasil penyerbukan yang sudah dipanen disimpan sampai 

100% kulit berwarna kuning dan masak sempurna. Proses penyiapan 

benih mulai dari saat biji diambil dari buah sampai penyimpanan melalui 

beberapa tahapan, yaitu pembuangan sarkotesta, pengeringan, 

pembungkusan, dan penyimpanan serta pelabelan. 

 

2.4. Pembuangan Sarkotesta 

Sarkotesta adalah selaput lendir yang membungkus biji yang masih 

segar. Sarkotesta pada biji segar ini sulit untuk dibuang, oleh karena itu 

biji yang baru dicuci perlu di simpan pada tempat dengan peredaran udara 

baik selama 2 hari (kering-angin) sampai sarkotesta berangsur-angsur 

menjadi keriput. Setelah itu biji dicuci dan diremas-remas dengan kain 

kasar atau abu gosok untuk menanggalkan sarkotesta dari biji. Sarkotesta 

yang telah keriput ini mudah ditanggalkan. Sarkotesta perlu dibuang 

karena mengandung bahan yang menghambat perkecambahan benih. 

Setelah sarkotesta dibuang, biji direndam 10 menit dalam larutan 

fungisida (2 g/l) sebelum dikeringkan. 
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2.5. Pengeringan 

Pengeringan biji bisa dilakukan dengan pengeringan menggunakan 

matahari ataupun diangin-anginkan saja. Biasanya masa pengeringan 

selama 5 hari sampai kadar air benih berkisar 10%. Cara yang baik ialah 

dengan meletakkan biji di atas kertas, kemudian dikeringanginkan. 

Dengan pengeringan ini, viabilitas benih dapat lebih dijaga bila 

dibandingkan dengan benih basah atau masih mengandung sarkotesta.  

 

2.6. Pengemasan dan Penyimpanan 

Penyimpanan benih harus dilakukan sebaik baiknya untuk menjaga 

agar tidak kemasukan air maupun udara. Penyimpanan dapat dilakukan 

menggunakan kantong plastik berklip maupun wadah lain yang tertutup 

rapat (aluminium foil) atau kedap udara. Selanjutnya benih disimpan 

dalam suhu 10°C. 
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III. BAHAN DAN METODE 

   

3.1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan dukungan perbenihan komoditas pepaya dilaksanakan di 

Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi 

Riau tahun 2018. Lahan yang digunakan sebagai areal untuk pembibitan 

tanaman pepaya merupakan lahan milik masyarakat dan sekaligus 

menjadi petani kooperator karena sudah terbiasa menanam dan 

membibitkan tanaman pepaya. 

 

3.2. Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan untuk kegiatan dukungan perbenihan 

pepaya diantaranya, adalah, benih pepaya, pupuk kandang/kompos, 

tanah, paranet, polybag, pupuk. Alat yang diperlukan adalah ember 

plastik, cangkul, sabit, gembor, sprayer, selang air, dan alat tulis kantor. 

  

3.3. Metode Pelaksanaan 

 

3.3.1. Rumah Pembibitan 

Rumah pembibitan merupakan salah satu faktor utama keberhasilan 

produksi bibit pepaya yang berkualitas. Rumah pembibitan harus dapat 

melindungi benih pepaya yang sedang dibibitkan dari gangguan abiotik 

dan biotik, seperti terpaan hujan deras, tiupan angin kencang, serangan 

hama dan penyakit tanaman, gangguan dari hewan sekitarnya,  serta 

gangguan lainnya. Untuk itu rumah pembibitan direncanakan dibuat 

menggunakan  rangka besi kemudian bagian atap dan sisi-sisinya 

diselimuti dengan paranet atau shading net. Rumah pembibitan 

direncanakan dibuat dengan ukuran 15 m x 5 m x 3 m (P x L x T) yang 

dapat menampung produksi 15 ribu bibit pepaya. Rumah bibit ini 

merupakan rumah bibit yang dibuat pada tahun 2017, tetapi dilakukan 

perbaikan jika rumah bibit mengalami kerusakan. 
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3.3.2. Bimbingan Produksi Benih dan Pembibitan 

Bimbingan produksi dan pembibitan pepaya ditujukan untuk 

meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan penangkar 

atau calon penangkar benih pepaya. Kegiatannya dilakukan dalam bentuk 

pendampingan bersama sama dengan UPT Balai Sertifikat Benih dan dari 

Balitbu Solok. 

 

3.3.3. Pembibitan Pepaya 

Pembibitan tanaman pepaya dilakukan pada areal pembibitan 

menggunakan benih pepaya varietas Merah Delima. Pembibitan dilakukan 

dalam plastik polybag dengan tahapan sebagai berikut:  

a. Sediakan polybag yang berukuran 21 x 16 cm. 

b. Sediakan media semai. Media semai dapat dibuat dengan cara 

mencapurkan tanah dan pupuk kandang, dengan perbandingan 

volume 3:2.  Pupuk kandang yang digunakan adalah pupuk kandang 

yang benar-benar telah matang dan steril. Pupuk kandang harus 

diayak terlebih dahulu kemudian dicampur hingga tercampur merata. 

c. Masukkan media semai tersebut ke dalam polybag. 

d. Buatlah larikan pada media semai dengan menggunakan kayu kecil 

atau menggunakan jari tangan. 

e. Masukkan benih ke dalam lubang tersebut. 

f. Cara memasukkan benih adalah bagian yang runcing terletak di 

bawah. Bagian yang runcing tersebut merupakan akar dari pepaya. 

g. Tutup kembali benih dengan menggunakan media semai. 

  

Benih siap untuk dipindahkan ke lapangan pada saat telah memiliki 

ketinggian sekitar 16-21 cm atau pada saat bibit berusia 46-59 hari. 

Perawatan persemaian pepaya ini perlu dilakukan supaya menghasilkan 

benih yang bagus dan sehat. Seleksi bibit diperlukan untuk mendapatkan 

bibit yang sehat dan layak untuk ditanam dilapangan.  
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Konsolidasi dan Koordinasi 

Kegiatan Dukungan Perbenihan Komoditas Pepaya tahun 2018 

merupakan kelanjutan dari kegiatan APBNP 2017. Untuk itu dibutuhkan 

konsolidasi dan koordinasi kembali secara internal maupun eksternal. 

Untuk konsolidasi, pertama yang dilakukan adalah pembentukan 

tim kegiatan yang solid. Anggota tim kegiatan harus dipilih yang bisa 

kerjasama dalam tim, punya waktu yang cukup, dan memahami masalah 

perbenihan pepaya. Setelah tim kegiatan terbentuk, dilakukan konsolidasi 

internal, yakni pembagian tugas yang jelas dan penyamaan persepsi 

tentang kegiatan perbenihan komoditas pepaya sesuai dengan informasi 

yang diperoleh dari workshop perbenihan pepaya yang diselenggarakan di 

tingkat pusat.  

Koordinasi dengan institusi-institusi daerah yang terkait. Hal ini 

ditujukan untuk mendapatkan dukungan dalam kelancara pelaksanaan 

kegiatan perbenihan. Koordinasi dilakukan dengan Dinas Tanaman 

Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Riau untuk mendapatkan 

informasi kebijakan perbenihan dan informasi daftar calon petani dan 

calon lokasi (CPCL) penerima benih pepaya yang dihasilkan. Koordinasi 

dengan UPT Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih dilakukan untuk 

proses pengawasan dan sertifikasi benih pepaya yang dihasilkan. 

Selanjutnya koordinasi dengan Pemulia Balai Penelitian Buah Tropikas-

Solok sebagai penghasil benih unggul pepaya Merah Delima yang 

diproduksinya. Selanjutnya koordinasi juga dilakukan kepada petani 

kooperator sebagai penangkar untuk mendukung kegiatan perbenihan 

komoditas pepaya.  

 

4.2. Pendampingan Pengawas Benih 

Pengawas benih melakukan pengawasan produksi benih secara 

berkala. Pengawasan dilakukan mulai dari pemanenan buah pepaya dari 
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pohon induk, dengan mencatat nomor register pada setiap buah yang 

dipanen. Pengawasan juga dilakukan terhadap proses produksi benih, 

yakni mulai dari pemisahan biji dari buah pepaya hingga dihasilkan benih 

pepaya yang siap untuk diuji di Laboratorium UPT BPSB.  

 Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Benih UPT BPSB bahwa 

benih pepaya yang diproduksi dinyatakan lulus. Jumlah benih pepaya yang 

dinyatakan lulus sebanyak 450 gram. Adapun parameter uji yang 

dilakukan mencakup: kadar air 10,2%, kemurnian benih 99,7%, kotoran 

benih 0,3%, dan daya tumbuh 83,0%. 

 

4.3. Produksi Benih Pepaya (biji) 

Produksi benih dimulai dari adanya pohon induk tanaman pepaya 

yang ditanam dari sumber benih yang jelas (benih pokok). Kemudian dari 

pohon induk diperoleh buah yang terseleksi. Dari buah kemudian dikeluar 

bijinya, khususnya biji yang terletak pada bagian tengah buah. 

Selanjutnya lapisan biji dibuang dengan cara diremas, kemudian dikering 

anginkan. Biji yang sudah dikeringkan dikirim ke UPT BPSB untuk 

dilakukan pengujian kelulusan. Adapun tahapannya adalah : 

1. Buah diguncang terlebih dahulu, kemudian buah dipotong ujung dan 

pangkalnya 

2. Biji yang gugur karena diguncang tadi dibuang, sementara biji yang 

yang menempel pada dinding buang sebelah dalam diambil 

3. Kemudian biji tersebut diremas remas supaya lendirnya hilang. 

4. Selanjutnya biji dicuci bersih dengan cara ditiriskan 

5. Setelah bersih, biji dikering anginkan dengan cara meletakkan di atas 

kertas dalam ruangan selama 2 hari atau sampai kadar air 10%. 

6. Penimpanan benih harus dilakukan sebaik baiknya untuk menjaga agar 

tidak kemasukkan air atau udara. Penyimpanan dilakukan 

menggunakan kantong berklip plastik dan ditutup rapat. Dapat juga 

menggunakan wadah lain yang tertutup rapat (aluminium foil). 

Selanjutnya benih disimpan pada suhu 100 C 
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4.4. Produksi Bibit Pepaya. 

Benih pepaya yang lulus pengujian Laboratorium Benih UPT BPSB 

dibibitkan di tempat pembibitan yang telah disediakan. Proses pembibitan 

diawalai dengan proses perkecambahan bibit. Tahapan perkecambahan 

adalah : 

a. Benih direndam selama 4 hari 4 malam, dan setiap sore hari air 

perendaman diganti. Untuk perendaman pertama menggunakan air 

suwam kuku (agak panas) 

b. Setelah 4 hari benih dikeringkan dengan cara ditiriskan.  

c. Kemudian benih dimasukkan ke dalam kantong plastic bening, dan 

ditutup/diikat rapat. 

d. Benih yang telah dimasukkan di dalam plastic, diletakkan pada tempat 

yang agak panas (suhu 300C).  

e. Benih disimpan ditempat tersebut selama 5 hari atau sampai keluar 

kecambah. 

f. Kecambah yang telah muncul maksimum selama 2 hari harus sudah 

disemaikan. 

Produksi benih dalam bentuk batang meliputi: persiapan media 

tanam/semaian, pengecambahan benih pepaya, penyemaian ke polybag, 

dan perawatan semaian selama dalam polybag. 

Adapum tahapan kegiatan persemaian adalah sebagai berikut: 

a. Kegiatan persemaian diawali dengan menyiapkan media semai yang 

baik untuk pertumbuhan benih pepaya. Media semai terdiri dari 

campuran tanah humus dan pupuk kandang dengan perbandingan 

(1:1, yang ditambah dolomit disimpan/fermentasi selama 7 hari.  

b. Media dimasukkan ke dalam polibag ukuran 12 x 17 cm. 

c. Media semai diletakkan di rumah bibit untuk menghindari hujan dan 

angin 

d. Polybag yang sudah berisi benih disusun rapi 
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e. Penyiraman dilakukan setiap hari jika tidak ada hujan dengan 

menggunakan gembor  yang nozzelnya halus karena benih masih 

lemah. 

f. Lakukan pengendalian hama (seperti semut dan belalang) yang dapat 

merusak benih dengan insektisida. 

g. Penyemprotan dilakukan dengan fungisida berbahan aktif mancozeb 

untuk mencegah munculnya penyakit rebah kecambah (damping off ) 

 

Tahapannya tersebut seperti disajikan pada Gambar 1. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Tahapan pembibitan pepaya 
 
 
4.5. Distribusi Bibit Pepaya 

Bibit pepaya yang sudah diproduksi, selanjutnya didistribusikan. 

Distribusi benih pepaya didasarkan pada daftar proposal/surat pengajuan 

dari Kelompok Tani/Masyarakat yang masuk ke BPTP Riau.  

Persyaratan bagi petani/kelompok tani/masyarakat penerima benih 

pepaya adalah: 

a. Bersedia menanam dan merawat benih yang diperoleh 

b. Bersedia menanggung biaya sarana produksi untuk budidaya pepaya 

c. Bersedia dilakukan pengawalan teknologi oleh BPTP Balitbangtan Riau. 

d. Lokasinya dapat dengan mudah dilakukan pengawasan 
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e. Distribusi benih untuk lokasi yang berdekatan dengan tempat 

pembibitan dapat dibantu oleh BPTP Riau, sedangkan untuk lokasi 

penanaman yang jauh dari tempat pembibitan ditanggung oleh calon 

penerima 

Distribusi bibit pepaya yang telah diterima oleh kelompok tani/ 

masyarakat seperti pada Tabel 1. 

Tabel 1. Distribusi Bibit Pepaya Tahun 2018 

NO KABUPATEN / 
PENERIMA 

KECAMATAN 
PENERIMA 

REALISASI 
(batang) 

KETERANGAN 

1 Kampar 4,000      
  Maharani/Fauziah  Kampar Utara  500  Kelompk Wanita Tani (KWT) 

Mawar Indah, Desa Sawah, 
Kec. Kampar Utara,  Kab. 
Kampar. 

  Firnando 
Hutagaol 

 Tapung  2,000  Kelompok Tani Puja Kesuma, 
Desa Indrapuri Kec. Tapung, 
Kab. Kampar. 

  Untung Saputra  Bangkinang 
Kota  

1,000  Seksie Hortikulturas Dinas 
Pertanian kabupaten Kampar 

  Atun Sutrisno  Bangkinang 
Kota  

500  Kelompo Tani Terpadu, Desa 
Rindan Permai, Kec. 
Bangkinang Kota, Kab. Kampar 

2 Siak 5,780     
  Heri Eko 

Suprianto 
 Siak  1,300  Kasie. Produksi Hortikultura, 

Dinas Pertanian kab. Siak. 
  Umbarno  Dayun  1,000  Kelompok Tani Setia Rukun, 

Kampung Teluk Merbau, Kec 
Dayun Kab. Siak 

  Agussalim, SE  Sabak Auh  130  Sawah Bendung Sungai 
Tengah, Kec. Sabak Auh, 
Kab.Siak 

  Budiono  Kerinci Kiri  2,500  Kelompok Tani Kerinci Indah, 
Kerinci Kiri, Kab.Siak 

  Ano Warsono Dayun  750  Kampung Sialang Sakti, Kec. 
Dayun, Kab. Siak. 

  Amran Sani Kec. Kandis  100  Anggota kelompok Tani Kec. 
Kandis, Kab.Siak (KM.71) 

3 Rokan Hulu 1,750     
  Zulfikal Rambah Hilir  1,750  Ketua kelompok Tani, Desa 

Sejati, Kab. Rokan Hulu 
4 Indragiri Hilir 200     
  Tugio Kempas  200  Kelompok Tani, Kempas Jaya 

Kab Indragiri Hilir 
NO KABUPATEN / 

PENERIMA 
KECAMATAN 
PENERIMA 

REALISASI 
(batang) 

KETERANGAN 

5 Rokan Hilir 4,000      
  Rusdi Zaini Bagan 

Sinembah, Dan 
Bangko  

4,000  Sekretariat DPRD Provinsi Riau, 
berasal dari Rokan Hilir untuk 
Kec. Bagan Sinembah dan 
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Padamaran) 

6 Pekanbaru 50      
  Sukiran  Pekanbaru 50  Batalion dan arhandus 

Pekanbaru (500 batang tidak 
ada tanda terimanya) 

  JUMLAH  15,780    
 

Distribusi bibit pepaya kepada penerima sesuai dengan perjanjian 

untuk menanam dan memelihara dengan baik. Pengambilan bibit 

menggunakan kendaraan sendiri seperti minibus atau menggunakan mobil 

truk dan dimasukkan ke dalam peti kayu untuk menghindari kerusakan 

bibit untuk dibawa ke tempat jauh. Dengan adanya perjanjian ini 

penerima bibit tidak merasa dibebani sehingga bibit terdistribusi dengan 

baik 

Selanjutnya bibit yang telah diterima dan ditanam, untuk beberapa 

kabupaten dilakukan juga evaluasi dan pendampingan dengan cara 

berkunjung langsung serta berdiskusi dengan penerima ke lokasi 

penanaman bibit pepaya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pepaya telah 

ditanam di lapangan, tetapi dalam pemeliharaan berdasarkan kekompakan 

dan keseriusan untuk budidaya pepaya. Hal ini terlihat dari pertumbuhan 

pepaya di lapangan ada yang kurang baik, tetapi ada juga pertumbuhan 

yang sangat baik sehingga telah ada yang sudah mulai berbunga. 

Diperkirakan 3 bulan ke depan pepaya sudah dapat dipanen. 

Untuk pepaya yang pertumbuhannya kurang baik karena tidak 

ditanam pada tempat yang layak, kemudian tidak dilakukan pemberian 

pupuk sehingga pemeliharaan seadanya. Sementara itu untuk tanaman 

pepaya yang sudah mulai berbuah, ditanam di lahan sesuai dengan jarak 

tanam sesuai anjuran 2,5 m x 2,5 m. Selain itu hasil diskusi dengan petani 

penerima, mereka juga melakukan pemberian pupuk, seperti pupuk 

kandang dan pembersihan lahan dari gulma. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan terhadap 

dukungan kegiatan perbenihan pepaya, maka dapat disimpulkan bahwa : 

 

! Telah dilakukan proses perbenihan pepaya sebanyak 15.000 batang 

dalam rangka dukungan perbenihan komoditas pepaya di Provinsi 

Riau.  

 

! Bibit pepaya yang diproduksi dan telah didistribusikan dengan baik ke 

beberapa kabupaten/kota. Untuk Kabupaten Kampar sebanyak 4.000 

batang yang terdistribusi di Kecamatan Kampar Utara, Tapung, 

Bangkinang Kota. Untuk Kabupaten Siak sebanyak 5.780 batang bibit 

yang terdistribusi di Kecamatan Siak, Dayun, Kerinci Kanan dan 

Kecamatan Sabak Auh. Untuk Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 1.750 

batang untuk Kecamatan Rambah Hilir. Kabupaten Indragiri Hilir 

sebanyak 200 batang untuk Kecamatan Kempas. Selanjutnya untuk 

Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 4.000 batang terdistribusi untuk 

Kecamatan Bangko dan Kecamatan Bangan Sinembah. Untuk Kota 

Pekanbaru sebanyak 50 batang 
 

Saran : 

Bibit pepaya yang telah didistribusikan perlu dilakukan 

pendampingan, bimbingan dan pemantauan secara berkala kepada 

kelompok yang menerima sehingga bibit pepaya tumbuh dengan baik. 
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