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I   PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Kegiatan inovasi pengembangan wahana diklat 
merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh 
PPPPTK Pertanian di tahun 2018 dalam rangka 
menyiapkan sarana praktek dan peningkatan 
kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang 
terlibat dalam pelaksanaannya sebagai tempat 
mengimplementasikan pengetahuan teoritis dalam 
kegiatan nyata di lapangan. Kegiatan inovasi 
pengembangan wahana diklat yang akan 
dikembangkan diharapkan mampu memperdalam, 
mempertajam dan menggali inovasi-inovasi baru 
yang dapat digunakan sebagai bekal dalam 
melaksanakan pendidikan dan pelatihan oleh 
Widyaiswara/Fasilitator serta staf PPPPTK 
Pertanian sebagai sarana sumber belajar.  

Kegiatan inovasi pengembangan wahana diklat 
tentang Uji Coba Produksi Benih Tanaman Melon 
dengan Sistem Hidroponik dalam Green House 
dilakukan di sarana green house PPPPTK Pertanian 
Cianjur. Penggunaan sarana green house untuk 
produksi benih tanaman ini memiliki beberapa 
kelebihan. Pertama, jadwal penanaman atau 
produksi benihnya tidak tergantung pada cuaca, 
sehingga dapat di sesuaikan dengan kebutuhan dan 
kondisi. Kedua, apabila terjadi gangguan terhadap 
tanaman baik karena hama, penyakit ataupun 
gangguan fisiologis, dapat dengan segera diketahui 
untuk diatasi. Ketiga, kondisi lingkungannya yang 
terlindungi dan pemberian nutrisi yang sesuai dan 
tepat waktu, maka hasil produksi tanaman akan 
berkualitas. Keeempat, net house yang baik selain 
dirancang untuk memberikan kondisi mikroklimat 
ideal bagi tanaman, juga memberikan perlindungan 
tanaman terhadap hama dan penyakit. 

Kegiatan inovasi pengembangan wahana diklat 
tentang Uji Coba Produksi Benih Tanaman Melon 
dengan Sistem Hidroponik dalam Green House 
tersebut menggunakan media limbah sabut kelapa 
(cocopeat). Pemilihan media media limbah sabut 
kelapa (cocopeat) memiliki keunggulan antara lain 
bahannya relatif murah, mudah didapat, dan 
memiliki kandungan unsur hara Kalium, kapasitas 
menahan airnya baik sehingga mendukung 
kelembaban lingkungan pertumbuhan akar, serta 
dapat digunakan berulang-ulang atau dilakukan 
daur ulang kembali. Sedangkan komoditas benih 
yang diproduksi pada kegiatan ini dipilih tanaman 
melon hibrida. Hal ini dikarenakan benih tanaman 
melon hibrida memiliki nilai ekonomi yang cukup 
tinggi serta daging buah sisa ekstraksinya juga 
memiliki nilai ekonomi dibandingkan komoditas 
tanaman hortikultura lainnya. 

Berdasarkan uraian tersebut maka diharapkan 
dapat dipelajari teknik produksi benih tanaman 
melon hibrida serta proses penanganan pasca 
panennya sampai diperoleh hasil benih yang 
berkualitas sesuai kebutuhan pasar. Selain itu 
diharapkan dengan adanya inovasi pengembangan 
wahana diklat tersebut kegiatan produksi dan uji 
coba akan optimal sehingga Widyaiswara dan 
Fungsional Umum PPPPTK Pertanian akan lebih 
profesional memberikan layanan diklat sesuai 
perkembangan teknologi yang ada dan tuntutan di 

dunia usaha/dunia industri. 
1.2 Tujuan 

Kegiatan inovasi pengembangan wahana diklat 
tentang Uji Coba Produksi Benih Tanaman Melon 
dengan Sistem Hidroponik dalam Green House 
bertujuan untuk : 
1. memperdalam, mempertajam dan menggali 

inovasi-inovasi baru yang dapat digunakan 
sebagai bekal dalam melaksanakan pendidikan 
dan pelatihan 

2. media pembelajaran (modul/bahan ajar) bagi 
peserta diklat yang dapat memberikan 
keseimbangan dan keselarasan ilmu 
pengetahuan teoritis dan pengalaman nyata 
dalam meningkatkan penguasaan kompetensi 

 

II   METODE PELAKSANAAN 
 

2.1 Strategi Pelaksanaan 
Strategi pelaksanaan kegiatan inovasi 

pengembangan wahana diklat tentang Uji Coba 
Produksi Benih Tanaman Melon dengan Sistem 
Hidroponik dalam Green House secara garis besar 
dijelaskan dengan tahap pelaksanaan meliputi : 
penyusunan proposal, penilaian proposal, 
pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan hasil 
kegiatan. 
2.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Kegiatan inovasi pengembangan wahana diklat 
tentang Uji Coba Produksi Benih Tanaman Melon 
dengan Sistem Hidroponik dalam Green House 
dilaksanakan mulai bulan Juli 2018 s/d Desember 
2019 bertempat di sarana dan prasana green house 
house ukuran 10 x 15 meter yang ada di  PPPPTK 
Pertanian Cianjur. 
2.3 Alur Proses Kegiatan 

Kegiatan yang ada pada tentang Produksi 
Benih Tanaman Hortikultura dengan Sistem 
Hidroponik meliputi : penyiapan net house 
(sterilisasi net house), penyiapan media tanam, 
penyemaian benih, penanaman dan penyulaman 
bibit, pengairan dan pemupukan tanaman, 
perlakuan khusus tanaman (pengajiran dan 
pewiwilan), seleksi tanaman (roguing), polinasi 
tanaman, pengadalian organisme pengganggu 



tanaman, pemanenan,  dan prosesing benih. 
Kegiatan ini terintergrasi dalam untuk mendukung 
wahana diklat pada klaster Budidaya Benih 
Tanaman dan Penangan Pasca Panen pada 
Kompetensi Keahlian Pemuliaan dan Perbenihan 
Tanaman. 

 

III   HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

3.1 Penyiapan Net House (Sterilisasi Green 
House) 
Sterilisasi dilakukan dengan tujuan untuk 

membersihkan seluruh greenhouse dari 
mikroorgnisme (telur/larva, virus, bakteri dan fungi) 
yang dapat merugikan tanaman. Ada beberapa 
bahan yang sering digunakan dalam sterilisasi 
antara lain : larutan formalin dan beberapa jenis 
pestisida. Tahapan sterilisasi net house dilakukan 
sebagai berikut : 
 membersihkan greenhouse dari rumput, sisa 

tanaman, sampah dan benda-benda lainnya 
yang tidak diinginkan. 

 penyemprotan dengan menggunakan 
insektisida dan fungisida ke seluruh ruangan 
net house (screen dan bagian atap). 

 sterilisasi alat dan bahan yang akan digunakan 
pada kegiatan budidaya dengan menggunakan 
larutan Na hipoklorit 30 %  

Sterilisasi dilakukan 2-3 hari sebelum tanam agar 
residu sisa penyemprotan yang terdapat di dalam 
ruangan sudah terurai dan tidak mempengaruhi 
proses pertumbuhan tanaman. 

 
Gambar 1. Penyiapan/Sterilisasi Net House 

3.2 Penyiapan Media Tanam 

 
Gambar 2. Penyiapan Media Tanam Cocopeat 

Media tanam cocopeat merupakan hasil dari 
olahan sabut kelapa yang sudah halus. Media 
cocopeat perlu dilakukan pencucian/perendaman 
selama 3-7 hari dan dibilas denga air bersih atau 

ketika EC cocopeat  0,7 untuk menurunkan kadar 
taninnya. Tempat tanam menggunakan planter bag 
dengan diameter 28 cm, tinggi 30 cm dan kapasitas 

18 liter. Planter bag diisi dengan media cocopeat 
yang sudah direndam hingga penuh. Jika cocopeat 
belum direndam, siram media yang sudah berada di 

tempat tanam setiap hari hingga EC  0,7. 
3.3 Penyemaian Benih 

Benih sebelum dilakukan penyemaian 
dilakukan pemeraman selama semalam atau sekitar 
12 jam pada kertas buram. Cara pemeraman benih 
melon menggunakan kertas buram dilakukan 
dengan menata benih satu lapis (tidak menumpuk) 
di atas kertas buram yang sudah dibasahi, ditutup 
dengan 1-2 lapis kertas buram yang sudah dibasahi 
dan diperam selama 1 malam sampai keluar calon 
akar lalu dipindah ke polibag. 

Benih yang sudah keluar calon akarnya 
dengan panjang ± 1-3 mm dipindah ke polibag, 
jangan sampai terbalik, posisi calon akar mengarah 
ke bawah. Bibit dibiarkan terkena sinar matahari 1 
hari penuh sehari sebelum tanam, (agar ketika bibit 
ditanam tdk mudah layu). 

 
Gambar 3. Penyemaian Benih Tanaman Melon 

3.4 Penanaman dan Penyulaman Bibit 
Penanaman dilakukan dengan jarak tanam 

sekitar 20 cm dalam barisan tanaman. Polibag bibit 
disobek dengan posisi tegak, kemudian ditanam di 
lubang tanam dengan kedalaman di atas leher akar. 
Sekitar bibit tanaman melon sedikit dipadatkan, 
kemudian dilakukan penyiraman agar sekitar 
perakaran rapat dan lembab. Gelas aqua kosong 
diberikan di beberapa titik untuk mengukur volume 
air/lama penyiraman. Pemasangan tali ajir di kedua 
sisi, sehingga jarak antar tanaman 40 cm zig-zag. 

 
Gambar 4. Penanaman dan Penyulaman Melon 



3.5 Pengairan dan Pemupukan Tanaman 
Pengairan dilakukan dengan larutan nutrisi AB 

Mix Melon yang sudah diencerkan dengan EC 
sekitar 2-2,5 dan pH 5,5-6,5. Pengairan dilakukan 
dengan cara membuka stop kran secara berkala 
sesuai dengan umur tanaman dan kondisi cuaca 
sebagai berikut : 

Umur Tanaman 
(hst) 

Volume  
(ml) 

Konsentrasi 
(ppm) 

Frekuensi 
(kali/hari) 

1-21 250-300 900 3 

22-43 250-300 1800 3 

44-65 250-300 2300 3 

66-87 250-300 1500 3 

Cukup tidaknya pengairan dilihat secara visual pada 
kelembaban media atau tingkat kelayuan tanaman 
Pengecekan selang irigasi dilakukan saat pengairan 
berlangsung jika ada yang tersumbat atau lepas. 
3.6 Perlakuan Khusus Tanaman (Pengajiran 

dan Pewiwilan) 
Tanaman dirambatkan ke arah dua sisi secara 

zig-zag dengan melilitkan tanaman ke tali rambatan. 
Pewiwilan cabang hanya dilakukan pada tanaman 
betina, cabang yang muncul dari daun pertama 
sampai ke 7 di buang dan pada tanaman jantan 
tidak dilakukan pewiwilan cabang. Pembuangan 
daun bagian bawah (daun ke 1–5) untuk 
mengurangi kelembaban dan serangan mildew 
(pada tanaman jantan dan betina). 

 
Gambar 5. Perlakuan Khusus Tanaman (Pengajiran 

dan Pewiwilan) 
3.7 Seleksi Tanaman (Roguing) 

Seleksi dilakukan pada tanaman jantan dengan 
mencari dan mencabut tanaman yang tidak 
sama/berbeda warna batang, bentuk daun, 
bunganya, dan lain-lain  (tanaman jenis lain atau off 
type). Tanaman jantan dipastikan sebelum 
dipergunakan untuk polinasi (diambil bunga 
jantannya), tanaman sudah 100 % murni (tidak ada 
campuran dengan tanaman jenis lain). 

Setelah tanaman jantan di roguing, dibersihkan 
semua buah yang ada pada tanaman jantan, agar 
tanaman tetap sehat dan selama polinasi tidak 
terjadi kekurangan bunga jantan. Seleksi dilakukan 

pada tanaman betina dengan mencari dan 
mencabut tanaman yang tidak sama/berbeda 
bentuk daun, bunga, bentuk buah, warna buah dan 
lain-lain (tanaman jenis lain atau off type), sehingga 
sebelum panen dapat dipastikan bahwa tanaman 
betina sudah 100 % murni (tidak ada campuran) 
3.8 Polinasi Tanaman 

 
Gambar 6. Polinasi pada Tanaman Melon 
Pekerjaan polinasi tanaman yang dilakukan 

pada pagi hari pukul 06.00- 07.00 adalah 1). 
mengontrol pembuangan bunga betina mekar tidak 
disungkup dan  bunga jantan mekar pada tanaman 
betina serta 2). mencuci tangan sebelum melakukan 
polinasi untuk menghindari tercampurnya serbuk 
bunga jantan yang menempel di tangan pada saat 
pembuangan bunga mekar. Pekerjaan polinasi 
tanaman yang dilakukan pada pagi hari pukul 
07.00–11.00 yaitu melakukan polinasi/perkawinan 
dengan cara : 1). menyiapkan bunga jantan, buka 
mahkota bunga jantan hingga kelihatan serbuk 
sarinya, 2). membuka sungkup (cup) dan taruh 
dikeranjang plastik untuk dipakai nyungkup pada 
sore harinya, 3). melakukan polinasi dengan cara 
putik diolesi dengan bunga jantan (satu bunga 
betina dengan 3 bunga jantan), 4). memasang 
tanda cincin/benang pada bunga betina yang sudah 
dipolinasi, 5). melakukan  pembungkusan dengan 
koran dan disteples dan 6). melakukan 
pemotongan/topping pada ujung cabang, sisakan 2 
daun setelah bunga betina dipolinasi. 

 
Gambar 7. Perkembangan Buah Hasil Polinasi 

Pada Tanaman Melon 
Pekerjaan polinasi tanaman yang dilakukan 

pada pagi hari pukul 13.00-16.00 adalah 1). 
pembuangan bunga jantan yang belum mekar pd 
tanaman betina 2) melakukan kastrasi & 
penyungkupan seperti di atas, 3). mengambil bunga 
jantan pada tanaman jantan, kemudian ditaruh di 
tempat yang sejuk, dan 4). polinasi dilakukan 
selama 7 hari berturut-turut dengan cara seperti 



diatas. Pembuangan bunga betina yang muncul 
dilakukan setelah polinasi selesai selama tiga hari 
berturut-turut dan dilakukan pembongkaran 
tanaman jantan. Seleksi pada buah hasil polinasi 
dilakukan 1 minggu setelah polinasi selesai dan 
dipilih 1-2 buah yang baik dan sehat. Toping pada 
ujung tanaman dilakukan ketika sudah mencapai 
ujung lanjaran. Pembuangan buah OP (buah bukan 
hasil polinasi) dilakukan secara rutin. 
3.9 Pemanenan Tanaman 

Kegiatan pengairan dan pemupukan dihentikan 
pada 1 minggu sebelum panen. Cara panen  
dilakukan dengan memetik buah yg sudah tua 
(masak fisiologis) dan  dikumpulkan pada wadah 
atau pemanenan. Buah yang busuk dibuang dan 
tidak ikut dipanen atau diprosesing karena akan 
menghasilkan kualitasnya benih melon yang kurang 
baik. Ciri-ciri buah tanaman melon yang siap panen 
atau telah masak fisiologis antara lain : net/jaring 
pada kulit buah tanaman melon sudah kelihatan 
kuat terbentuk merata dan sudah berumur sekitar 
30-35 hari setelah polinasi (sesuai deskripsi varietas 
tanaman melonnya). Hasil panen buah tanaman 
melon diperoleh berat buah rata-rata 2,5-3 
kg/tanaman dengan jumlah buah per tanaman 
mencapai 1 sampai 2 buah. 

 
Gambar 8. Buah Tanaman Melon Siap Dilakukan 

Pemanenan 
3.10 Prosessing Benih 

Tahapan ekstraksi benih dimulai dengan 
mengumpulkan buah melon dan dibelah menjadi 2 
bagian lalu dikerok untuk dikeluarkan bijinya. Biji 
yang sudah dikeluarkan langsung dicuci hingga 
bersih (dirambang, benih yg melayang terapung 
dibuang). Pencucian benih dilakukan dengan cara 
membilas benih menggunakan air bersih hingga 
betul-betul bersih. Benih diletakan pada kain yang 
halus/saringan agar air segera habis, lalu dilakukan 
penjemuran di atas screen pengeringan. 

 
Gambar 9. Proses Ekstraksi Buah Tanaman Melon 

Setelah pencucian, benih harus segera 
dilakukan pengeringan, dan baru dikeringanginkan 
ketika kondisi benih sudah kesap (setengah kering). 

Pengeringan selanjutnya dilakukan  secara 
bertahap selama 3 hari (panas normal). Tahap 
pertama pada pagi hari jam 08.00-10.00 dengan 
cara benih dibolak balik agar tidak gumpal dan 
segera kering. Tahap kedua pada jam 10.00-14.00 
dengan cara benih dikeringanginkan di tempat yang 
teduh (jangan ditumpuk). Tahap ketiga pada jam 
14.00-16.00 pengeringan dilakukan selama 3 hari 
(panas normal). Jika cuaca mendung/hujan dan 
benih dalam kondisi belum kering/basah maka 
benih diratakan tipis-tipis pada screen pengeringan 
dan dilakukan pengipasan dengan kipas angin 
secara merata. 

Tahapan sortasi benih dilakukan setelah benih 
kering (jika dipatahkan langsung patah menjadi dua) 
dengan cara penampian agar kotoran dan benih 
hampa dapat terpisah. Selain itu juga dilakukan 
pemisahan antara benih yang bagus (bernas) dan 
yang kurang bagus (intermedite/setengah bernas). 
Hasil akhir benih yang diperoleh dengan rendemen 
rata-rata sebesar 1 % atau diperoleh berat benih 
rata-rata 25-30 gram per tanaman. 

 

IV   KESIMPULAN 
 

Pelaksanaan Uji Coba Produksi Benih 
Tanaman Melon dengan Sistem Hidroponik dalam 
Green House perlu optimasi aplikasi pupuk pada 
fase generatif tanaman. Optimasi aplikasi pupuk 
pada fase generatif tanaman perlu digunakan pupuk 
AB Mix Buah atau jenis yang lain dengan 
kandungan unsur P dan K lebih tinggi. 

Pelaksanaan Uji Coba Produksi Benih 
Tanaman Melon dengan Sistem Hidroponik dalam 
Green House juga perlu optimasi jumlah buah yang 
dipelihara per tanaman untuk peningkatan hasil 
rendemen benih. Optimasi jumlah buah yang 
dipelihara per tanaman untuk peningkatan hasil 
rendemen benih perlu dicoba dipelihara 2 buah per 
tanaman pada ruas ke 9 sampai 13.  

Hasil panen buah tanaman melon diperoleh 
berat buah rata-rata 2,5-3 kg/tanaman dengan 
jumlah buah per tanaman mencapai 1 sampai 2 
buah. Hasil akhir benih yang diperoleh dengan 
rendemen rata-rata sebesar 1 % atau diperoleh 
berat benih rata-rata 25-30 gram per tanaman. 

. 
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