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Selain tugas pokoknya melaksanakan kegiatan riset, para peneliti Balittri seringkali dituntut
untuk berbagi pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi dengan para stakeholder di daerah,
khususnya Dinas Perkebunan. Pada tanggal 17 - 20 Mei 2016, di Balittri diadakan acara
pelatihan pencanderaan tanaman kakao dengan peserta dari UPT Pengawasan dan Pengujian
Mutu Benih Tanaman Perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur. Peserta pelatihan
terdiri dari 3 Pengawas Benih Tanaman (PBT) dan 2 teknisi yang didampingi oleh tiga orang
dari unsur pimpinan. Rombongan disambut oleh plh Kepala Balittri Dr. Bariot Hafif, M.Sc
bersama tim peneliti.

Dalam kata pengantarnya, Kepala UPT Ir. Bambang Budiarso, MM mengharapkan agar para
peserta pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan dan keahlian pencanderaan tanaman
kakao untuk mendukung tugas sebagai pengawas benih. Seorang PBT harus memahami
dengan baik karakteristik sumber benih di lapang. Pelatihan dibuka dengan selayang pandang
profil Balittri, dilanjutkan penyampaian materi di kelas oleh tim peneliti: Dr. Budi Martono , Ir.
Rudi T Setiyono
,
Dr. Nur Ajijah
,
Cici Tresniawati, M.Si
,
Ir. Gusti Indriati, M.Si
, dan
Khaerati, S.Si, M.Si
. Materi yang disampaikan meliputi plasma nutfah, bahan tanam, perbanyakan somatic
embryogenesis, sertifikasi kebun induk dan kebun entres, perbenihan, teknik persilangan, serta
hama dan penyakit tanaman kakao.
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Selain materi di kelas, peserta juga dibekali pengetahuan dan keterampilan di lapang, yang
dilaksanakan di kebun benih sumber kakao, Kebun Percobaan Pakuwon, dan area pembibitan
AWwI. Peserta mengikuti praktikum lapang dengan dipandu oleh tim peneliti Balittri dan teknisi
Asep Wowon. Materi praktikum mulai dari mengenal karakter penciri beberapa klon unggul
kakao, perbanyakan bahan tanam, serta mengenal gejala serenagan hama dan penyakit utama
kakao. Pada akhir kegiatan praktikum lapang, peserta didampingi oleh Ir. Handi Supriadi dan
Widi Amaria, SP, MP
berkesempatan mengunjungi Bioindustri Kopi dan Kakao untuk mengenal produk olahan
berupa kopi, permen cokelat, dan bubuk kakao.

Menjelang akhir acara pelatihan, peserta mengikuti kegiatan praktikum tentang pengujian mutu
benih di laboratorium. Sebagai penutup acara, diberikan sertifikat serta kumpulan makalah utk
peserta. Dalam rangkaian pelatihan ini, peserta terlihat antusias dan banyak berdiskusi dengan
tim Balittri.(WA)
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