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MENTERI PERTANIAN KUNJUNGI BALITTRI
Menteri Pertanian, Dr. Suswono, mengunjungi Balai
Penelitian Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri Pakuwon, Sukabumi, pada tanggal 9 Januari 2011 yang lalu. Sebelumnya
Menteri Pertanian periode 2004 – 2005, Dr. Anton Apriantono juga
telah mengunjungi kebun ini beberapa kali, termasuk mendampingi
Menteri Pertanian Negara Malaysia.
Salah satu objek kunjungan adalah Kebun Induk Jarak
Pagar (KIJP) yang merupakan kebun sumber benih unggul tanaman
jarak pagar, yang dikembangkan di Indonesia. Di kebun ini tidak
hanya melakukan pemeliharan pohon induk dan prosesing benih,
tetapi juga melakukan pengolahan minyak mentah menjadi biodiesel
dan produk ikutannya dalam sekala kecil sebagai percontohan.
Setelah kunjungannya di Kec. Cibadak, Sukabumi pada
acara panen perdana tanaman cabe rakyat di daerah Sukabumi,
Menteri melanjutkan kunjungannya ke Balittri. Bersama Menteri ikut
beberapa pejabat eselon 1, eselon 2 lingkup Kementerian Pertanian,
juga Bapak Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Petanian,
Dr. Haryono. Di Balittri rombongan di terima oleh Bapak Kepala
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Dr. M. Syakir,
Bapak Kepala Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri serta dihadiri oleh para pegawai dan istri.
Menteri dan rombongan berkesempatan menyaksikan
pameran mini dan demontrasi hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Balittri . Acara ini di pandu oleh Bapak Kapuslitbang Perkebunan
yang
didampingi oleh
Ka Balai dan
Penanggung
Jawab
Kebun
Induk Jarak Pagar, Ir. Dibyo
Pranowo. Pada
pameran
mini
ditampilkan jenisjenis
tanaman
yang berpotensi
Gambar 1 . Mentan mengunjungi hasil
sebagai penghapenelitian Biodiesel
sil minyak nabati
seperti Jarak pagar, Kemiri Sunan, Kemiri Moluccana, Nyamplung,
dan Kepuh. Juga varietas tanaman rempah yang baru dilepas
seperti cengkeh AFO, Mete Flotim, Pala Banda, dan tanaman yang
direncanakan akan dilepas pada tahun 2012 seperti lada hibrida.
Selain itu juga ditampilkan produk-produk turunan dan ikutan dari
minyak nabati yang dihasilkan oleh tanaman bioenergi ini.
Mentan
sangat
mengapresiasi
hasil penelitianpenelitian yang
telah dilakukan di
Balittri.
Lada
hibrida
tahan
penyakit
dan
produksi
tinggi
yang merupakan
harapan petani
Gambar 2 . Mentan bersama Ka Badan Litbangtan,
dimasa
depan,
Kapuslitbang Perkebunan dan Ka Balittri
termasuk diversifikasi produknya,
tidak hanya lada hitam, lada putih dan lada bubuk saja tetapi juga
lada hijau, yang pasarnya mulai meningkat tajam di dunia perdaganBalai Penelitian Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri

gan.
“Luar biasa” ucap Pak Menteri melihat kompor dan biogas
yang berbahan baku dari ampas jarak pagar, yang disambut hangat
oleh Bu menteri yang mungkin mewakili golongan Ibu-ibu. Menteri
juga menyaksikan penggunaan biodiesel untuk bahan bakar mesin
pompa air, yang sangat diperlukan oleh petani untuk memompa air
ke lahan sawahnya, untuk listrik tenaga diesel (PLTD) atau untuk
traktor pengolah tanah dan sebagainya.
Prosesing minyak jarak pagar dimulai dari pengupasan
buah (kapsul) dengan alat kupas, pengeringan biji untuk menurunkan kadar air, pengempresan minyak dengan alat ekspleller atau
alat manual, penyaringan dan proses esterifikasi atan transenterifikasi dengan menggunakan katalisator. Proses ini berjalan kurang
lebih 3 jam dan dalam satu hari dapat dilakukan 3 – 4 kali prosesing
yang menghasilkan biodiesel. Sedangkan untuk pengganti minyak
tanah cukup sampai menghasilkan minyak mentah dari proses
pengempresan dan panyaringan. Kompor yang digunakan khusus
untuk bahan bakar minyak nabati. Semua rangkaian kegiatan di atas
berkenan disaksikan oleh Pak Menteri. Menteri dan rombongan
berkesempatan mencicipi masakan yang dimasak dengan kompor
berbahan
bakar
minyak nabati ini.
“Ada peneliti dan
keluarganya yang
tinggal
disekitar
kebun percobaan
ini”?,
pertanyaan
dilontarkan
oleh
Mentan pada ibuibu yang sedangkan
menyiapkan
Gambar 3 . Mentan memperhatikan
landcape KIJP
makanan
ringan
ketika bersilaturahim. “Ada dan jumlahnya cukup banyak”.
Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman
Industri mempunyai beberapa komplek perumahan pegawai, komplek Pakuhaji dengan jumlah yang lebih banyak dan di kebun-kebun
percobaan. Untuk dikomplek Pakuhaji terdapat 11 eksrumah dinas
yang sudah mulai dicicilan pegawai untuk dimiliki, sedangkan perumahan yang terletak di kebun-kebun statusnya rumah barak untuk
pegawai lapangan yang kondisinya sangat memprihatinkan, walaupun demikian tetap ditempati oleh pegawai.
Menteri meninggalkan kebun induk jarak pagar sekitar
jam 16.00 kembali ke Jakarta, pertemuan dengan peneliti dilanjutkan
oleh Bapak Kepala Badan Litbang Pertanian (Yulius Ferry, email
yulius-ferry@yahoo.co.id)
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TEKNOLOGI BAMBU LAMINASI
Saat ini kebutuhan akan kayu untuk perumahan maupun
mebel semakin meningkat seiring dengan perkembangan jumlah
penduduk. Hutan sebagai sumber utama penghasil kayu dari waktu
ke waktu kondisinya sudah sangat memprihatinkan, keadaan ini disebabkan adanya tindakan eksploitasi dengan cara yang sangat tidak
bijaksana, tanpa memperhatikan keberlangsungan dan kelestarian
hutan itu sendiri. Satu hal yang penting dan mendesak guna mengurangi kerusakan hutan maupun untuk mengatasi kebutuhan akan
kayu yang terus meningkat adalah mencari alternatif pengganti kayu.
Dengan melihat potensi lokal yang dimiliki Indonesia, maka bambu
merupakan substitusi terdekat kayu yang cenderung mudah dalam
pengusahaannya.
Bambu mempunyai banyak keunggulan untuk dijadikan
pengganti kayu sebagai bahan bangunan serta mebel. Bambu keberadaannya tersebar mulai dari dataran rendah hingga ke dataran
tinggi, mulai dari pedesaan sampai ke perkotaan. Bambu mudah
ditanam dan tidak memerlukan pemeliharaan secara khusus. Untuk
melakukan budidaya bambu tidak diperlukan investasi yang besar,
setelah tanaman tumbuh dengan baik, hasilnya dapat diperoleh secara menerus tanpa menanam lagi. Bambu mempunyai pertumbuhan yang sangat cepat, berbeda dengan pohon kayu hutan yang baru
siap tebang dengan kualitas baik setelah berumur 40 - 50 tahun,
maka bambu dengan kualitas prima dapat diperoleh hanya pada
umur 3 - 5 tahun.
Permasalahan yang dihadapi dalam penggunaan bambu
sebagai bahan bangunan maupun mebel selain sifat bambu yang
tidak awet, adalah dimensi alami bambu yang mempunyai keterbatasan dari bentuk dan bentang bambu. Untuk mengatasi masalah itu
dan untuk meningkatkan nilai tambah bambu agar dapat dipergunakan sebagai pengganti atau paling tidak sebagai pendamping kayu,
maka dapat dibuat suatu susunan bambu dalam bentuk komposit
dengan teknologi bambu laminasi.
Teknologi bambu
laminasi
mulai
berkembang
di
Indonesia
sejak
tahun 1997 yang
dipelopori pertama
kali oleh Fakultas
Teknik UGM dan
selanjutnya
oleh
Fakultas
Kehutanan IPB, dimana
pada
awalnya
teknologi ini didasari
oleh
pemikiran
dari
balok
glulam
(glued laminated
Bambu laminasi sebagai balok
timber).
Balok
(Sumber moriscobamboo.com)
glulam dibuat dari
lapisan-lapisan
kayu yang relatif tipis yang dapat digabungkan dan direkatkan
sedemikian rupa untuk menghasilkan balok kayu dalam berbagai
ukuran dan panjang. Bambu dengan bentuk aslinya yang berongga,
tidak prismatis, serta tampangnya yang tidak berupa lingkaran sempurna cukup sulit untuk dirangkaikan. Namun demikian, teknik
perekatan memungkinkan penggabungan antara beberapa elemen
dengan tampang empat persegi panjang menjadi satu kesatuan,
yang dapat membentuk papan maupun balok. Adapun jenis bambu
yang biasa dipergunakan sebagai bahan bambu laminasi di Indonesia adalah bambu petung (Dendrocalamus asper) dan bambu apus
(Gigantochloa apus), dengan pertimbangan bahwa jenis bambu ini
mengandung kadar pati rendah dan mudah didapat.
Laminasi bambu diperoleh dari pengolahan batang bambu
dimulai pemotongan, perekatan dan pengempaan hingga diperoleh
bentuk lamina dengan ketebalan yang diinginkan. Untuk mendapatkan balok laminasi yang awet dengan sifat permesinan lebih baik,
buku-buku bambu dibuang hingga terbentuk ruas-ruas bambu tanpa
buku. Pembuatan laminasi bambu bebas buku dengan cara membuat
takikan-takikan optimal pada ruas bambu yang berbentuk silinder.
Dengan proses ini akan menghasilkan balok laminasi bambu yang
memiliki kekuatan, sifat permesinan, dan penampilan yang lebih baik
daripada bambu laminasi konvensional.
Untuk beberapa hal, sifat-sifat lamina tidak berbeda jauh
dari sifat bambu aslinya, sifat ahir akan banyak dipengaruhi oleh
banyaknya ruas yang ada pada satu batang, dan metode pengawetan maupun perekat yang dipergunakan. Adapun secara garis

2

besar pembuatan bambu laminasi adalah sebagai berikut : (1)
bambu diwetkan terlebih dahulu dengan metode Boucherie-Morisco
dengan bahan pengawet boron plus 63%; (2) bambu dipotongpotong, dimana buku-buku bambu dibuang hingga terbentuk ruasruas bambu tanpa buku dan dibentuk menjadi batang prismatis dengan tampang empat persegi panjang; (3) elemen-elemen potongan
bambu diolesi dengan perekat jenis urea formaldehyde atau phenol
formaldehyde atau recorcinol formaldehyde atau phenol recorcinol
formaldehyde atau isocyanate polymer; (4) perekatan elemen lapisan
dengan arah serat yang sejajar, umumnya 2 - 5 lapis, dimana banyaknya lapisan tergantung ketebalan yang diinginkan dan penggunaannya; (5) dilakukan pengepresan/pengempaan hidrolik menjadi
papan atau balok, dengan tekanan kempa 2,0 Mpa.
Dikarenakan bahwa gabungan elemen-elemen itu terbentuk dari beberapa lapis, maka papan dan balok yang dihasilkan disebut dengan papan/balok lapis atau papan/balok laminasi. Meskipun
hanya gabungan dari beberapa lapis potongan bambu, balok atau
papan laminasi ini sangat kuat, dimana berdasarkan kerapatan,
keteguhan lentur dan keteguhan tekan bambu lamina dapat disetarakan dengan kekuatan kayu kelas III. Papan laminasi yang memiliki
serat sangat indah ini sangat baik sebagai bahan baku untuk pembuatan dinding, penutup lantai, daun pintu serta mebel. Sedangkan
balok hasil rekatan tersendiri ataupun hasil rekatan beberapa papan
laminasi, dapat dimanfaatkan sebagai komponen konstruksi bangunan berupa tiang,
kusen dan sebagainya.
Penggunaan bambu
laminasi dalam berbagai
kebutuhan
seperti industri mebel
maupun
konstruksi
interior
rumah
seperti dinding sekat,
daun pintu dan lantai,
selain menjadi solusi
sebagai
pengganti
kayu, juga menciptakan
keunikan
Bambu laminasi sebagai papan
tersendiri
yang
(Sumber moriscobamboo.com)
terekspos dari serat
dan ruasnya, dimana
alur serat yang simetris menciptakan nuansa seni yang unik yang
tidak dijumpai pada kayu. Karena itu, dengan berkembangnya industri bambu laminasi, maka di masa yang akan datang tanaman bambu
selain sebagai bahan baku sarana tradisional (bangunan, alat rumah
tangga, kerajinan, alat kesenian), dapat pula mendukung kuantitas
dan kualitas hutan Indonesia yang selama ini menjadi sumber bahan
baku industri perkayuan nasional untuk menjadi lebih baik dengan
kelestariaan yang dapat dipulihkan, yaitu melalui substitusi kayu
berupa balok dan papan. Sehingga kedepan kebutuhan bahan baku
bambu tidak akan dapat lagi dipenuhi oleh hutan alam bambu maupun pertanaman bambu rakyat, karenanya untuk memenuhi itu harus
dilakukan pengembangan maupun pembangunan hutan tanaman
bambu yang dikelola secara professional (Juniaty Towaha, e-mail :
balittri@gmail.co.id).

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan
Penanggung Jawab
Dr. Ir. Agus Wahyudi
Penyunting Ahli
Ir.Yulius Ferry
Ir. Bedy Sudjarmoko, MSi
Ir. Dibyo Pranowo
Penyunting Pelaksana
Ir. Enny Randriani
Ir. Juniaty Towaha
Sumber Dana: APBN 2011 DIPA BALITTRI
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CERAKEN (Croton tiglium L.) TANAMAN SUMBER BAHAN PESTISIDA NABATI
Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang
memiliki keanekaragaman hayati (biodiversity) tertinggi di dunia.
Keanekaragaman hayati mencakup keragaman ekosistem (habitat)
jenis (spesies) dan genetik (varietas/ras). Diperkirakan Indonesia
memiliki 25.000 spesies tanaman berbunga atau 10 % dari
kekayaan dunia (KMNLH. 1993)
Kelompok tanaman insektisida nabati, kebanyakan termasuk tanaman berbunga. Insektisida nabati yaitu insektisida yang
didapatkan dari
tanaman.
Beberapa tanaman
yang
menjadi
bahan
baku
insektisida nabati diantaranya
mimba, mindi,
tembakau, derris, kacang babi,
ceraken,
piretrum, akar
tuba,
bengkuang dan lainlain. Ada pula
Pertanaman umur 4 tahun
yang
mengelompokan
dengan
istilah tanaman beracun diantaranya daun lelatang (Acalypha indica ), biji karet (Ficus elastica), biji kapok (Ceiba petandra), biji
jarak
(Ricinus communis), daun tembakau (Nicotiana tabacum),
daun Strychnuos nux vomica , akar/batang tuba (Derris eliptica),
daun tikusan (Clauseva exavata), umbi gadung, kulit batang ceremai, batang kipahit (Pierasma javanica), biji ceraken (Croton
tiglium), biji picung (Pangium edule), biji lerek, daun zodia, jukut
(Hyptis suaveolens). Minyak Atsiri Kuncup Bunga Cengkeh
(Syzygium aromatikum), daun sirsak (Annona muricata), mangrove
(Acanthus ilicifolius) dan bunga kecubung.
Bergemanya perhatian dunia kembali ke-alam (back to
nature) dan terhadap bahan makanan hasil pertanian organik,
menggugah kita untuk mengeksplorasi tanaman berguna untuk
dikoleksi dan dikarakterisasi sifat-sifatnya dan dikembangkan manfaatnya. Salah satu diantaranya adalah tanaman CERAKEN sebagai tanaman insektisida nabati.
Asal Usul dan Sebarannya
Balittri telah mengkoleksi tanaman ceraken sejak tahun
2007 berjumlah 36 pohon dalam satu petak pamer yang tumbuh
dengan baik. Saat ini telah berumur 4 tahun. Tumbuh dengan baik,
berproduksi tinggi (4 – 5 kg/pohon/tahun) dan berproduksi terus
menerus sepanjang tahun.
Sebaran tanaman ceraken cukup luas yakni Asia Tenggara, Cina, Papua New Guenia dan India. Tumbuh liar di hutanhutan, semak-semak sampai ketinggian 1.500 m dpl. (Duke 1983).
Berdasarkan kriteria IUCN Red Data Book, status tanaman ceraken
termasuk kategori terkikis (indeterminate), karena sedang mengalami kelangkaan. Statusnya ada/tersedia namun dalam jumlah
terbatas dengan sebaran tidak menentu, kurang terpantau karena
kurang perhatian.
Tanaman ceraken telah menyebar ke berbagai daerah di
Indonesia, dengan nama yang berbeda-beda antara lain Simalakian
(Sumatera Barat), Ceraken (Jawa), Roengkok (Sumatera Utara),
Semoeki (Ternate), Kowe (Tidore), Kamandrah (Kalimantan), Kemalakian (Sunda), Simalakian (Minangkabau), Kamalakian (Sunda),
Cempala (Bugis), Kelmure (Halmahera Selatan), Tupo (Halmahera
Utara), Semuli (Ternate), Kowe (Tidore) dan Ceraken atau Cerakin
(Indonesia)
Klasifikasi tanaman Ceraken
Famili : Euphorbiaceae, Genus : Croton, Spesies : Croton tiglium L
Nama umum/dagang : Cerakin
Tanaman Ceraken di AWWI berasal dari populasi Bogor.
Diperoleh dari donor sebanyak 200 butir. Setelah dibibitkan kemudian ditanam dalam plot petak pamer kebun AWWI, sekitar bulan
Mei 2007. Luas 150 m2 dengan jumlah tanaman 36 pohon, jarak
tanam 2 x 2 m. Tumbuh dan berproduksi terus menerus sepanjang
tahun sampai sekarang.

Manfaatnya
Nilai ekonomi ceraken terletak pada biji dan akar-nya.
Daging biji ceraken mengandung rotenon dan saponin. Bijinya mengandung minyak croton sekitar 53-56 % (Quisumbing 1951). Minyak
dalam biji ceraken mengandung 3,4 % resin, 37 % oleat, 19,0 %
linoleat, 1,5 % arakidat, 0,3 % stearat, 0,9 % palmirat, 7,5 %
miristat, 0,8 % format, laurat, linoleat, valerat dan butirat (Duke,
1983),
selain
mengandung hal
tersebut
juga
mengandung
stearin, palmitin,
olein dan beberapa
macam
senyawa lemak.
Genus
croton
memiliki bioaktifitas
antihypertensive, anti
Bungan jantan dan bunga hermaprodit
-inflammatory,
antimalarial, antimicrobial, antispasmodic, antiulcer, antiviral dan myorelaxant
(Antonio et al. 2007). Selain ceraken mengandung racun minyak
croton dan sapium juga mengandung sumber hidro, yang digunakan sebagai obat tumor. Akar dan daunnya digunakan untuk obat
sakit perut, mengugurkan kandungan dan lain-lain (Bimantoro
1977). Walaupun demikian penggunaan seperti ini perlu hati-hati,
karena bagi yang sensitif, dengan memegang buah dan bijinya saja
sering berakibat sakit kepala, pusing dan terasa mual, ingin muntah. Hasiat tanaman ceraken sedang diteliti lebih mendalam, selanjutnya untuk dikembang luaskan
Teknologi Budidaya
Budidaya tanaman Ceraken dilakukan di kebun AWWI
Pakuwon Parungkuda Sukabumi. Kondisi agroklimat di tempat ini
antara lain ketinggian tempat 450 m dpl jenis tanah latosol. Curah
hujan rataan tiap tahun adalah 2.214-3.000 mm dengan hari hujan
117-172 hh.
Tanda-tanda biji tua antara lain : kulit biji abu-abu kecoklatan dengan
bintik-bintik
hitam
tidak
teratur. Buah
bernas, bila
di pijit terasa
keras.
Dan
kulit biji berwarna hitam.
Buah muda, buah tua (matang petik) dan buah jatuhan
Buah
yang
tua, melewati
masa panen sering jatuh dari tangkainya. Namun buah muda juga
adakalanya juga jatuh. Sebelum di kecambahkan biji yang tua, dijemur selama 4 – 7 hari dengan teriknya matahari.
Pengecambahan dilakukan dalam bak pasir, campur
pupuk kandang serbuk gergaji dan tanah (1:1:1:!) selama 4-7 hari.
Setelah berkecambah dengan 2-4 daun. Bibit kemudian dibesarkan
dipembibitan dalam polibag yang telah diisi dengan tanah campur
pupuk kandang (1:1). Pembibitan berlangsung selama 45 – 55 hari,
pada saat itu tinggi bibit sekitar 50-60 cm dan sudah siap tanam.
Seminggu sebelum penanaman, agar lubang tanam
dengan ukuran 60x60x60 cm telah disiapkan. Kemudian diisi dengan pupuk kandang kotoran sapi yang telah lapuk sebanyak 2 karung atau sekitar 50 kg tiap lubang. Selanjutnya bibit ceraken dengan tinggi 50-60 cm ditanam. Pada saat tanam diberikan pupuk
NPK sebanyak 0,50 kg/lubang tanam. Naungan dari alang-alang
disungkupkan pada setiap tanaman muda selama 45 – 65 hari.
Pada umur 6 bulan setelah tanam diberikan campuran pupuk Urea
+ KCL + SP36 masing-masing (40+20+20 g/pohon).
Selanjutnya kebersihan penyiangan kebun dan tanaman
dilakukan secara teratur seperlunya. Umur 14 bulan setelah tanam
ceraken sudah mulai berbuah. Pembuahan berlangsung sepanjang
tahun, dengan panen raya 2 kali dalam tiap tahun, yakni sekitar
Januari – Februari dan Juli - Agustus. Pestisida nabati dari tanaman
ceraken dapat digunakan untuk pengendalian hama. (NR. Ahmadi,
Dibyo Pranowo, U. Suherman dan M. Hadad. EA, e-mail : moh
hadad@yahoo.co.id)
Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri
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KELEMBAGAAN PERBENIHAN PERKEBUNAN
Terjadinya adopsi benih unggul oleh petani
pekebun merupakan hasil dari rangkaian kegiatan dan
peristiwa yang dimotori oleh „lembaga perbenihan
perkebunan‟. Lembaga yang dimaksud dalam hal ini
adalah organisasi, para pihak, peraturan, prosedur
maupun rangkaian sumberdaya dan produk yang terkait dengan produksi dan distribusi benih (lihat Matriks). Dalam arti sempit, lembaga perbenihan perkebunan paling tidak terdiri atas lembaga penghasil
varietas, lembaga produsen dan benih unggul, lembaga distributor benih, lembaga pengguna benih dan
lembaga sertifikasi dan pengawasan benih.
Matriks kelembagaan produksi dan distribusi benih
unggul perkebunan
Input

Proses

Output

Pelaku

Plasma
Nutfah

Pemuliaan

Calon
Varietas

Pemulia

Calon
Varietas

Pelepasan

Varietas

Pemulia

Varietas

Perbanyakan

Benih
Sumber

Benih Sumber

Penangkaran

Calon Benih
Sebar

Penangkar

Calon Benih
Sebar

Sertifikasi

Benih Sebar

Lembaga
Sertifikasi

Benih Sebar

Distribusi

Nilai Tambah

Pedagang
Benih

Pengelola
Kebun Induk

Penghasil varietas yang utama adalah para
pemulia yang bekerja di berbagai lembaga penelitian
perkebunan baik lembaga pemerintah seperti Puslitbang Perkebunan ataupun perusahaan-perusahaan
swasta selain juga lembaga lainnya seperti Pemerintah Daerah bahkan juga para pemulia yang secara
mandiri melaksanakan pemuliaan tanaman, seperti
para petani yang peduli terhadap peningkatan mutu
benih.
Pada umumnya para pemulia memiliki koleksi
plasma nutfah yang diperoleh dari eksplorasi dari berbagai daerah di seluruh dunia. Dengan plasma nutfah
yang tersedia pemulia melaksanakan karakterisasi,
evaluasi genetik dan seleksi terhadap aksesi yang
diperkirakan memiliki keunggulan tertentu sebagai
sumberdaya genetika. Pemulia pada umumnya menindaklanjuti dengan hibridisasi untuk memperoleh individu yang unggul, maupun pengembangan calon
varietas melalui bioteknologi seperti pengembangan
varietas mutan atau varietas transgenik. Bahkan jika
hasil dari seleksi tersebut telah didapatkan individu

yang diduga
unggul maka
individu
tersebut dapat dijadikan
calon varietas untuk uji
adaptasi
dapat dilaksanakan.
CaGambar ; Penangkaran benih pala Tobelo
lon varietas
yang telah
teruji keunggulannya dari hasil uji adaptasi yang dilaksanakan di tiga lingkungan dalam masa tiga periode,
dapat diusulkan untuk pengujian varietas (oleh Tim
Penilai) untuk menyaring kebenaran keunggulan dari
calon varietas yang bersangkutan agar dapat dikukuhkan oleh Menteri Pertanian dengan penerbitan
Surat Keputusan Pelepasan Varietas. Varietas yang
dilepas harus memiliki materi untuk perbanyakan sehingga dapat dihasilkan benih sumber dalam jumlah
yang cukup sebagai sumber benih bagi para penangkar yang ingin mengkomersialkan varietas tersebut.
Produsen benih (penangkar benih) adalah
lembaga yang menghasilkan benih sebar melalui perbanyakan tanaman dari varietas-varietas yang telah
dilepas oleh Menteri Pertanian. Produsen benih merupakan lembaga yang mentransformasi hasil pemuliaan
menjadi benih komersial, sehingga pada umumnya
merupakan lembaga bisnis baik usaha mikro, kecil,
menengah maupun besar. Perbanyakan benih yang
dilakukan oleh produsen benih dapat dilaksanakan
melualui perbanyakan konvensional seperti biji, stek,
cangkok, okulasi, dan penyambungan (grafting) ataupun yang non konvensional seperti perbanyakan yang
berbasis pada kultur jaringan baik organogenesis
ataupun embriogenesis somatik.
Pada umumnya distribusi benih perkebunan
dilakukan sekaligus oleh penangkar benih, apalagi
untuk benih yang berbentuk bukan biji atau bibit
tanaman. Bahkan untuk perkebunan besar perbenihan
dikelola langsung oleh pengguna atau integrasi
vertikal, untuk mendorong efisiensi penanaman dan
peremajaan atau untuk menekan biaya investasi.
Sebelum
benih
didistribusikan
kepada
pekebun, benih tersebut harus memiliki jaminan mutu.
Oleh karena itu lembaga sertifikasi dan pengawasan
benih (pemerintah) berperan untuk melakukan
penjaminan mutu, dengan memberikan label benih
sebagai tanda bahwa benih yang diedarkan tersebut
merupakan benih yang sudah lulus dari pengujian
mutu benih terutama yang terkait dengan keaslian
varietas dan daya tumbuh benih (Agus Wahyudi, email : agus_w@lycos.com).
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