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SEDAPNYA LADA MUNTOK DARI BANGKA BELITUNG
Tanaman lada bagi petani Bangka-Belitung sangat
penting, sehingga pernah dijuluki sebagai emas hijau seperti
cengkeh, ekonomi rakyat tidak terlepas dari tanaman ini. Namun
sepuluh tahun terakhir terasa berat untuk mempertahankan lada
sebagai sumber utama pendapatan petani, mereka beralih menjadi
penambang, masih sedapkah lada bagi petani di masa datang?.
Lada Bangka atau di pasar dunia lebih dikenal dengan
nama ―Muntok White Pepper “ adalah lada putih yang berasal dari
Bangka-Belitung. Lada putih ini diolah dengan cara perendaman
untuk melepas kulit buahnya. Melepas kulit dengan menggunakan
mesin penyosoh sulit diadopsi petani, ini kearifan lokal yang perlu
dipertahankan dengan perbaikan tingkat kebersihannya. Buah yang
digunakan untuk lada putih umumnya berasal dari buah lada varietas
petaling, karena varietas ini mempunyai ukuran buah/biji yang lebih
besar dari buah varietas lain. Dari lada putih ini dapat diolah lebih
lanjut menjadi lada bubuk atau pasta lada atau minyak lada, produk
ini sering digunakan sebagai bumbu makanan di atas meja dan
bahan pada industri makanan/minuman. Lada putih yang baik dapat
dilihat dari warna putih yang mengkilat, tidak bercampur dengan biji
yang berwarna hitam atau kotoran. Di Eropah sebagai negara tujuan
ekspor lada putih Indonesia, lada putih selain untuk bumbu masak
juga sebagai bahan pencampur minuman kesehatan untuk
memanaskan tumbuh pada musim dingin.
Ekspor lada putih Indonesia pada tahun 2006 mencapai
15.045 ton dengan nilai USD40.928 atau 52,76% dari nilai total
ekspor lada. Harga lada putih di pasar dunia lebih stabil
dibandingkan dengan harga lada dalam negeri, harga lada putih
dipasar dunia USD 363/lb dalam kurun waktu 6 tahun terakhir,
sedangkan harga lada putih dalam negeri berfluktuatif kurang lebih
sebesar Rp. 4.515 – Rp. 19.193 per kg. Harga lada putih tertinggi
yang pernah dicapai yaitu sebesar Rp. 46.397,-/kg pada tahun 2001
dan terendah pada tahun 2003 yaitu sebesar Rp. 22.589,-/kg
(Gambar 1). Dari angka-angka di atas terlihat bahwa harga lada
dalam negeri dibandingkan dengan harga dipasaran dunia berkisar
antara 62,23 % - 84,35 %, yaitu margin yang cukup baik.

Produktivitas tersebut sangat mungkin dicapai, karena sudah
banyak tersedia varietas dengan produktivitas mencapai >1,5 ton/
ha/tahun.
Produktivitas lada di Bangka-Belitung terus mengalami
penurunan, bila tahun 2004 produktivitas lada sebesar 993 kg/ha/
tahun, turun menjadi 839 kg/ha/tahun dan 783 kg/ha/tahun (2006)
dan turun mencapai 720 kg/ha/tahun pada tahun 2008 (Gambar 2).

Populasi pertanaman lada rakyat di Bangka saat ini hanya
mencapai 60% dari populasi awal, hal ini yang menyebabkan
rendahnya produktitivtas. Bila populasi dapat ditingkatkan kembali
menjadi 1600 pohon/ha, maka produktivitas akan naik mencapai
1.200 kg/ha/tahun. Peningkatan populasi dapat dilakukan dengan
cara rehabiltasi tanaman rakyat dengan menggunakan benih dari
varietas unggul, sedangkan tiang panjat digunakan tiang panjat
hidup dari glirisidia. Penggunaan tiang panjat hidup tujuannya untuk
menurunkan biaya rehabilitasi dan memperpanjang umur tanaman.
Selain itu untuk penyulaman sekitar 10% dapat juga dilakukan
dengan menggunakan lada perdu.
Meningkatnya produktivitas mencapai 1.200 kg/ha/tahun
dengan harga Rp. 22.000,-/kg, pendapatan petani dapat mencapai
Rp. 26.400.000,- /ha/tahun, atau seimbang dengan pendapatan dari
pertanaman sawit rakyat. Dengan demikian lada masih sedap bagi
petani di Bangka-Belitung (Yulius Ferry, e-mail : yuliusferry@yahoo.co.id).

Daftar Isi
Sedapnya
Belitung

Oleh sebab itu untuk meningkatkan pendapatan petani
dan daya saing tanaman lada adalah dengan meningkatkan
produktivitas tanaman. Bila harga terendah sebesar Rp. 22.589,- /
kg, maka untuk memperoleh pendapatan sebesar Rp. 22.500.000,-/
ha (setara dengan produktivitas sawit 15 ton/ha/tahun dengan harga
Rp. 1.500,-/kg), produktivitas tanaman lada minimal 1 ton/ha/tahun.
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ZAT AKTIF PADA TANAMAN BINAHONG
Ketika terjadi perang Vietnam, tentara Amerika Serikat
sempat terheran-heran, melihat bagaimana tentara Vietkong yang
sebelumnya terluka parah, dapat pulih dengan begitu cepat dan
menjadi segar bugar kembali. Setelah diselidiki, ternyata obat
mujarab yang dipergunakan tentara Vietkong untuk menyembuhkan
luka luar maupun dalam akibat tembakan dan goresan senjata tajam
adalah ramuan daun serta rimpang tanaman binahong.
Binahong
(Anredera
cordifolia
Steenis)
merupakan
tanaman dari
keluarga
B asell ac eae
yang berasal
dari
China
yang dikenal
dengan nama
asli
dheng
san
chi,
adapun dalam
b a h a s a
Inggris biasa
d i s e b u t
madeira vine.
Di Indonesia
tanaman
ini
b a n y a k
terdapat
di
d a e r a h
Tanaman binahong dan bunga (insert)
b e r h a w a
sejuk
dan
banyak digunakan sebagai tanaman penghias gapura, sehingga
banyak orang menyebutnya sebagai tanaman gendola. Tanaman
binahong tumbuh menjalar dengan panjang bisa mencapai 5 m, akar
berbentuk rimpang, mempunyai batang lunak berbentuk silindris,
saling membelit, berwarna merah, kadang membentuk semacam
umbi yang melekat di ketiak daun dengan bentuk tak beraturan dan
bertekstur kasar. Berdaun tunggal dengan tangkai sangat pendek,
tersusun berseling, berwarna hijau dengan bentuk jantung, panjang 5
- 10 cm, lebar 3 - 5 cm. Mempunyai bunga majemuk berbentuk
tandan, bertangkai panjang, muncul di ketiak daun, mahkota
berwarna krem keputih-putihan berjumlah lima helai tidak berlekatan,
panjang helai mahkota 0,5 - 1 cm, berbau harum. Adapun buahnya
berbentuk bulat, berdiameter 4-7 mm, berwarna hijau saat masih
muda dan berwarna ungu ketika menjadi masak. Perbanyakan
tanaman ini dapat dilakukan secara generatif dengan biji, tetapi lebih
sering dikembangbiakan secara vegetatif melalui akar rimpangnya.
Tumbuhan ini dikenal memiliki khasiat penyembuhan yang
luar biasa dan telah ribuan tahun dikonsumsi oleh bangsa China dan
Korea. Seluruh bagian tanaman binahong sangat berkhasiat, dimana
akar rimpang, batang, sampai daunnya dapat dimanfaatkan untuk
mengatasi berbagai gangguan kesehatan. Daun binahong dapat
dikonsumsi langsung sebagai lalapan yang sangat baik untuk
penambah stamina serta mencegah stroke dan kelebihan asam urat.
Daun dan rimpangnya dapat juga ditumbuk halus, dibubuhkan pada
bagian yang sakit untuk menyembuhkan luka, memar, kena api,
pegal linu, nyeri urat. Untuk pemakaian dalam, meminum air rebusan
akar rimpang binahong dapat menyembuhkan luka bekas operasi,
mag, dan tifus. Selain itu, meminum air rebusan akar rimpang dan
batangnya dapat untuk penyembuhan pembengkakan jantung,
pembengkakan hati, kencing manis, kerusakan ginjal, dan radang
usus besar.
Kemampuan tanaman binahong dalam menyembuhkan
berbagai penyakit tersebut, tidak terlepas dari peran zat aktif yang
terkandung di dalamnya, dimana dalam daun binahong mengandung
senyawa metabolit sekunder flavonoid, alkaloid dan saponin, serta
dalam rimpangnya terkandung senyawa ancordin. Zat aktif flavanoid
merupakan senyawa polifenol yang bermanfaat untuk melancarkan
peredaran darah ke seluruh tubuh dan mencegah terjadinya
penyumbatan pada pembuluh darah, mengurangi kandungan
kolesterol serta mengurangi penimbunan lemak pada dinding
pembuluh darah, mengurangi kadar resiko penyakit jantung koroner,
mengandung antiinflamasi (anti-radang), berfungsi sebagai antioksidan, membantu mengurangi rasa sakit jika terjadi pendarahan
atau pembengkakan.
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Adapun zat aktif alkaloid adalah golongan senyawa basa
bernitrogen yang pada umumnya heterosiklik, yang berfungsi sebagai
detoksifikasi yang dapat menetralisir racun-racun di dalam tubuh,
serta mempunyai aktivitas hipoglikemik.
Zat aktif saponin merupakan senyawa glikosida yang
aktivitas spesifiknya meliputi antitumor/antikanker, kemopreventif,
antimutagen, antiinflamatori dan antialergenik, imunomodulator,
antivirus, antibakteri, antihepatotoksik, antidiabetes, antifungi, dan
molusisidal. Efek saponin berdasarkan sistem fisiologis meliputi
aktivitas pada sistem kardiovaskular dan aktivitas pada sifat darah
yaitu mengurangi kadar gula dalam darah, mengurangi
penggumpalan darah, sistem saraf pusat, sistem endokrin, dan
aktivitas lainnya berupa meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan
meningkatkan vitalitas. Saponin mampu berikatan dengan kolesterol,
dimana saponin yang masuk kedalam saluran cerna tidak diserap
oleh saluran pencernaan, sehingga saponin beserta kolesterol yang
terikat dapat keluar dari saluran cerna, yang menyebabkan kadar
kolesterol dalam tubuh dapat berkurang.
Senyawa ancordin sebetulnya terkandung dalam semua
bagian tanaman binahong, tetapi bagian tanaman yang mengandung
ancordin terbanyak adalah rimpang. Ancordin merupakan fraksi
protein dengan berat molekul yang besar, mempunyai fungsi sebagai
imunostimulan yang dapat memacu pembentukan antibodi.
Senyawa ancordin juga mampu menstimulasi produksi nitrit
oksida, dimana nitrit oksida mampu meningkatkan aliran darah yang
membawa nutrisi ke tiap jaringan sel, selain itu nitrit oksida dapat
merangsang tubuh untuk memproduksi hormon pertumbuhan yang
berguna untuk menstimulasi pertumbuhan dan reproduksi sel yang
rusak.
Dalam kasus proses penyembuhan yang sedemikian cepat
pada luka-luka tentara Vietkong ketika perang Vietnam, hal tersebut
merupakan peran sinergis dari berbagai zat aktif pada tanaman
binahong yaitu : (1) Peran zat aktif saponin, sifat antimikrobanya
sangat efektif terhadap penyembuhan luka dengan cara mencegah
infeksi, dan mencegah meluasnya luka akibat toksik bakteri. Dimana
asam oleanik yang merupakan jenis saponin triterpenoid, berfungsi
untuk mencegah masuknya racun kedalam sel dan meningkatkan
sistem pertahanan sel, senyawa nitrit oksida pada asam oleanolik
dapat berfungsi sebagai toksin yang kuat untuk membunuh bakteri.
Dengan adanya asam oleanik akan memperkuat daya tahan sel
terhadap infeksi dan memperbaiki sel sehingga sel dapat
beregenerasi dengan baik. Begitupun saponin dapat menurunkan
gula darah, sehingga dengan adanya penurunan kadar gula darah
pada luka, maka dapat pula menurunkan terjadinya infeksi; (2) Peran
zat aktif flavonoid, sifat antioksidan dari flavonid penting untuk
mengaktifkan enzim prolil hidroksilase yang menunjang tahap
hidroksilasi dalam pembentukan kolagen, sehingga serat kolagen
yang terbentuk akan lebih kokoh dan mempercepat penyembuhan
luka. Begitupun sifat flavonoid sebagai anti-inflamasi serta analgesik
sangat berperan dalam proses cepatnya penyembuhan luka; (3)
Peran zat aktif alkaloid, berfungsi sebagai detoksifikasi yang dapat
menetralisir racun-racun yang sudah terlanjur masuk kedalam tubuh
melalui luka; (4) Peran zat aktif ancordin, adalah merangsang tubuh
untuk memproduksi hormon pertumbuhan yang berguna untuk
menstimulasi pertumbuhan dan reproduksi sel yang rusak, sehingga
luka menjadi cepat sembuh (Juniaty Towaha, e-mail:
balittri@gmail.co.id).
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PERANAN POLATANAM JAMBU METE DALAM MENDUKUNG
SWASEMBADA PANGAN DI WONOGIRI
Wonogiri merupakan salah satu kabupaten di Jawa
Tengah dengan luas kabupaten 1.822,37 km². Sebagian besar
keadaan alam di kabupaten Wonogiri terdiri dari pegunungan yang
berbatu kapur, terutama di bagian selatan termasuk jajaran
Pegunungan Seribu yang merupakan mata air dari Bengawan Solo.
Wonogiri beriklim tropis dengan temperatur rata-rata 24-320 C.
Kabupaten Wonogiri terdiri dari 25 kecamatan yang secara umum
terbagi menjadi 2 kelompok pewilayahan pertanian. Bagian selatan
adalah wilayah pegunungan kapur. Pada area ini tidak banyak yang
bisa dilakukan karena curah hujan dimana per tahunnya berada
pada level yang rendah. Utara dan Barat memiliki karakteristik yang
relatif mendukung untuk pertanian. Curah hujan yang cukup,
dengan dukungan irigasi yang optimal, sehingga hamparan sawah
banyak dijumpai di wilayah ini.
Produk perkebunan yang terkenal dari Wonogiri salah
satunya adalah kacang mete. Tanaman jambu mete (Anacardium
occidentale L.) memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena
dapat ditanam di daerah marjinal seperti di pegunungan kapur.
(Gambar 1). Selain itu minat petani cukup baik, karena bernilai
ekonomi baik.
Jambu mete terbukti mampu meningkatkan pendapatan
petani dan menambah lapangan pekerjaan. Di sentra produksi
jambu mete terdapat usaha pengacipan gelondong secara manual
sehingga
otomatis
menyerap.
Beberapa
kecamatan yang menjadi
sentra produksi gelondong
kering mete di Kabupaten
Wonogiri dapat dilihat pada
tabel 1.
Pada
awal
pengembangannya, jambu
mete di Wonogiri ditanam
sebagai tanaman konservasi. Mengingat nilai keeGambar 1. Tanaman jambu mete di Ngadirojo,
konomiannya yang cukup
Wonogiri
baik maka seiring berjalannya waktu jambu mete
mulai ditanam di kebun milik rakyat. Hal ini dimaksudkan agar petani masih tetap bisa menanam tanaman budidaya yang lain diantara
tanaman jambu mete. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa
pada budidaya jambu mete di Wonogiri, petani umumnya telah
menerapkan polatanam polikultur dengan menanam tanaman semusim atau tanaman pangan di sela-sela tanaman jambu mete.
Komoditi prioritas pun mulai bergeser, apabila dulu masih mengutamakan tanaman semusim seperti singkong, kacang tanah dan
jagung sebagai penghasilan utama sementara jambu mete sebagai
sampingan sekarang sudah bergeser ke jambu mete sebagai tanaman utama dan tanaman semusim sebagai sampingan. Oleh
karena itu program intensifikasi dan ekstensifikasi perlu lebih
dioptimalkan lagi. Penyediaan saprodi dan pola pendampingan
harus semakin digiatkan sehingga beberapa kendala yang selama
ini ada seperti ketersediaan benih unggul, cara budidaya,
penanggulangan hama penyakit dapat teratasi.
Tabel 1 Sentra produksi mete di Kabupaten Wonogiri
Kecamatan

Luas Areal
TBM

TM

Produksi
TT/TR

Jumlah (ton)

Rata-rata
(kg/ha)

Ngadirojo

16

2,746

536

3377

1,230

Sidoharjo

396

1,362

548

1596

1,172

Jatiroto

1,168

1,536

995

1906

1,069

Jatisrono

239

1,224

404

1529

1,249

Sumber: Anonim (2009).
Pada pertanaman jambu mete dengan jarak tanam 10x10
m, pada tanaman usia muda hanya memamfaatkan 40% dari lahan
yang ada, sehingga 60% sisanya dapat dimanfaatkan untuk
tanaman sela (Gambar 2 dan 3). Jika yang ditanam jagung lahan di

antara mete, dapat menghasilkan lebih kurang 2 ton jagung pipilan/
ha/musim tanam, atau 4 ton/ha/tahun, dengan demikian sentra
produksi mete di Kabupaten Wonogiri dengan luas tanam 1.792
ha, akan menghasilkan jagung sebesar 7.168 ton/tahun. Sedangkan
jika yang ditanam kacang tanah, dapat menghasilkan lebih kurang
1,8 ton kacang polong/ha/musim atau 3,6 ton/ha/tahun atau 6.450
ton/tahun. Manfaat lain dari penanaman tanaman sela jagung atau
kacang tanah adalah penambahan bahan organik dari berangkasan
tanaman sela tersebut, seperti diketahui bahwa umumnya tanaman
mete ditanam di lahan-lahan dengan kandungan bahan organik
yang rendah, penambahan bahan organik ini dapat meningkatkan
kesuburan
tanah
dan
meningkatkan
produksi
mete.
Produksi
tanaman sela jagung atau
kacang tanah yang ditanam
di antara tanaman mete
menambah
pendapatan
petani sebesar Rp. 6.juta—
18 juta/ha/tahun disamping
itu juga dapat mendukung
usaha pemerintah dalam
Gambar 2. Jambu mete dengan singkong dan
kacang
tanah di Ngadirojo,
mempertahankan
Wonogiri
swasembada pangan di
Wonogiri. sampai tanaman
berumur ±10 tahun masih banyak terdapat lahan kosong yang bisa
dimanfaatkan sehingga munculah ide menanam tanaman sela.
Supaya sistem tumpangsari dapat berjalan baik, petani disana juga
memperhatikan aspek-aspek lingkungan yang penting seperti
ketersediaan air, kesuburan
tanah, sinar matahari dan
hama penyakit. Pada awal
pemilihan tanaman sela,
supaya
tidak
terjadi
kompetisi penyerapan air
dengan tanaman utama
petani
disana
memilih
tanaman yang agak tahan
terhadap
kondisi
kekurangan
air seperti
tanaman
jagung
atau
Gambar 3. Jambu mete dengan jagung di
kacang
tanah.
Hal
ini
juga
Ngadirojo, Wonogiri
mengacu
pada
lahan
persawahan dimana saat musim kemarau, tanaman yang ditanam
di sawah mayoritas adalah dua komoditas tersebut. Pemilihan
jagung dan kacang tanah juga didasarkan atas sistem
perakarannya, hal ini dimaksudkan untuk menghindari persaingan
(penyerapan hara dan air) pada satu petak lahan antar tanaman
mengingat jambu mete memiliki perakaran yang dalam maka perlu
dipilih tanaman sela yang mempunyai perakaran relatif dangkal.
Sebaran sinar matahari juga penting, tanaman sela dapat ditanam
sampai jambu mete berumur ±10 sebab apabila sudah lebih dari itu
maka percabangannya sudah mulai bersinggungan dan menutup
sehingga intensitas cahaya yang masuk semakin berkurang, lebih
lanjut akan mempengaruhi hasil sentesa (glukosa) dan muara
terakhir akan berpengaruh terhadap hasil secara keseluruhan.
Antisipasi adanya hama penyakit juga dilaksanakan dengan asumsi
jangan sampai tanaman sela akan menimbulkan hama dan penyakit
(menjadi tanaman inang) yang menyerang tanaman utama.
Tanaman jagung dan kacang tanah diharapkan malah
mendatangkan serangga yang berguna khususnya yang membantu
penyerbukan dan menjadi musuh alami seperti lebah, semut rangrang,dll.
Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa polatanam
polikultur lebih menguntungkan daripada monokultur dengan
memperhatikan beberapa faktor yaitu (1) pemilihan kombinasi jenis
tanaman yang sesuai dan nilai ekonomis, (2) penentuan populasi
jarak tanam dan penentuan jarak tanam (Kadekoh, 2004). Manfaat
budidaya polikultur adalah dapat menjaga keseimbangan biologis,
peningkatan efisiensi dan produktivitas lahan, peningkatan
keanekaragaman hasil tanaman, mengurangi resiko kegagalan
panen, membantu meningkatkan keuntungan dan stabilitas
pendapatan petani.(Ilham Nur Adhi Wicaksono dan Gusti Indriati
Balittri, e mail : balittri@gmail.go.id))
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INOVASI TEKNOLOGI : MENGHANTAR MADURA SEBAGAI PUSAT AGROBISNIS
JAMBU METE INDONESIA
Staus jambu mete di Madura Jawa Timur
Areal jambu mete di provinsi Jawa Timur sekitar 48.280
ha, menempati urutan ke 6 setelah kelapa (293.750 ha) tebu
(193.396), tembakau (109.250), kopi (75.266), kakao (56.567).
Perkebunan jambu mete di Madura baru mencapai 30.167 - 32.500
ha dengan produksi 10.045 ton, sedang di luar Madura 15. 830 ha
dengan produksi 4.058 ton.
Sebaran sentra produksi jambu mete di Madura masingmasing di Kecamatan
Sumenep 10.859 ha
dengan
produksi
3.398 ton, Sampang
8.931 ha, produksi
3.744 ton, Bangkalan
8.339 ha, produksi
1.833
ton,
dan
Pamekasan 2.036 ha,
produksi 1.070 ton
gelondong.
Madura
sebagai
daerah
pengembangan jambu
Tanaman jambu mete
mete
sangat
potensial
dan
memiliki beberapa keunggulan :
1. Menurut Ohler (kontak persen) bahwa jambu mete Madura
merupakan yang terbaik dibanding dari daerah Indonesia
lainnya, terasa manis, berlemak, gurih dan agak besar
2. Rataan produksinya tertinggi dibanding sentra produksi lainnya,
yakni sekitar 300-450 kg/ha/tahun
3. Areal untuk pengembangan jambu mete cukup luas tersedia di
Madura, mencapai sekitar 65.000 – 85.000 ha.
Agroklimatnya antara sesuai sampai sangat sesuai untuk
pengembangan jambu mete, membentang mulai dari Kecamatan
Tanjung Bumi Bangkalan sampai Kecamatan Lenteng Sumenep
membentuk sabuk.
Masalah umum dalam pengembangan jambu mete
1. Bahan tanaman yang unggul sangat terbatas, sehingga benih
yang digunakan cenderung tidak jelas asal usulnya. BPT
sebagai sumber benih, yang ditetapkan Ditjenbun tahun 1982
sudah terlalu lama. Kemungkinan pohonnya sudah tua, mati dan
tanpa pemeliharaan. Sedangkan 60-65 % keberhasilan pertanian
di dunia ditentukan oleh penggunaan varietas unggul yang
tepat.
2. Produktivitas dan mutu gelondong maupun kacang masih
rendah
3. Petani kekurangan modal usaha, dan lemahnya jaringan
agrobisnis
Usaha Pemerintah Daerah Jawa Timur
Areal jambu mete Provinsi Jawa Timur sampai tahun
2010 telah mencapai 48.284 ha dengan produksi 10.500 ton
gelondong. Sebanyak 69,02 % di wilayah Madura. Pemerintah
Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Kawasan Budidaya
Perkebunan Provinsi Jawa Timur yang terdiri atas Zona Madura,
Zona Pantura, Zona Tengah dan Zona Pantai Selatan. Perkebunan
jambu mete diprioritaskan dikembangkan di Zona Madura yang saat
ini telah memiliki areal jambu mete sebanyak 24.455 – 30.167 ha.
Sedangkan rencana perluasan di daerah ini kedepan sebanyak
50.000 ha sehingga total 80.000 ha pada tahun 2029.
Tahun 2010 Pemda telah mengembangkan jambu mete di
Madura seluas 1.000 ha dan memberikan bantuan alat serta
pelatihan pengolahan pasca panen. Pads tahun 2011 direncanakan
beberapa kegiatan pengembangan jambu mete sebanyak 1.400 ha
dengan menggunakan aksesi jambu mete spesifik lokasi Madura,

pendaftaran varietas, penetapan BPT dan pohon induk yang baru,
pelatihan diversifikasi produk olahan dan persiapan usulan spesifik
geografis. Tahun 2012 usulan pelepasan varietas dan spesifik
geografis dan tahun 2013 pembangunan kebun induk komposit
jambu mete
Strategi inovasi budidaya dan pengolahan pasca panen jambu
mete di Madura
Untuk memenuhi kaidah Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 1992; Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 72 Tahun 1971; Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 1995. Tentang Perbenihan, Surat
Keputusan Menteri Pertanian No. 170/Kpts/OT.210/3/2002. tentang;
Pelaksanaan Standardisasi Nasional di bidang Pertanian, Surat
Keputusan Menteri Pertanian No. 803/Kpts/OT.210/3/1997. tentang
Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Bina, Peraturan Menteri
Pertanian No. 37/Permentan /OT.140/08/2006 Tentang Pengujian,
Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas. Keputusan Menteri
Pertanian No 39/Permentan/0T.140/8/2007 tentang Produksi
Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina, dan Pedoman Standar Mutu
Benih tanaman Perkebnunan, Publ.B/II.2/Nih.Bun/97. Direktorat
Perbenihan. Ditjen Perkebunan 1996/1997.
Maka tahapan kegiatan dan inovasi teknologi yang
diharapkan dapat mendukung suksesnya target Madura sebagai
Pusat sentra agrobisnis mete Indonesia 2013 meliputi :
1. Pendaftaran varietas jambu mete spesifik lokasi Madura,
sebagai usaha perlindungan/pengamanan sumber daya genetis
spesifik lokasi, milik Pemda Provinsi Jawa Timur
2. Penetapan BPT dan Pohon Induk jambu mete sebagai sumber
benih sebar. Agar benih yang diedarkan adalah yang legal dan
diakui instansi berwenang, serta diyakini keunggulannya. Hasil
evaluasi dan seleksi massa di areal pengembangan yang sudah
eksis
3. Pelepasan varietas jambu mete spesifik lokasi Madura, hasil
seleksi dan analisis kebaruan yang bersifat nasional, ditetapkan
oleh Menteri Pertanian melalui sidang pelepasan
4. Penetapan Hak Paten (HAKI) varietas jambu mete spesifik lokasi
Madura milik Pemda Provinsi Jawa Timur
5. Penerapan Budidaya organik mete Madura untuk mendapatkan
pengakuan sertifikat internasional mete organik.
6. Penetapan Hak Paten Spesifik Geografis mete Madura
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil diversifikasi produk
buah semu, kulit gelondong dan kacang mete. Mendorong
produk
mete
menjadi ciri khas
dan oleh-oleh dari
Indonesia
8. Pelatihan,
dan
pendampingan
para
petugas,
kontak
tani,
penangkar
dan
petani
dalam
meningkatkan
produktivitas dan
mutu hasil serta
diversifikasi produk
Jambu mete dengan tanaman sela
olahan
pasca
jagung
panen mete
9. Penguatan klaster
industri rumah tangga produk hilir hasil olahan pasca panen
jambu mete
10.Integrasi jambu mete dengan ternak
11.Mengintensifkan jejaring agrobisnis dan pelaku bisnis secara
internasional. (M. Hadad EA, Juniaty Towaha dan NR Ahmadi,
Balittri dan BB Pasca Panen, e-mail muhhadad@yahoo.co.id)

“TREE” Majalah Semi Populer Tanaman Rempah dan Industri memuat berita seputar tanaman rempah dan tanaman
industri (TRI) dari dalam dan luar negeri; prospek; inovasi teknologi yang dihasilkan; serta rubrik tanya jawab
mengenai tanaman TRI. Redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan tentang TRI yang akan dijawab oleh para peneliti
Balittri. Pertanyaan dapat disampaikan melalui e-mail: balittri@ymail.com. “TREE” Spice and Industrial Crops Communication and Innovation dapat diakses secara online ke alamat situs web http://balittri.litbang.deptan.go.id.
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