ISSN 2085 - 1707

MAJALAH SEMI POPULER

Maj al ah S e mi Pop ul er
T a na m a n R e m p a h d a n
I nd us t r i d i t e r b i t k a n s e t i a p
b ul a n o l e h P us a t P e n e l i t i a n
d a n P e ng e m b a n g a n
T a na m a n P e r k e b u n a n

TREE

A l a m a t R e d a ks i :
J l . R a y a P a k u w o n K m. 2 , P a r u ng k u d a
S ukab u mi 43357
Telp. (0266) 7070941/533283
F a ks . ( 0 2 6 6 ) 6 5 4 2 0 8 7
E - ma i l : b a l i t t r i @ g m a i l . c o m
ht t p : / / b a l i t t r i . l i t b a ng . d e p t a n. g o . i d

TANAMAN REMPAH DAN INDUSTRI
Volume 2, Nomor 3, Maret 2011

KAKAO, KOPI DAN KARET MANDAT BARU BALITTRI ?
Balittri kembali bermetamorposa menyempurnakan diri
menjadi lembaga penelitian yang makin penting dan diperlukan
masyarakat. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian
No.785/kpts/pd.300/2/2009, komoditi perkebunan seperti kelapa
sawit, kakao, karet, kopi, teh, tebu dan kina, yang selama ini menjadi
mandat di Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI) juga
mandat penelitian di Pusat Penelitian dan Pengembangan
Perkebunan, Badan Litbang Pertanian. Hasil penelitian Badan
Litbang Pertanian diutamakan melayani kebutuhan teknologi untuk
masyarakat, sedangkan LRPI yang berganti menjadi RPN menjadi
lembaga riset yang berorientasi pada profit di bawah unit organisasi
Kementarian Badan Usaha Milik Negara( Kementerian BUMN).
Komoditi baru bagi Badan Litbang ini, melalui Pusat
Penelitian dan Pengembangan Perkebunan dalam pelaksanaannya
didistribusikan ke Balai lingkup Puslitbang Perkebunan, Balittri
mendapat tugas tanaman kakao, kopi dan karet, sedangkan komoditi
rempah yang selama ini diteliti dikembalikan kepada Balittro.
Penambahan komoditi kakao, kopi dan karet dan pengurangan
komoditi rempah, menyebabkan perlunya penyesuaian nama bagi
Balittri yaitu menjadi Balai Penelitian Tanaman Penyegar dan
Tanaman Industri dengan singkatan tetap Balittri.
Tanaman kakao, kopi dan karet merupakan tanaman
perkebunan yang cukup penting dengan luas mencapai 6.288.641
ha, atau 39,30% dari luas total real perkebunan. Ketiga tanaman ini
sebagian besar merupakan perkebunan rakyat ( 89,38%) dengan
rata-rata kepemilikan lahan untuk kakao 1,01 ha/kk; kopi 0,83 ha/kk;
dan karet 1,40 ha/kk (Tabel 1).
Tabel 1. Luas areal kakao, kopi dan karet di Indonesia tahun 2009
Komodi
tas
kakao

Negara

Luas perkebunan (ha)
Swasta
Rakyat

49.489

Jumlah (ha)

Jumlah
petani (kk)

45.839

1.491.808

1.587.136

1.475.353

Kopi

22.794

25.935

1.217.506

1.266.235

1.467.090

Karet

239.375

284.362

2.911.533

3.435.270

2.077.450

5.620.847

6.288.641

Jumlah
Sumber: Statistik Perkebunan 2008-2011

Bila setiap KK terdiri dari 5 orang, maka jumlah orang yang
tergantung kehidupannya dengan usahatani kakao, kopi dan karet
mencapai 10.387.250 orang, jumlah ini belum termasuk jumlah
orang yang terlibat sebagai pengusaha, pekerja pada prosesing dan
buruh tani di perkebunan. Kondisi perkebunan kakao, kopi dan karet
tersebut
memberikan
gambaran
bahwa
pembinaan
ketiga komoditi
ini
sebaiknya
ditujukan pada
petani pekebun,
demikian juga
teknologinya
disesuaikan
dengan
kemampuan petani untuk mengadopsi-nya. Perkembang-an luas
areal terutama kakao dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir
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cukup
menggembirakan,
sedangkan kopi dan
karet
tidak
banyak mengalami perubahan
(Gambar
1).
Meningkatnya
luas areal kakao
disebabkan oleh
adanya gerakan
nasional pengembangan kakao terutama di daerah sentra produksi.
Sedangkan tidak meningkatnya areal kopi dan karet disebabkan
oleh kedua tanaman ini merupakan tanaman kearifan lokal dan tidak
ada pengembangan di daerah baru.
Untuk perkembang-an produksi, terbesar terjadi pada
karet (Gambar 2), walaupun luas areal tidak banyak mengalami
peningkatan. Pada tahun 2000 produksi karet sebesar 1.501.428 ton
pada tahun meningkat menjadi 2.591.935 ton atau meningkat
sebesar 72,63%. Peningkatan produksi karet tersebut terjadi
sebagian besar disebabkan oleh keberhasilan meningkatkan
produktivitas tanaman karet (Gambar 3).
Produktitivtas tanaman karet pada tahun 2000 sebesar
0,45 ton/ha/tahun, meningkat menjadi sebesar 0,75 ton/ha/tahun
pada tahun 2010 atau meningkat sebesar 66,67%. Keberhasilan ini
disebabkan
oleh dihasilkannya
varietasvarietas baru.
Keberhasilan
peningkatan
produktivitas
karet
belum
diikuti
oleh
membaiknya
produktitivtas
komoditi kopi
dan karet yang tidak mengalami perubahan dalam sepuluh tahun
terakhir (Gambar 3). Kondisi komoditi kakao, kopi dan karet di atas
merupakan dasar awal untuk Balittri melangkah sebagai pemegang
tupoksi yang baru. (Yulius Ferry, e-mail : yulius-ferry@yahoo.go.id).
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PROSPEK BIJI MIMBA SEBAGAI BAHAN BAKU BIODIESEL
Tanaman mimba (Azadirachta indica A. Juss)
yang termasuk famili Miliaceae, selama ini dikenal
sebagai pengendali hama nabati, dikarenakan kandungan zat azadirachtin dalam biji dan daunnya yang
berlaku efektif sebagai pestisida. Tanaman ini berasal
dari Asia Selatan dan Tenggara, dan saat ini dijumpai
juga di daerah tropik dan sub tropik Afrika, Australia
dan Amerika. Tanaman mimba dapat dijumpai hampir
di seluruh wilayah Indonesia, di pulau Jawa dapat dijumpai disepanjang pantai utara Jawa dari Indramayu
sampai Banyuwangi.
Mimba
tumbuh
baik di lahan beriklim
agak
kering
hingga
kelembaban
sedang,
dengan curah hujan tahunan 400 – 1200 mm,
pada dataran rendah
maupun dataran tinggi
hingga ketinggian 670 m
dpl, di wilayah beriklim
tropis dan sub-tropis dengan suhu 21 - 32°C, pada
bermacam tipe tanah,
tapi paling cocok tumbuh
Pohon mimba
pada
tanah
dengan
solum dalam, berpasir dan drainase baik. Tanaman
mimba dapat mencapai tinggi hingga 25 m, termasuk
tanaman yang mampu beradaptasi di daerah marginal
yang panas dan kering, bahkan berbatu. Sebagai illustrasi, di Situbondo tanaman mimba dapat ditemukan
dari mulai pesisir pantai, rawa-rawa sampai di perbukitan berbatu sekalipun, sehingga tanaman ini sangat
cocok digunakan sebagai tanaman penghijauan ataupun reboisasi, khususnya di daerah yang panas dan
kering di dataran rendah. Dan berdasarkan kemampuannya mengisap CO₂ dari udara relatif lebih banyak
dibanding pohon lainnya, begitupun mampu mengeluarkan O₂ relatif lebih banyak pula, maka tanaman ini
sangat cocok sebagai tanaman penghijauan di perkotaan yang sudah sangat tinggi dengan polusi udaranya.
Selain sebagai pengendali hama, mimba juga
dikenal mempunyai banyak khasiat.
Minyak biji
mimba sudah sejak lama digunakan orang untuk
program KB, dimana minyak ini
berfungsi sebagai
pembunuh
sperma, yang tidak
berefek samping.
Selain biji, daunnya juga sering
dimanfaatkan sebagai obat alami,
Buah mimba
salah satu khasiat
daunnya yaitu sebagai penurun kadar gula, dimana aktivitas hipoglemik
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ekstrak daun maupun biji mimba setingkat dengan
glibenklamid, suatu bahan aktif yang berfungsi sebagai antidiabetes. Bahan aktif ini banyak ditemukan
dalam obat-obatan penurun kadar gula darah yang
beredar di pasaran. Karena itu, ekstrak daun mimba
dan minyak biji mimba bermanfaat untuk mengontrol
gula darah dan mencegah atau menunda terjadinya
diabetes mellitus. Sebagai obat tradisional, mimba
dikenal berkhasiat untuk obat cacing, anti jamur, anti
bakteri, anti virus, dan penenang.
Minyak mimba
juga dapat digunakan untuk bahan sabun perawatan
kulit dan sebagai pengusir nyamuk.
Beberapa pengamatan menunjukkan, bahwa
satu tanaman mimba yang berumur 8 – 10 tahun dapat menghasilkan biji ± 9 kg, sedangkan yang berumur
15 – 20 tahun menghasilkan biji ± 13 kg, dan yang
berumur diatas 20 tahun menghasilkan biji ± 19 kg.
Adapun di Nigeria dilaporkan bahwa satu tanaman
mimba rata-rata mampu menghasilkan biji sebanyak
20,5 kg.
Hasil penelitian awal yang dilakukan ITB
Bandung pada tahun 2007, biji mimba mempunyai
kandungan minyak sebesar 44.5 %, dengan memiliki
nilai bilangan asam, penyabunan dan iodium secara
berurutan sebesar 34.16 mg KOH/g, 149.31 mg KOH/
g dan 68.42 g I2/100 g, dengan komposisi asam lemak
penyusunnya adalah asam palmitat, asam stearat dan
asam oleat.
Oleh karena itu, berdasarkan penyebaran
tumbuhnya yang hampir merata di Indonesia, berikut
potensi hasil biji dan kandungan minyaknya yang cukup tinggi serta melihat sifat fisiko- kimianya dan
membandingkannya dengan sifat minyak kelapa
sawit maupun jarak pagar, maka dapat dikatakan
bahwa minyak mimba mempunyai potensi untuk dijadikan bahan baku biodiesel, hal tersebut didukung
dengan hasil penelitian yang dilakukan di India tahun
2005 yang menyatakan bahwa minyak biji mimba
sangat cocok untuk dipergunakan sebagai bahan
baku biodiesel (Juniaty Towaha dan Gusti Indriati,
e-mail : balittri@gmail.go.id).
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Sumber Dana: APBN 2011 DIPA BALITTRI

Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri

2

PERAKITAN VANILI HIBRIDA TAHAN TERHADAP BUSUK BATANG
Vanili merupakan komoditas ekspor penghasil devisa
negara yang 95% diusahakan oleh perkebunan rakyat, dengan
volume sebesar 2.080 ton dengan nilai 31,4 juta US $. Masalah
utama budidaya vanili selain penyakit busuk batang vanili (BBV)
yang disebabkan oleh Fusarium oxysporum f. sp. vanillae juga produktivitas yang masih rendah. Penurunan produktivitas yang disebabkan oleh penyakit BBV sekitar 30-80% setara dengan nilai
Rp.32 milyar per tahun. Penyakit ini melanda diseluruh sentra produksi vanili (Jateng, Jabar, Lampung, Sulut dan Bali). Vanili masih
potensial untuk tetap dikembangkan sebagai komoditas penghasil
devisa negara maupun peningkatan pendapatan petani. Hal ini terlihat dari harga buah polong kering vanili tahun 2005 walaupun turun masih tetap eksis di pasaran dunia.
Kendala utama budidaya vanili di Indonesia adalah,
serangan Fusarium oxysporum f.sp. vanillae (Fov), patogen
penyebab penyakit Busuk Batang Vanili (BBV). Patogen tersebut
merupakan jamur tular tanah (soil borne) yang dapat menyerang
tanaman vanili pada semua tingkat umur. Serangan patogen BBV
dapat mencapai 30-80% dalam suatu areal pertanaman. Sampai
saat ini belum ditemukan varietas yang unggul baik dari segi
produktivitas maupun ketahanan terhadap penyakit BBV. Beberapa
komponen budidaya vanili yang telah dan sedang dikembangkan
sampai saat ini adalah mencari bahan tanaman yang bermutu yaitu
produktivitasnya tinggi dan tahan terhadap penyakit BBV.
Upaya untuk mengatasi masalah ketahanan penyakit
tersebut telah dilakukan perbaikan potensi genetik yang dimiliki
dengan cara persilangan. Untuk memecahkan masalah tersebut
telah dilakukan hibridisasi antara vanili budidaya dan vanili liar.
Dimana vanili liar mempunyai keunggulan dalam hal ketahanan
terhadap penyakit BBV, dan bunga berwarna ungu dan beraroma
sehingga mengundang serangga untuk menyerbuki sendiri, tetapi
sangat disayangkan buah hasil penyerbukan tidak memiliki aroma
yang khas dari vanili. Sedangkan morfologi vanili budidaya mahkota
bunga tidak berwarna dan tidak beraroma sehingga tidak
mengundang serangga untuk menyerbukinya, tetapi vanili planifolia
mempunyai keistimewaan dimana polong yang dihasilkan beraroma
khas. Sehingga perlu dilakukan persilangan untuk mendapatkan
vanili yang hibrida yang dapat menyerbuk sendiri dan mendapatkan
tanaman yang tahan mengatasi serangan terhadap Busuk Batang
Vanili (BBV). Untuk mendapatkan nomor-nomor vanili hibrida yang
toleran-tahan terhadap penyakit BBV telah dilakukan pengujian baik
ditingkat laboratorium maupun di rumah kaca.
Persilangan (hibridisasi) merupakan salah satu cara
konfensional dalam pemuliaan tanaman untuk mendapatkan
varietas baru. Program pemuliaan tanaman untuk ketahanan
terhadap penyakit melalui persilangan akan lebih mudah apabila
sumber gen untuk ketahanan terdapat pada spesies yang sama.
Sumber ketahanan jarang ditemui pada tanaman budidaya tetapi
sering dijumpai pada kerabat liarnya, sehingga untuk mendapatkan
sifat ketahanan dapat dilakukan dengan persilangan antara jenis
budidaya dengan kerabat liarnya.
Jenis-jenis liar sering kali memiliki sifat ketahanan
terhadap, penyakit serta cekaman lingkungan dibandingkan dengan
jenis budidayanya, sehingga dari hasil persilangan ini diharapkan
dapat diperoleh nomor-nomor yang tahan.
Upaya lain yang telah ditempuh untuk mengatasi penyakit
BBV adalah mendapatkan varietas yang tahan. Untuk itu telah
dilakukan serangkaian penelitian persilangan antara vanili budidaya

Gambar 2. Perbanyakan secara kultur jaringan

silnya di lapang pada tahun 2007.
Uji ketahanan vanili hibrida di lapang telah dilakukan
didaerah endemik penyakit BBV, di desa Sukamantri, dusun Banyu
Resmi/Gandasoli Sumedang. Vanili hibrida ini berasal dari uji
laboratorium dan uji rumah kaca yang dikategorikan tahan.
Pertumbuhan vanili hibrida ini sangat bervariasi dapat dilihat dari
sifat karakter generatif yang didapat dari masing-masing nomor dan
yang berbuah pada umur 5 tahun ada 2 nomor, yaitu Vanili Hibrida
VH3 dengan jumlah buah/tandan 5 buah, jumlah tandan per pohon
1.00, panjang buah 16,50 cm diameter buah 1.34 cm, sedangkan
untuk VH5 jumlah buah/
tandan 4 buah, jumlah
tandan per pohon 1,
panjang buah 18.20 cm
dan diameter buah 1.43
cm.
Vanili hibrida
(VH3) mempunyai tinggi
tanaman
tertinggi
(184.43 cm), diameter
batang (0.86 cm), tebal
daun (1.50 cm) dan
panjang daun (11.83
cm), serta lebar daun
4.33 cm yang terbesar
dari nomor nomor yang
lain, data ini masih dapat
berubah karena tanaman
baru pertama berbunga
dan berbuah, sehingga
tanaman masih dalam
taraf pertumbuhan. Vanili
hibrida
adalah
hasil
Gambar 3. Hasil persilangan vanili
budidaya dan vanili liar
persilangan antara vanili
budidaya dengan vanili
liar,
sehingga kedua
induknya, dapat juga dapat mengikuti induk jantan atau induk
betinanya. Disamping mempunyai sifat ketahanan : VH 3 juga

Gambar 4. Penampilan buah dari vanili hibrida

A

B

C

Gambar 1. A. Morfoligi bunga vanili budidaya, B dan C Morfologi bunga vanili liar

dan vanili liar untuk meningkatkan keragaman genetik. penelitian
telah dimulai sejak tahun 1996. Pada tahun 2001 dan 2002 telah
dilakukan seleksi terhadap vanili hibrida sebanyak 29 nomor di
rumah kaca dan telah diperoleh 9 nomor hibrida yang tahan terhadap F. oxysporum f. sp. vanillae. Nomor-nomor vanili hibrida yang
toleran dan tahan telah dievaluasi tingkat ketahanan dan daya ha-

sudah berbunga dan berbuah, walaupun jumlahnya hanya 2 tandan
per pohon dengan rata-rata panjang polong 16-18 cm (Gambar 1).
Buah yang dipanen dan telah dianalisa dengan kadar vanili 2 2,3%.
Seleksi ketahanan vanili tahan dari 9 nomor vanili hibrida
dilapang telah didapat 2 nomor vanili hibrida tahan terhadap penyakit busuk batang vanili (BBV) yaitu VH3 dan VH5. Vanili hibrida
(VH3) pertumbuhan dan perkembangannya terbaik dibanding vanili
hibrida yang lain dengan tinggi tanaman (panjang sulur) 184.43 cm.
Diameter batang 0.86 cm, tebal daun 1.50 mm, panjang daun 11.83
cm dan lebar daun 4.33 cm. (Laba Udarno/Balittri dan Endang
Hadipoentyanti, e mail : balittri @gmail.go.id)
Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri
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PROPORSI PENELITIAN MUSUH ALAMI DALAM PROGRAM PHT TANAMAN PERKEBUNAN
Fenomena
serangan
eksplosif
ulat
bulu
(Lymantriidae) pada awal Maret 2011 di beberapa daerah di
Indonesia, menjadi ”topik hangat” yang dibicarakan baik
oleh masyarakat awam maupun akademisi, peneliti, dan
pengambil kebijakan. Salah satu faktor penyebab
merebaknya fenomena serangan ulat bulu tersebut adalah
ketidakmampuan musuh alami (parasitoid, predator,
patogen) dalam menekan populasi ulat.
Di samping
populasi musuh alami yang ”kalah” jumlah, faktor ekosistem
yang tidak stabil akibat perubahan cuaca yang ekstrim juga
menjadi penyebab di antara faktor ketidakmampuan musuh
alami tersebut.
Menyikapi fenomena di atas, maka pemanfaatan
musuh alami sebagai faktor pembatas perkembangan
populasi inangnya, menghadapi tantangan, hambatan dan
permasalahan yang perlu segera ditanggapi, sehingga tidak
mengancam eksistensi musuh alami pada masa mendatang.
Oleh karena itu perhatian baik dalam bentuk penelitian
maupun pengembangan terhadap agens pengendali hama
tanaman yang paling tua ini perlu
terus ditingkatkan
terutama dalam menghadapi perubahan iklim. Hal ini juga
berlaku pada pertanaman perkebunan yang dinilai memiliki
ekosistem yang relatif stabil dan sangat sesuai bagi
pemanfaatan musuh alami dibandingkan dengan ekosistem
tanaman pangan.
Memaksimalkan kekuatan pengendalian alami
seperti peranan musuh alami
merupakan salah satu
sasaran program pengendalian hama terpadu (PHT).
Tujuan umum program PHT adalah pengembangan sistem
pengelolaan organisme pengganggu tanaman yang
berwawasan lingkungan, yang dalam jangka panjang
mengoptimalkan biaya dan keuntungan perlindungan
tanaman.
Matriks kategori penelitian pada beberapa komoditas perkebunan Proyek PHT Perkebunan Rakyat tahun anggaran 1997/98 – 2003/2004.
Jumlah unit penelitian pada tanaman
Kelompok kategori penelitian
Biologi OPT dan musuh
alami
Ekologi OPT utama
Budidaya tanaman sehat
Tanaman resisten
Pengendalian hayati
Pengamatan dan
pemantauan
Pestisida nabati
Pengendalian kimiawi
Jantan mandul dan atraktan
Implementasi PHT
Jumlah

Kopi

Kaka
o

Kapas

Lada

Teh

Jeruk

Jumlah

3
2

3
3

1
3

2
1
2
4

1
5

1
3
2

1
6
2
8
19

2
1

1
1
-

1
2

1
2
2

1

1
3
1

2
4
4
2
7

8

8

7

14

7

11

55

Berdasarkan matriks program penelitian PHT tanaman perkebunan (1997/1998 – 2003/2004), penelitian tentang biologi organisme pengganggu tanaman (OPT) dan
musuh alaminya juga dilakukan, tetapi proporsinya masih
sangat rendah (1,8%) dibandingkan dengan aspek
penelitian lainnya.
Padahal, penelitian dasar tersebut
sangat penting untuk mendukung pengembangan PHT.
Pengendalian hayati merupakan aspek penelitian
yang banyak dilakukan untuk semua komoditas (34,5%).
Namun demikian penelitian tersebut hanya ditujukan
terhadap penggunaan cendawan patogen serangga dan
cendawan antagonis penyakit.
Kegiatan pengendalian
hayati yang dilakukan sudah baik, tetapi pada komoditaskomoditas tertentu perlu dipertimbangkan penelitian
pemanfaatan musuh alami lain seperti parasitoid yang
dianggap potensial dalam menekan serangan OPT. Oleh
karena itu perlu evaluasi menyeluruh terhadap program
yang sudah disusun, apakah penelitian-penelitian PHT

tanaman perkebunan yang dilakukan sudah memenuhi
sasaran.
Hal ini terutama jika dihubungkan dengan
pemanfaatan hasil penelitian dalam implementasi PHT oleh
petani.
Strategi PHT dalam membatasi/menekan serangan
OPT ditujukan untuk memaksimalkan peranan pengendalian
alami dan memanfaatkan taktik pengelolaan OPT lainnya
hanya
apabila
diperlukan
dan
sekecil
mungkin
gangguannya terhadap lingkungan. Sejalan dengan strategi
ini upaya penelitian harus difokuskan pada taktik atau
komponen potensial kunci tertentu seperti pemanfaatan
musuh-musuh alami.
Penyempurnaan kegiatan penelitian musuh alami
dalam program PHT tanaman perkebunan dilandasi oleh
upaya untuk meningkatkan lagi pemberdayaan pemanfaatan
musuh almi oleh petani. Selama ini telah banyak penelitian
PHT yang dilaksanakan, namun sebagian besar dari hasil
penelitian tersebut masih bersifat akademis dan kurang
mendukung implementasi PHT di lapangan. Hal ini antara
lain disebabkan karena peneliti kurang memahami konsep
PHT, dinamika ekosistem dan permasalahan yang dihadapi
oleh petani sebagai pengguna teknologi PHT. Oleh sebab
itu agar kegiatan penelitian PHT dapat lebih efektif dan
efisien, pemahaman terhadap konsepsi PHT, dinamika
ekosistem dan interaksi dengan petani perlu lebih ditingkatkan. Komponen teknologi PHT yang umumnya sangat
diperlukan dalam pengembangan dan implementasi PHT
seperti pemanfaatan dan pelestarian musuh-musuh alami,
harus menjadi prioritas.
Peneliti perlu menyusun strategi yang baik dalam
merancang dan melaksanakan penelitian musuh alami
dalam program PHT. Adanya kendala waktu dan tenaga
yang tersedia serta dana penelitian yang terbatas perlu
menjadi pertimbangan peneliti untuk lebih menajamkan prioritas penelitian yang akan dilaksanakan. Penerapan sistem
PHT di tingkat lapangan tidak perlu menunggu sampai semua komponen teknologi PHT ditemukan, tetapi hendaknya
dilakukan secara bertahap. Teknologi PHT yang sudah ada
agar dirakit dan diujicoba sehingga perpaduan teknologi
PHT tesebut dapat disempurnakan. Beberapa kegiatan
penelitian musuh alami yang dapat dilakukan adalah a)
aspek biologi yang meliputi daur hidup musuh alami, metode
perbanyakan massal musuh alami, pengendalian mutu
musuh alami, teknik penyimpanan musuh alami, b) aspek
ekologi yang meliputi studi habitat/ekosistem dan pengaruh
faktor fisik lingkungan, c) aspek pengendalian meliputi pengujian keefektifan, teknik pemanfaatan, dan teknik
pelestarian.
Keterlibatan petani dalam penelitian teknologi PHT
adalah sangat penting
karena mereka adalah
penggunanya.
Sebaiknya mulai dari perencanaan
penelitian, pelaksanaan penelitian sampai pada evaluasi
hasil penelitian selalu melibatkan petani. Dengan demikian,
hasil kegiatan penelitian yang dilaksanakan benar-benar
bermanfaat bagi petani.
Program pengendalian hama terpadu akan berhasil jika
didukung oleh sumberdaya manusianya. Sumberdaya manusia di
pedesaan, dalam hal ini petani yang terlibat langsung, perlu dibina,
dididik, dan bukan hanya diberikan sesuatu yang sifatnya
konseptual. Petani harus mampu dan dapat menerapkan PHT di
lahannya sendiri, karena PHT adalah oleh petani dan bukan untuk
petani, sesuai dengan kebijakan tentang pengembangan
sumberdaya manusia. (Iwa Mara Trisawa, e mail :

balittri@gmail.go.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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