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MERAPIN: KULTIVAR LADA MUNGIL TAPI ANDAL
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dikenal sebagai
salah satu sentra produksi lada Indonesia, dengan produk andalan lada
putih. Di pasar internasional, lada putih asal Babel dikenal dengan sebutan
“Muntok White Pepper”. Lada putih Babel tergolong yang paling mahal
dibanding produk yang sama dari negara lain. Contoh, pada bulan Januari
2011 lada putih asal Indonesia (Pangkal Pinang) dihargai US $ 6,621/MT,
sedangkan asal Malaysia dan Vietnam masing-masing US $ 6,678 dan US
$ 6,282/MT (IPC, 2011). Suatu selisih harga yang cukup berarti, dan tentu
suatu apresiasi yang membanggakan bagi Indonesia. Menurut konsumen
fanatik lada putih Babel, cita rasanya tidak bisa tergantikan oleh jenis lada
putih lain.
Namun pada waktu belakangan ada tren volume ekspor lada putih
dari Babel terus menurun. Hal ini telah membuat risau sejumlah negara
importir Eropa. Pada awal bulan Mei 2011 beberapa negara importir dari

Gambar 2. Fase generatif, fase pembentukan
primurdia bunga dan pengisian buah
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Gambar 1. Ukuran daun kultivar lada Merapin jauh lebih kecil (B)
dibanding jenis lada lainnya (A)

Eropa seperti Belanda dan Denmark datang langsung ke Bangka untuk
cari tahu faktor penyebabnya (Bangka Pos, 11 Mei 2011). Mereka menduga
adanya permainan bisnis. Sebagai contoh, tahun 2010 Indonesia hanya
mampu mengekspor 1.2 ribu ton lada putih senilai US $ 5 juta. Padahal
tahun sebelumnya (2009), Indonesia masih mampu mengekspor lada putih
sebanyak 6.2 ribu ton senilai US $ 26 juta.
Lada putih Babel sebenarnya merupakan hasil olahan campuran
dari berbagai macam varietas atau kultivar lada yang telah lama
diusahakan petani secara turun temurun. Di kebun-kebun lada petani di
Babel, jenis lada ini tidak sulit dijumpai. Sekalipun orang awam misalnya,
keragaan tanaman lada ini sangat mudah dibedakan dari jenis lada lainnya
karena mempunyai ukuran daun kecil-kecil (Gambar 1). Bukan hanya
daunnya yang khas kecil, tetapi juga panjang malainya yang realtif pendek,
sehingga jumlah butir lada per tandan juga sedikit. Tidak jelas alasan utama
mengapa petani lada di Bangka sebagian masih menyukai menanam jenis
lada ini.
Hasil wawancara dengan sejumlah petani lada di desa Delas, Kec.
Air Gegas, Kab. Bangka Barat diperoleh beberapa alasan. Pertama,
kemampuannya berbuah sepanjang tahun atau tidak mengenal musim.
Suatu karakter khas yang tidak dimiliki oleh kebanyakan varietas atau
kultivar lada lain, yang hanya berbuah sekali setahun. Karakter ini dianggap
menguntungkan karena petani lada tidak terlalu lama menunggu musim
(hasil) panen. Dengan kata lain, karakter tersebut menjanjikan pemasukan
pendapatan bagi petani sepanjang tahun sekalipun kecil.
Kedua, pada waktu bersamaan dalam satu pohon dijumpai
beragam stadia generatif, yaitu dari stadia primordia bunga, stadia buah
muda, stadia pengisian butir lada sampai stadia siap panen (Gambar 2).
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Dengan
karakter tekstur
(ukuran) daun
kecil-kecil
(mungil) dan
buah yang lebat
menyebabkan
jenis lada ini
ketika mencapai
stadia buah
masak fisiolgis
(petik) terkesan
tajuk tanaman
berisi penuh
buah. Hal ini
karena ukuran
daun telah
maksimal bahkan
mulai mengecil
(aging).

Ketiga, kulkivar merapin memiliki kulit biji (mesocarp) tipis,
sehingga diyakini petani mempunyai rendemen lebih tinggi dibanding jenis
lainnya. Diduga karena faktor
(karakter) tersebut, petani
lada menghubungkan
sebagai penyebab mengapa
proses perendaman lada
Merapin hanya membutuhkan
waktu relatif singkat (+ 8 hari)
untuk semua kulit
mengelupas atau membusuk
sempurna. Sedangkan pada
jenis lada lain umumnya
membutuhkan waktu yang
lebih lama, yaitu paling
kurang 12 hari.
Namun demikian,
jenis merapin juga
mempunyai karakter yang
kurang disukai petani, yaitu
panjang malai yang pendek
(Gambar 3), sehingga dalam
memanen (petik buah)
membutuhkan waktu lebih
lama, dan tentu kalau dihitung
akan berujung membutuhkan
ongkos panen lebih mahal
(Usman Daras dan Enny
R a n d r i a n i /
Gambar 3. Penampilan lada Merapin
usman.daras@yahoo.com).
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KAYUMANIS SEBAGAI ANTIOKSIDAN ALAMI
Zat antioksidan merupakan senyawa yang dapat menunda,
menghambat atau mencegah proses oksidasi pada produk pangan. Peran
antioksidan akan mencegah produk pangan dari ketengikan, pencoklatan,
dan perkembangan noda hitam, dimana antioksidan akan menekan reaksi
yang terjadi saat pangan menyatu dengan oksigen, paparan sinar, panas,
dan beberapa logam. Selama ini untuk mencegah proses oksidasi dalam
industri makanan mempergunakan antioksidan sintetis yang diolah dari
minyak bumi seperti BHA (butylated hydroxyanisole), BHT (butylated
hydroxytoluene) dan TBHA (tertier butylated hydroxyanisole) maupun
TBHQ (di-t-butyl hydroquinone) yang sekarang sudah tidak
direkomendasikan lagi oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)
karena diduga bersifat carcinogenic (dapat menimbulkan penyakit kanker).

Kayumanis dan bubuknya

Pohon kayumanis

Oleh karena itu penggunaan antioksidan alami pada produk makanan
merupakan alternatif yang sangat aman bagi kesehatan.
Disamping itu antioksidan juga diperlukan untuk melindungi tubuh
manusia dari pengaruh senyawa radikal bebas yang dihasilkan dari proses
oksidasi yang terjadi pada proses trans-formasi energi metabolik..
Senyawa radikal bebas selain yang dihasilkan tubuh (endogen) juga
berasal dari luar tubuh (eksogen) seperti asap rokok, hasil penyinaran ultra
violet, zat kimiawi dalam makanan dan polutan lain. Semakin banyak tubuh
terpapar ROS (reactive oxygen species), maka akan semakin besar
kemungkinan terjadinya oksidasi terutama pada senyawa lipid. Untuk
melindungi dari kerusakan oksidatif, sebenarnya tubuh menyediakan
senyawa antioksidan seperti glutation, ubiquinol yang dihasilkan dari
metabolisme, namun jumlahnya sedikit dan terus menurun seiring
bertambahnya usia, karenanya tubuh perlu tambahan antioksidan dari
makanan diantaranya yang dikenal secara umum berupa vitamin E dan
vitamin C.
Salah satu komoditi yang berpotensi sebagai zat antioksidan alami
adalah kayumanis (Cinnamomum burmanii Blume) atau dikenal dengan
nama Cassiavera. Kayumanis banyak mengandung senyawa flavonoid
dan tanin yang merupakan zat polifenol yang dapat berperan sebagai
antioksidan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa kulit kayumanis
mengandung ± 10% zat polifenol, suatu nilai yang cukup tinggi
dibandingkan komoditi rempah lainnya. Terlebih lagi ektraks etanol kulit
kayumanis tersebut mengandung ± 62,25% zat polifenol.
Polifenol adalah kelompok zat kimia yang ditemukan pada
tumbuhan yang berperan dalam memberi warna pada tumbuhan, zat ini
memiliki tanda khas yakni memiliki banyak gugus fenol dalam molekulnya.
Pada beberapa penelitian disebutkan bahwa kelompok polifenol memiliki
peran sebagai antioksidan yang baik untuk kesehatan. Antioksidan
polifenol dapat mengurangi risiko penyakit jantung, atherosclerosis, kanker
dan alzheimer serta penyakit degenaratif lainnya. Zat polifenol memiliki sifat
antioksidan lebih baik dibandingkan vitamin E maupun antioksidan sintetis
seperti BHT, dimana hasil satu penelitian menyebutkan bahwa ekstrak
etanol kulit kayumanis pada dosis yang sama mempunyai daya protektif
2,17 dibandingkan BHT maupun vitamin E yang mempunyai nilai daya
protektif masing-masing 1,25 dan 1,35.
Selain berperan sebagai antioksidan, penggunaan kayumanis pada
produk makanan juga berperan sebagai pengawet, hal ini disebabkan
kandungan senyawa cinnamaldehyde yang memiliki aktivitas di antaranya
sebagai anti bakteri dan anti jamur. Aktivitas antimikroba cinnamaldehyde
kayumanis terhadap mikroba perusak dan patogen menunjukkan bahwa
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Penggunaan antioksidan pada produk makanan biasanya
dipergunakan pada makanan yang mengandung lemak atau minyak,
seperti minyak goreng, keju, margarine, saus tomat, roti, daging olahan dan
sereal. Selain itu, antioksidan polifenol biasa juga dipergunakan sebagai
pencegah reaksi oksidasi pada produk kosmetik dan obat-obatan.
Pemakaian kayumanis sebagai antioksidan maupun pengawet pada
produk makanan dapat dilakukan dalam bentuk bubuk maupun ektrak
etanol kulit kayumanis tersebut yang ditambahkan pada produk makanan,
disamping itu dapat juga diaplikasikan sebagai kemasan yang berbentuk
film edible coating yang transparan. Adapun
bahan baku yang
dipergunakan dalam pembuatan edible coating yang bersifat antioksidan
dan antimikroba tersebut selain ekstrak etanol kayumanis adalah pati
tapioka, akuades, gliserol dan CMC (carboxyl metil celulose)
Kemasan aktif edible coating tersebut biasa dipergunakan sebagai
kemasan bahan pangan buah-buahan untuk melapisi buah-buahan
dengan lapisan yang tipis, kuat dan kontinyu, sehingga kemasan tersebut
selain berfungsi sebagai antioksidan dan antimikroba, juga berfungsi
sebagai : (a) barrier terhadap uap air maupun udara luar sehingga akan
menghambat pencoklatan pada buah; (b) menghambat susut berat buah;
(c) mencegah kerusakan akibat penanganan mekanis dan (d) membantu
mempertahankan senyawa volatile aroma buah. Dimana hal tersebut
dapat menghambat pembusukan dan meningkatkan umur simpan,
sehingga buah-buahan menjadi lebih hyginieus serta tetap segar dalam
waktu yang relatif lama.
Dengan demikian, penggunaan kayumanis sebagai antioksidan
pada produk makanan mempunyai efek berantai, yaitu selain berefek
mencegah ketengikan maupun kerusakan produk makanan, juga berefek
dalam memberi aroma dan citarasa, selain itu juga berefek baik bagi
kesehatan orang yang mengkonsumsinya dikarenakan manfaat
antioksidan kayumanis yang dikandungnya tersebut (Juniaty Towaha dan
Bambang Eka Tjahjana/juniaty_tmunir@yahoo.com).
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WILAYAH PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN LADA UNGGUL LOKAL SUKABUMI
Lada (Piper nigrum L.) merupakan salah satu komoditas
andalan penghasil devisa utama dalam kelompok rempah. Pada
tahun 2003 volume ekspor lada Indonesia mencapai 51.546 ton
dengan nilai US $ 93.445. Luas areal petanaman 204.128 ha
dengan produksi sebesar 90.644 ton. Daerah sentra produksi lada
adalah Bangka-Belitung, Lampung dan Kalimantan Timur, hampir
seluruhnya merupakan perkebunan rakyat yang melibatkan
306.762 kepala keluarga (Ditjenbun, 2006). Rata-rata produksi
Indonesia masih rendah yaitu 820,20 kg/ha dibandingkan dengan
rata-rata Kalimantan Tengah (1.414,98 kg/ha), Sumatera Selatan
(1.654,91 kg/ha) dan Bangka-Belitung (1.198,90 kg/ha).
Rendahnya produktivitas lada ini disebabkan karena rendahnya
mutu genetik tanaman dan budidaya yang diterapkan belum
sempurna antara lain penanggulangan serangan penyakit yaitu
penyakit busuk pangkal batang (BPB).
Di Kabupaten Sukabumi tanaman lada sudah lama
ditanam oleh petani sejak jaman penjajahan Belanda (Gambar 1.).

Gambar 1. Pertanaman lada lokal Sukabumi

Dari hasil eksplorasi yang dilakukan oleh Balittro/Balittri,
lada lokal sukabumi belum tereksplorasi dan belum tercatat dalam
plasma nutfah yang ada. Hal ini kemungkinan karena Kabupaten
Sukabumi pada waktu itu tidak merupakan daerah sentra produksi
lada, sehingga tanaman lada lokal Sukabumi yang belum
diekplorasi. Padahal tanaman lada lokal sukabumi sudah ditanam
dan dibudidayakan oleh petani di Sukabumi lebih dari 75 tahun
yang lalu. Ciri-ciri Lada lokal Sukabumi memiliki ukuran panjang
dan lebar daun lebih lebar bila dibandingkan dengan varietas
Jambi, memiliki ukuran panjang dan lebar daun lebih bulat dan
lebih kecil. Panjang bulir lada lokal lebih panjang dibanding varietas
jambi.
Potensi Produksi

Keunggulan dari lada lokal Sukabumi yaitu memiliki
potensi produksi tinggi bahkan lebih tinggi dari 7 varietas unggul
lada yang telah dilepas, ukuran biji yang besar dan rasa pedas
sehingga oleh pengguna dikatagorikan lada putih kelas satu.
Keunggulan lain menurut petani di Sukabumi, lada Sukabumi
memiliki ketahanan terhadap penyakit Busuk Pangkal Batang
(BPB) dibanding varietas unggul yang telah di lepas. Walaupun
dari hasil evaluasi ketahanan terhadap BPB yang pernah
dilakukan, lada lokal Sukabumi termasuk peka terhadap penyakit
BPB.
Lada Lokal Sukabumi mempunyai buah jadi lebih banyak
di bandingkan varietas Jambi, hingga mencapai 120 biji per malai.
Jumlah malai per cabang buah lada lokal Sukabumi lebih banyak
dibanding dengan varietas Jambi.
Komoditas lada lokal Sukabumi memiliki potensi produksi
tinggi dapat menguntungkan dan dapat meningkatkan pendapatan
petani, harga jual lada putih di Sukabumi dapat mencapai 45 – 60
ribu rupiah/kg.
Penyebaran wilayah pengembangan
Sebagai sumber benih, harus memeenuhi syarat-syarat
sebagai berikut: (1) produksi tinggi, (2) sehat dan (3) berasal dari
kebun induk Blok Penghasil Tinggi (BPT) atau kebun induk
tanaman terpilih.Dari esplorasi tanaman lada lokal Sukabumi di
13 kecamatan pada tahun 2010, lada lokal Sukabumi telah
dijadikan sumber benih oleh petani dan sudah tersebar luas baik di
dalam kabupaten Sukabumi maupun ke berbagai daerah di luar
Sukabumi sampai Kalimantan dan Sulawesi (Tabel 1). Kondisi ini
menunjukkan bahwa lada lokal asal Sukabumi sangat diminati oleh
para petani lada di Sukabumi maupun di luar Sukabumi karena
keunggulannya berbuah banyak dan berbiji besar yang cocok
untuk lada putih.
Dari penyebaran wilayah dan pengembangannya
menunjukkan bahwa lada lokal asal Sukabumi berpotensi
dikembangkan sebagai varietas unggul lokal.

Tabel 1 . Penyebaran bibit lada unggul lokal Sukabumi.
No.

Penyebaran benih lada

Tahun

Jumlah pohon

1.

Panangkar benih lada antar
Desa di Kabupaten Sukabumi,
Cianjur, Serang, Garut.

1998 - 2010

100.000

2.

Kabupaten
Tasikmalaya
(kecamat-an Pager Ager)

1990

10 000

3.

Kabupaten Sumedang

2000

8 000

4.

Kabupaten Karawang

2002

50 000

5.

Kalimantan Barat

2001

40 000

6.

Pulau Natuna

2003

20 000

7.

Sulawesi Selatan

2001

50 000

Jumlah

158 000

Keterangan : Hasil survey tahun 2010 dan informasi dari
berbagai sumber

Gambar 2. Buah lada lokal Sukabumi

Ta n a m a n l a d a l o k a l S u k a b u m i o l e h p e t a n i
Sukabuukabumimi sudah menjadi komoditas sejak dahulu bahkan
banyak petani yang berhasil dalam hidupnya dengan
membudidayakan lada tersebut.
Balai Penelitian Tanaman RempahAneka Tanaman Industri

Pada table 1 terlihat juga bahwa ketujuh daerah tersebut
tidak saja merupakan daerah pengembangan baru seperti Pulau
Natuna dan Kabupaten Karawang. Penyebaran benih lada lokal
Sukabumi ini terjadi disebabkan adanya tukar menukar informasi
antar penangkar benih dan sesama karyawan dinas perkebunan
daerah.
Dari potensi produksi dan penyebaran wilayah lada lokal
Sukabumi, maka lada ini dapat merupakan lada unggul di wilayah
kabupaten Sukabumi. (Bambang Eka Tjahjana dan Rudi Tejo
Setiyono/be_tjahjana@yahoo.com)
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PERBAIKAN MUTU BIJI KAKAO INDONESIA DENGAN PENERAPAN TEKNIK FERMENTASI
Indonesia merupakan salah satu negara pembudidaya tanaman
kakao paling luas di dunia dan termasuk negara penghasil kakao terbesar
ketiga setelah Pantai Gading dan Ghana. Salah satu cara untuk
meningkatkan mutu dan citra kakao Indonesia adalah dengan menerapkan
standar baku proses pengolahan biji kakao petani, diantaranya adalah
teknologi fermentasi. Fermentasi merupakan inti dari proses pengolahan
biji kakao. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk melepaskan biji kakao
dari pulp dan mematikan biji, namun terutama juga untuk memperbaiki dan
membentuk citarasa cokelat yang enak dan menyenangkan serta
mengurangi rasa sepat dan pahit pada biji. Fermentasi yang dilakukan oleh
petani pada umumnya tidak memadai dan menyebabkan kadar biji tak
terfermentasi (slatty) cukup tinggi (Gambar 1.). Biji yang tidak terfermentasi
ditandai dengan ciri-ciri bertekstur pejal, berwarna slatty (keabu-abuan),
tidak memiliki rasa khas cokelat yang didominasi rasa sepat dan pahit. Biji
semacam ini hanya dapat dikelompokkan menjadi mutu terendah, yaitu
Sumber : web.ipb.ac.id

Gambar 1. (A) tanpa fermentasi, (B) 30% fermentasi, dan © 100% fermentasi

mutu 3 menurut SNI Biji Kakao (SNI 01-2323-2002). Biji Kakao yang kurang
fermentasi ditandai dengan ciri-ciri berwarna ungu, bertekstur pejal,
didominasi oleh rasa pahit dan sepat, serta sedikit citarasa cokelat. Biji
kakao yang difermentasi dengan baik akan bertekstur agak remah atau
mudah pecah, warna keping biji cokelat sampai cokelat dengan sedikit
warna ungu, citarasa pahit dan sepat tidak dominan, dan tentunya
berkualitas baik. Sedangkan biji kakao yang kelebihan fermentasi akan
sangat mudah pecah, berwarna keping cokelat sampai cokelat tua, kurang
memiliki rasa pahit dan sepat, citarasa cokelat kurang (apek; hammy; dan
mouldy), serta serat permukaan bijinya banyak ditumbuhi jamur.
Fermentasi dapat dilakukan dengan beberapa metode :
Fermentasi dalam tumpukan
Metode fermentasi dalam tumpukan dilakukan dengan cara
menimbun atau menumpuk biji kakao segar di atas daun pisang hingga
membe
n t u k
kerucut
(Gamba
r 2.).
Permuk
aan atas
tumpuk
an biji
ditutup
dengan
d a u n
pisang
a t a u
karung
g o n i
a t a u
penutup
lainnya
y a n g
memun
gkinkan
Fermentasi dalam tumpukan
udara
masuk. Penutupan berfungsi untuk mencegah pembuangan panas yang
terlalu besar. Pada metode ini, pekebun dianjurkan untuk melakukan
fermentasi selama 6 hari dengan pengadukan sebanyak dua kali.
Keuntungan metode fermentasi dalam tumpukan adalah penggunaannya
yang sederhana dan tidak membutuhkan wadah khusus sehingga mudah
dilakukan oleh petani. Namun, karena dilakukan hanya diatas daun pisang,
fermentasi harus dilakukan di tempat teduh dan terlindung dari hujan dan
cahaya matahari langsung serta perlu dijaga dari kemungkinan biji menjadi
kotor oleh tanah.
Fermentasi dalam keranjang
Pada metode ini, biji segar hasil panen dimasukkan ke dalam keranjang
bambu atau rotan yang telah dilapisi daun pisang dengan kapasitas lebih
dari 20 kg. Permukaan biji ditutup dengan

daun pisang atau karung. Fermentasi dalam keranjang
membutuhkan perlakuan pengadukan yang harus dilakukan setelah 48
jam (2 hari) fermentasi. Caranya adalah dengan memindahkan biji ke
keranjang lain atau diaduk di tempat yang sama kemudian ditutup kembali
dan dibiarkan hingga proses fermentasi selesai. Lama fermentasi tidak
boleh melebihi 7 hari. Keuntungan penggunaan fermentasi dengan cara ini
adalah wadah mudah didapat, pengadukan mudah dilakukan, mudah
dipindah-pindah, dan biji bisa terhindar dari kotor akibat bersentuhan fisik
dengan tanah.
Fermentasi dalam kotak
Fermentasi ini melibatkan penggunaan kotak kayu yang kuat
dilengkapi dengan lubang-lubang di dasar kotaknya yang digunakan
sebagai pembuangan cairan fermentasi atau lubang untuk keluar
masuknya udara (aerasi) (Gambar 3.). Biji dalam kotak fermentasi ditutup
dengan daun pisang atau karung goni. Tujuannya adalah untuk
mempertahankan panas. Selanjutnya diaduk setiap hari atau setiap dua
hari setelah 48 jam (2 hari) proses fermentasi berlangsung. Biji kering yang
dihasilkan dari kotak dengan pembalikan atau pengadukan setiap hari
memiliki derajat fermentasi yang baik, tetapi tingkat keasamannya tinggi
sehingga cenderung kurang disukai pabrikan cokelat. Kotak fermentasi
banyak digunakan oleh perkebunan-perkebunan besar dengan kapasitas
besar, yaitu sekitar 1.000 kg/kotak dengan kedalaman kotak sekitar 90 cm.
Pada metode fermentasi dengan menggunakan kotak yang kedalamannya
kurang dari 42 cm, pengadukan cukup dilakukan sekali saja, yaitu setelah
dua hari fermentasi. Metode fermentasi kotak ini menghasilkan biji dengan
derajat fermentasi yang baik dan tingkat keasaman yang lebih rendah dari
kotak dengan kedalaman lebih dari 42 cm.
Petani pekebun juga menggunakan kotak fermentasi dengan
kapasitas yang lebih kecil, tetapi hasilnya menyerupai kotak berkapasitas
besar. Akan tetapi, karena kapasitasnya yang kecil, kayu yang digunakan
harus cukup tebal (>2,5 cm). Tujuannya adalah untuk mengisolasi panas
yang dihasilkan dari massa kakao hingga suhu 450C selama paling tidak 24
jam dapat tercapai. Kedalaman kotak yang digunakan maksimum 40 cm
agar proses pengasaman biji yang terjadi tidak terlalu kuat. Dinding dan
dasar kotak diberi lubang-lubang aerasi dengan jarak 10 cm antarlubang.
Fermentasi sebaiknya diakhiri setelah 5 hari dan tidak boleh lebih dari 7
hari. Biji kakao yang telah difermentasi harus segera dikeringkan untuk
mendapatkan hasil fermentasi yang cukup baik.

Gambar 3. Fermentasi dalam kotak

Beberapa tanda yang dapat digunakan untuk menentukan bahwa
fermentasi telah selesai adalah: Biji tampak agak kering (lembap),
berwarna cokelat dan berbau asam cuka; lendir mudah dilepaskan; dan
bila dipotong melintang, penampang biji tampak seperti
cincin berwarna cokelat. Adanya kecenderungan peningkatan tingkat
konsumsi kakao dunia dan jumlah grinding dunia (industri pengolah biji
kakao menjadi bahan setengah jadi) bisa menjadi peluang yang besar dan
prospektif bagi peningkatan produksi dan kualitas biji kakao Indonesia.
Saat ini Industri cokelat dalam negeri masih kesulitan mendapatkan biji
kakao berkualitas baik sehingga terpaksa harus impor dari Afrika. Apabila
kualitas biji kakao Indonesia bisa ditingkatkan, maka hal ini akan menjadi
peluang untuk menggantikan impor biji kakao dari Afrika tersebut dan
peluang peningkatan industri cokelat dalam negeri. (Eko Heri Purwanto/
ekohappy01@gmail.com)

“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” Majalah Semi Populer Tanaman Rempah dan Industri dapat
diakses secara online ke alamat situs web http://balittri.litbang.deptan.go.id.
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