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EXPO NASIONAL INOVASI PERKEBUNAN (ENIP) 2011
Jumat tanggal 14 Oktober 2011, Menko Perekonomian Hatta
Radjasa atas nama Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono membuka
secara resmi Expo Nasional
Inovasi Perkebunan (ENIP)
2011 di Balai Kartini Jakarta.
Acara ini berlangsung
selama 3 hari yaitu dari
tanggal 14-16 Oktober 2011,
acara ini terdiri dari pameran
teknologi, seminar nasional,
dialok interaktif, round table,
workshop, wisata idukasi
dan lomba stan terbaik.
Dihadiri oleh Menteri
Pertanian, Wakil Menteri
Pertanian, Kepala Badan
Gambar 1. Bapak Menko Perekonomian dan Bapak
Litbang Pertanian dan Para
Mentri Pertanian mengunjungi stan
pameran Expo yang didampingi oleh
Kepala Pusat di lingkup
Kepala Puslitbang Perkebunan dan
Badan Litbang Pertanian,
Kepala Pusat lainnya
swasta dan kalangan
perguruan tinggi.
Diperkirakan jumlah pengunjung yang mengahadiri ENIP 2011 di Balai
Kartini ini mencapai 70.000 orang. Expo Nasional Inovasi Perkebunan
(ENIP), even sosialisasi teknologi dilakukan 2 tahun sekali
Bapak Menteri
Pertanian dalam kata
sambutannya menyampaikan
bahwa “Pertanian khususnya
perkebunan masih dijadikan
salah satu andalan ekonomi
kita, dimana perubahan iklim
strategis baik domestik
maupun internasional yang
dinamis menuntut produk
pertanian khususnya
perkebunan yang mampu
bersaing di pasar global.
Neraca perdagangan produk
Gambar 2. Menko Ekuin dan Menteri Pertanian
menikmati Kopi Luwak di Stan Balittri yang
pertanian sampai saat ini
didampingi oleh Kepala Badan Litbangtan
masih positif dan dipompa
oleh perdagangan komoditi
perkebunan akan memperkuat perekonomian kita”. Sedangkan Bapak
Hatta Radjasa dalam kata pembukaannya menyampaikan bahwa
“Teknologi yang dihasilkan
harus dikolaborasikan dengan
pemerintah dan swasta agar
berlanjut menjadi Inovasi.
Teknologi tidak akan menjadi
inovasi tanpa kolaborasi
tersebut. Oleh sebab itu perlu
dilakukan perubahan kultural
yang mendasar agar
kolaborasi antara peneliti,
pemerintah dan swasta
Gambar 3. Menko Perekonomian Bapak Hatta Rajasa
mudah terlaksana.
memperhatikan produk bioinsektisda
ENIP 2011 mengambil
(BIOTRIS) berbahan baku dari minyak
tema yang berbunyi
kemiri minyak
“ I N O VA S I T E K N O L O G I
MENDUKUNG PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING DAN
EKSPOR PERKEBUNAN”. Tema ini disesuaikan dengan 4 target program
pertanian sampai 2014. Untuk mendukung tema tersebut, pameran dibagi
menjadi 5 klaster yang mendukung 4 sukses pertanian tersebut. Pameran
diikuti oleh 80 stand, yang terdiri dari kementerian 21 stand, Dinas 3 stand
dan swasta 44 stand. Sedangkan seminar nasional yang menyampaikan
tentang kemajuan teknologi Pestisida Nabati dan round meetting dihadiri
masing-masing oleh 122 peserta dan 120 hadirin. Jumlah pengunjung yang
hadir menyaksikan acara pembukaan, pameran dan sebagainya selama
acara berlangsung (14-16 Oktober 2011) diperkirakan mencapai 70.000
orang yang diliput oleh 29 media cetak dan televisi.
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Dalam rangka kunjungan ke stand pameran teknologi, Bapak
Menteri dan rombongan berkesempatan melihat ternak luwak (Gambar 1),
mencicipi kopi luwak
(Gambar 2), melihat
produk Pestisida Nabati
(gambar 3) dan mencicipi
sirup buah pala (gambar 4)
stand tersebut merupakan
stand yang diisi oleh Balai
P e n e l i t i a n Ta n a m a n
Rempah dan Aneka
Tanaman Industri. P a d a
kesempatan ini Menteri
Pertanian menyerahkan
anugerah pertanian
kepada pengguna
teknologi Badan Litbang,
Peneliti Senior, dan petani. Gambar 4. Menteri, Kepala Badan Litbang dan Kapuslitbang
Balai Penelitian Tanaman
Perkebunan mencicipi sirup dari buah pala
Rempah dan Aneka
Tanaman Industri turut
bangga karena salah seorang penelitinya yaitu Saudara Ir. Dibyo Pranowo
mendapat anugerah pertanian karena jasanya dalam pengembangan
Bahan Bakar Nabati dan Pemanfaatan Bahan Limbahnya. Selain itu
Mentan juga menyerahkan secara simbolis bantuan benih-benih unggul
kepada petani, seperti benih lada, jarak pagar, benih tebu, benih kakao dan
lain-lain. Diharapkan
penyerahan batuan benih
ini dapat meningkatkan
adopsi benih unggul
bersertifikat dimasa
datang.
Expo
nasional Inovasi
Perkebunan (ENIP) 2011
ini ditutup oleh
Kapuslitbang Perkebunan
Bapak Dr. M. Syakir yang
dalam kata sambutannya
menyampaikan bahwa”
Inovasi harus dilandasi Gambar 5. Menteri Pertanian menyerahkan penghargaan
oleh hasil riset, inovasi
kepada Ir. Dibyo Pronowo (Peneliti Balittri)
baru sangat penting untuk
mengungkit kemajuan
perkebunan di Indonesia. Banyak yang telah kita sampaikan pada tahun
2011 ini, namun juga masih banyak masalah yang belum dapat kita jawab”.
Sebagai ketua Pelaksana ENIP Bapak M. Syakir juga menyampaikan
bahwa ENIP yang akan datang dilaksanakan pada tahun 2013. (Yulius
Ferry/yulius_ferry@yahoo.com)
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PERANAN SENYAWA PIPERIN LADA
Lada (Piper nigrum L.) sering disebut sebagai King of Spices
(rajanya rempah-rempah), mengingat bahwa selain sebagai penyedap
rasa, lada memiliki daftar panjang berbagai manfaat dalam berbagai aspek
kehidupan manusia. Berbagai manfaat lada tersebut sangat berhubungan
erat dengan senyawa piperin, suatu senyawa alkaloid utama yang
terkandung dalam lada, senyawa inilah yang membuat lada terasa pedas
dan gurih. Piperin mempunyai rumus kimia C17H19NO3 dengan nama
sistematik 1 - [5 - (1,3-benzodioxol-5-il)-1-okso-2,4-pentadienyl] piperidina,
dengan struktur molekul seperti pada Gambar 1.
Pi
p e r i n
merupak
a
n
senyawa
a m i d a
b a s a
l e m a h
y a n g
d a p a t
membent
uk garam
dengan
senyawa
a s a m
k u a t .
Setelah di
Gambar 1. Struktur molekul senyawa piperin
isolasi
piperin
merupakan kristal berbentuk jarum, berwarna kuning, yang tidak berbau,
berasa pedas, sedikit larut dalam air, tetapi larut dalam etanol, asam cuka,
benzen, eter dan khloroform. Dimana kandungan senyawa piperin dalam
lada hitam maupun lada putih mencapai 5-9%. Begitu pentingnya
kandungan senyawa piperin dalam lada, sehingga di pasar internasional
mensyaratkan produk oleoresin lada mempunyai kandungan piperin
minimal 35%, sedangkan untuk produk lada hijau kering maupun lada hijau
dalam larutan garam disyaratkan mempunyai kandungan piperin minimal
7%.
Banyak manfaat senyawa piperin bagi kesehatan manusia,
sehingga
lada bukan saja bermanfaat sebagai rempah penyedap
makanan, sudah sejak zaman dahulu lada dimanfaatkan dalam berbagai
pengobatan berbagai penyakit seperti melonggarkan saluran pernapasan,
melancarkan aliran darah di sekitar kepala dan melancarkan percernaan.
Oleh karena itu masakan yang berbumbu pedas lada sangat cocok untuk
penderita influenza, kepala pusing, perut kembung dan mual akibat masuk
angin. Sehubungan dengan manfaat untuk melonggarkan saluran
pernapasan, maka lada dapat juga berfungsi untuk mengurangi gejala
penyakit asma.
Senyawa piperin dalam tubuh dapat menstimulasi enzim
pankreas yang dapat mempercepat proses pencernaan, sehingga dengan
mengkonsumsi lada dapat mengobati sembelit, meredakan gas di perut
dan membantu meningkatkan pencernaan. Selain itu manfaat piperin
adalah sebagai anti-implamasi (anti peradangan), dan juga bersifat
larvasida sehingga ekstrak lada dapat dimanfaatkan sebagai larvasida
alternatif pengganti abate dalam membasmi larva nyamuk Aedes aegypti
yang menjadi vektor penularan DBD (demam berdarah dengue).
Piperin dapat berfungsi sebagai antibakteri, beberapa penelitian
mendapatkan bahwa ekstrak lada mampu menghambat perkembangan
bakteri Staphylococcus aureus dan Bacillus cereus. Begitupun dapat
menghambat perkembangan bakteri Escherichia coli, sehingga
mengkonsumsi lada terbukti dapat menghentikan diarre yang biasa
ditimbulkan oleh ulah bakteri tersebut.
Masyarakat pemakai obat tradisional sering mempergunakan
lada untuk mengobati hipertensi (penyakit tekanan darah tinggi), manfaat
lada tersebut dibuktikan dengan beberapa penelitian yang mendapatkan
bahwa piperin yang diberikan pada kucing yang teranestesi menunjukkan
efek hipotensif, dimana terjadi penurunan tekanan darah yang sesuai
dengan pengobatan hipertensi. Selanjutnya piperine juga memiliki fungsi
antikonvulsan yang baik, sehingga dapat digunakan untuk mengobati
penyakit epilepsi atau kejang.
Senyawa piperin juga dapat membantu meningkatkan endorfin
(senyawa yang mampu meningkatkan mood, menghilangkan rasa sakit dan
stres) di otak, sehingga asupan rempah-rempah lada pada makanan
sangat berpengaruh, semakin pedas ladanya, semakin tinggi peningkatan
endorfin. Suatu penelitian mengungkapkan bahwa endorfin juga berfungsi
membuka pori-pori kulit dengan lebar, yang membuat kulit menjadi awet
muda. Selanjutnya para ilmuwan juga telah menemukan bahwa endorfin
tidak hanya membantu sistem kekebalan tubuh melawan penyakit, tapi juga
menyediakan suatu lingkungan yang tidak menguntungkan bagi
perkembangan sel-sel kanker. Oleh karena itu, lada dengan kandungan
piperinnya dapat berfungsi sebagai anti-depresan, anti-aging (anti penuaan
dini) dan anti kanker.

Piperin juga diketahui telah terbukti memiliki kemampuan luar
biasa dalam meningkatkan
bioavailabilitas berbagai zat seperti
barbiturat, beta karoten, koenzim Q10, kurkumin, selenium, glukosa,
vitamin B6, asam amino, dapson, etambutol, isoniazid, nalorphine,
pirazinamid, rifampisin, sulfadiazene, fenitoin, teofilin, propanolol dan
sebagainya, sehingga penyerapan zat tersebut oleh tubuh dapat
meningkat.
Sebuah contoh yang baik dari fenomena ini adalah
penggunaan piperin untuk meningkatkan bioavailabilitas kurkumin
(suplemen dari ekstrak kunyit dengan aktivitas luas terhadap kanker,
peradangan dan infeksi), dimana dosis asupan 20 mg piperin dapat
meningkatkan bioavailabilitas kurkumin hingga 2.000%, sehingga terjadi
peningkatan penyerapan kurkumin sebanyak 20 kali lipat.hanya
menggunakan radiasi UV saja maupun piperin saja. Selain itu, terapi
kombinasi ternyata bisa memberi pigmentasi yang lebih baik ketimbang
dari pada radiasi UV saja yang biasanya menghasilkan pigmentasi yang
tidak merata.
Pada tahun 2008 British Journal of Dermatology
mempublikasikan hasil para peneliti dari King's College London yang
berhasil mengungkap manfaat piperin dalam merangsang produksi sel-sel
pigmen kulit yang disebut melanosit, sehingga berpotensi dalam
mengobati penyakit vitiligo. Vitiligo dikenal sebagai kondisi di mana di
sebagian wilayah kulit kehilangan pigmen normal, sehingga pada
permukaannya muncul bercak putih mulus. Dalam risetnya, tim peneliti
menguji efek piperin yang dioleskan pada kulit tikus, hasil penelitian
menunjukkan bahwa jika piperin dioleskan tanpa radiasi UV (ultra violet)
dapat menstimulasi pigmentasi kulit menjadi berwarna coklat dalam kurun
waktu 6 minggu. Sementara itu, jika piperin dikombinasikan dengan radiasi
UV, efek yang dihasilkan dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat
daripada hanya menggunakan radiasi UV saja maupun piperin saja. Selain
itu, terapi kombinasi ternyata bisa memberi pigmentasi yang lebih baik
ketimbang dari pada radiasi UV saja yang biasanya menghasilkan
pigmentasi yang tidak merata.
Adapun turunan senyawa piperin yang banyak dimanfaatkan
dalam berbagai industri adalah piperidin, yang diperoleh dengan
menghidrolisis senyawa piperin dengan larutan alkali.
Piperidin
mempunyai rumus kimia C5H11N dengan struktur molekul seperti yang
terlihat pada Gambar 2.
Senyawa piperidin banyak
dimanfaatkan sebagai pelarut dan senyawa
intermediet dalam berbagai sintesis obatobatan, pestisida, wewangian dan resin
epoksi. Dalam hal sintesis obat-obatan,
piperidin berperan sebagai senyawa
intermediet dalam pembuatan
methylphenidate (obat stimulan sistem saraf
pusat), budipine (obat antiparkinson),
raloxifene (obat reseptor estrogen), minoxidil
(obat penurun tekanan darah tinggi). Dalam
industri valkanisir karet, piperidin digunakan
untuk memproduksi senyawa tetrasulfide
dithium dipiperidinyl yang bermanfaat sebagai
akselerator vulkanisasi.
Karena struktur
kimianya yang berupa cincin ber-nitrogen,
maka piperidin memainkan peran penting
Gambar 2. Struktur molekul senyawa
sebagai komponen siklik dalam berbagai
piperidin
industri seperti bahan baku untuk pengeras
resin epoksi, inhibitor korosi, insektisida, katalis poliuretan, antioksidan
dan sebagainya (Juniaty Towaha dan Bambang Eka Tjahjana
/juniaty_tmunir@yahoo.com).

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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INSEKTISIDA BIOTRIS, INVENSI BALITTRI DALAM PENGENDALIAN HAMA RAMAH LINGKUNGAN
Insektisida yang berasal dari tumbuhan (insektisida nabati)
merupakan insektisida alternatif untuk mengendalikan organisme
pengganggu tanaman (OPT). Efek samping yang minimal terhadap
lingkungan menjadi salah satu bahan pertimbangan pemanfaatannya.
insektisida nabati dapat dikatakan tidak mencemari lingkungan, lebih
bersifat spesifik, residunya relatif pendek, dan kemungkinan hama tidak
mudah berkembang menjadi tahan terhadap insektisida tersebut.
Kelebihan insektisida nabati dibandingkan dengan insektisida
sintetik menyebabkan minat terhadap pencarian dan pemanfaatan sumber
senyawa insektisida dari tumbuhan semakin besar. Berbagai jenis
tumbuhan diketahui dapat digunakan sebagai bahan baku insektisida
nabati. Namun demikian, eksplorasi terhadap tumbuhan lain dan pengujian
keefektifannya terhadap OPT terus dilakukan. Hal ini dimungkinkan karena
tumbuhan merupakan gudang bahan kimia yang dapat dimanfaatkan.
Pencarian senyawa baru dari tumbuhan akan terus dilakukan sejalan
dengan teknologi analisis kimia yang semakin canggih. Studi biokimia
untuk mencari target senyawa kimia juga makin berkembang. Pada
akhirnya senyawa kimia tumbuhan yang akan digunakan sebagai
insektisida harus didasarkan pada keefektifannya terhadap OPT, efisien,
ekonomis, tumbuhan mudah dibudidayakan (dukungan bahan baku),
mempunyai nilai tambah, dan ketersediaan teknologi.
Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Balai Penelitian
Tanaman Industri dan Penyegar (Balittri) melakukan penelitian isolasi dan
formulasi insektisida nabati dengan sumber senyawa aktif berasal dari
tanaman kemiri minyak (Reutealis trisperma (Blanco) Airy Shaw). Biji
kemiri minyak mengandung senyawa α-eleostearic acid.
Senyawa
tersebut sebelumnya diketahui bersifat racun terhadap kumbang
Anthonomus grandis yang menyerang tanaman kapas, menghambat
aktivitas makan (anti feedant) rayap pemakan kayu(Coptotermes
formosanus) dan tidak bersifat mematikan secara langsung.
Informasi tentang pemanfaatan senyawa kimia kemiri minyak
sebagai insektisida nabati masih terbatas dan dalam skala uji coba. Tidak
hanya terbatas pada jenis hama yang diuji, tetapi juga pada sediaan
formulasi insektisida nabati. Penelitian dan pengujian yang lebih lanjut
dapat dilakukan pada hama tanaman perkebunan seperti penggerek
batang lada Lophobaris piperis Marsh. (Coleoptera: Curculionidae),
penggerek batang pala Batocera hercules Boisd. (Coleoptera:
Cerambycidae), dan penggerek batang cengkeh Nothopeus hemipterus
Oliv., N. fasciatipennis, dan Hexamitodera semivelutina Hell. (Coleoptera:
Cerambycidae).
Pemanfaatan kemiri minyak sebagai insektisida nabati
memberikan nilai tambah terhadap tanaman tersebut. Inovasi teknologi
yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, akan menjadi teknologi
unggulan untuk diimplementasikan dan dimasyarakatkan dalam etika
budidaya pertanian yang sehat dan unggul. Teknologi pengendalian hama
tidak selalu terpaku pada paradigma bahwa hama harus segera mati
sebagaimana pada penggunaan insektisida sintetik. Sifat yang tidak
langsung mematikan pada insektisida nabati
namun dapat melindungi tanaman dari
kerusakan lebih lanjut,
dapat menjadi penilaian
yang positif untuk
pemakaiannya. Apalagi
jika ditinjau dari segi
keamanan baik terhadap
pengguna (petani)
maupun lingkungan dan
dampak lain yang
menguntungkan seperti
tidak ditolaknya produk
pertanian Indonesia
karena masalah residu.
Formula insektisida
nabati dari tanaman
kemiri minyak sudah
diperoleh dan teruji
keefektifannya terhadap
hama penggerek batang
pala, cengkeh, dan lada.
Insektisida tersebut
diberi nama BIOTRIS.
Gambar 1. Kemasan Biotris

Biotris ?
Adalah insektisida nabati berbentuk cair untuk mengendalikan
penggerek batang pala, cengkeh, dan lada. Bahan aktif utama adalah αeleostearic acid.
Manfaat
Menghambat aktivitas makan (anti feedant) dan memperlambat
gerakan penggerek, sehingga secara tidak langsung dapat mematikan
penggerek; mengurangi kerusakan buah lada; menurunkan jumlah lubang
gerekan aktif pada batang pala dan cengkeh; dan memulihkan kesehatan
tanaman
Balai Penelitian Tanaman RempahAneka Tanaman Industri

Aplikasi
Untuk penggerek
batang pala dan cengkeh,
celupkan segumpal kapas ke
dalam larutan murni Biotris,
kemudian masukkan ke dalam
lubang gerekan dan tutup
dengan pasak bambu. Untuk
penggerek batang lada,
larutkan 5 ml Biotris dalam 1
liter air dan semprotkan ke
tanaman.
Gambar 2 Apikasi Biotris pada batang pala yang
terserang beat penggerek (kiri) tanaman tetap
tumbuh (kanan)

Keunggulan

Gambar 3. Larva penggerek pala yang diberi Biotris pada kapas

Ramah lingkungan, efektif dan efisien, aman karena tidak
menimbulkan iritasi pada kulit manusia dan fitotoksitas pada tanaman,
serta harga kompetitif.

Gambar 4. Buah lada yang diserang L. piperis dan tidak disemprot Biotris menjadi
hitam danrusak (kiri) dan yang disemprot tetap hijau (kanan)

Prospek Bisnis
Mengisi kebutuhan insektisida yang efektif, efisien, dan ramah
lingkungan. Insektisida Biotris dapat diproduksi dan dipasarkan jika
ditinjau dari ketersediaan bahan baku, cara ekstraksi, formulasi, dan
pemasaran. Dari segi bahan baku dapat diperoleh dari tanaman kemiri
minyak yang banyak di tanaman di daerah Jawa Barat. Penyebaran benih
tanaman tersebut sudah dilakukan, tidak hanya di daerah Jawa Barat tetapi
juga ke propinsi lain seperti Bali dan Nusa Tenggara Barat. Populasi
tanaman adalah 100 – 150 pohon/ha dengan produksi sekitar 50 – 100 kg
biji kering/pohon atau 5 – 15 ton biji kering/ha atau setara dengan 2 – 7,5 ton
minyak kemiri sunan/ha/thn. Proses ekstraksi untuk mendapatkan minyak
juga sangat mudah, yaitu biji kemiri minyak yang sudah kering kemudian
dikempa. Minyak tersebut dapat menjadi bahan untuk diformulasi sebagai
insektisida. Formula insektisida yang diperoleh (Biotris) dapat dipasarkan
ke petani pala, cengkeh, dan lada. Luas areal tanaman pala sekitar 75.000
ha dengan perkiraan jumlah petani yang juga sama jika rata-rata luas
kepemilikan lahan adalah 1 ha. Hal yang sama juga terjadi pala
pertanaman cengkeh dengan luas areal saat ini sekitar 470.000 ha. Pada
tanaman lada, jumlah petani dapat dua kali lipat dibandingkan dengan luas
areal lada, karena rata-rata luas kepemilikan areal lada antara 0,5 – 1 ha.
Saat ini luas areal lada sekitar 190.000 ha.
Familiarisasi
Agar invensi ini menjadi salah satu inovasi unggulan dalam
pengendalian hama ramah lingkungan dan menjadi bagian yang dapat
diterapkan dalam pengendalian hama terpadu, maka familiarisasi terutama
di tingkat petani mutlak diperlukan. Familiarisasi Biotris telah dilakukan
pada petani yang terkait dengan komoditas yang menjadi sasaran yaitu
pala di Aceh Selatan, cengkeh di Jawa Tengah, dan lada di Bangka. (Iwa
Mara Trisawa/mara_trisawa@yahoo.com)
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PERLU PENANGANANSECARA TERPADU UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS
USAHATANI KAKAO RAKYAT
Produktivitas tanaman kakao rakyat pada dekade terakhir ini
rata-rata telah mengalami penurunan yang signifikan. Dari hasil
pengamatan di beberapa daerah sentra kakao di kabupaten Kolaka,
Konawe dan Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan
bahwa rata-rata produktivitas tanaman kakao rakyat telah mengalami
penurunan yang sangat tinggi, yaitu dari 1.200 kg/ha/th biji kering pada
dekade 1998 - 2003 menjadi 120 – 240 kg/ha/th pada tahun 2011 ini. Tidak
hanya masalah produktivitas rendah yang dihadapi oleh petani kakao,
tetapi masalah harga jual yang rendah karena produksi buah kakao kurang
baik sebagai akibat dari penanganan biji yang tidak difermentasi turut
menyumbang turunnya harga jual biji kakao kering yang dihasilkan.
Masalah lain yang detemukan dilapang disamping faktor budidaya yang
kurang memenuhi standart operasional adalah tidak terjaminnya mutu
benih kakao yang ditanam, sehingga umur tanaman berbuah lambat
dengan keragaan tanaman beragam dan tingkat produktivitas juga rendah
karena petani banyak menggunakan benih asalan. Kondisi ini
mengakibatkan turunnya gairah petani kakao karena pendapatan yang
diperoleh sangat rendah sehingga tidak mampu lagi untuk memenuhi
keperluan keluarganya. Oleh karena itu untuk meningkatkan pendapatan
petani kakao perlu penanganan secara terpadu baik secara langsung
maupun tidak langsung. Penanganan secara langsung dapat dilakukan
melalui intensifikasi maupun rehabilitasi tanaman kakao, perbaikan
penanganan panen dan pasca panen serta pemanfaatan limbah kulit untuk
pakan ternak maupun untuk pupuk. Penanganan tidak langsung dapat
dilakukan melalui pembentukan kelembagaan maupun penguatan
kelembagaan yang telah ada sehingga kebutuhan saprodi pertanian dan
pemasaran hasilnya lebih terjamin.

(a)

(b)
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(d)

Gambar 1. Tanaman muda meranggas tanpa pelindung (a), busuk buah kakao (b), tanaman kakao
tidak dipangkas (c) dan biji kakao dijemur langsung tanpa fermentasi (d).

Rendahnya produtivitas tanaman kakao disamping disebabkan
oleh tanaman kakao telah berumur tua juga karena tanaman kakao banyak
yang rusak sebagai akibat tidak adanya tanaman pelindung atau tanaman
pelindungnya telah ditebang, adanya serangan hama dan penyakit,
pemangkasan yang tidak teratur, serta aplikasi pemupukan yang tidak
sesuai. Usaha intensifikasi dengan aplikasi budidaya yang tepat seperti
menanam tanaman peneduh kembali pada pertanaman kakao akan dapat
mengurangi kerusakan tanaman pada musim kemarau,
pemangkasan/wiwil yang dilakukan secara rutin serta panen kakao yang
dilakukan dengan tepat waktu dapat mengurangi serangan busuk buah.
Pengelolaan tata air yang tepat pada areal pertanaman kakao yang luas
sangat diperlukan, sehingga areal tidak tergenang pada musim penghujan.
Pembuatan rorak-rorak untuk menampung sisa pangkasan dan kulit buah
yang tidak dimanfaatkan diantara barisan tanaman kakao sangat
diperlukan untuk menjaga kesuburan dan kelembaban tanah terutama di
daerah kering. Oleh karena itu untuk mendorong peningkatan produktivitas
kakao secara menyeluruh diperlukan kebijakan terpadu mulai dari
intensifikasi dan rehabilitasi tanaman kakao tua/rusak dengan melakukan
sambung samping maupun rehabilitasi dengan menanam klon kakao
unggul, penanganan panen dan pasca panen yang lebih baik serta
penguatan/pembentukan kelembagaan sehingga usahatani kakao dapat
memberikan nilai tambah sesuai dengan potensi yang sesungguhnya
dalam rangka meningkatkan pendapatan kakao rakyat.
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Gambar 2. Sambung samping (a), fermentasi biji kakao (b), penjemuran biji hasil fermentasi

Materi entres untuk sambung samping sebaiknya digunakan klon-klon
unggul dengan tingkat produktivitas tanaman yang tinggi dan tahan
terhadap serangan hama maupun penyakit. Penanaman dalam hamparan
yang luas seyogyanya jangan ditanam satu jenis klon saja untuk
menghindari terjadinya ledakan hama dan penyakit, tetapi ditanam
beberapa klon unggul untuk menjaga keseimbangan terhadap serangan
hama dan penyakit. Beberapa jenis tanaman yang dapat menghambat
serangan penyakit disamping tindakan budidaya yang baik yang mungkin
dapat ditanam di sekitar kebun kakao diantaranya adalah serai wangi,
nilam dan bawang-bawangan. Tanaman ini disamping bersifat antagonis
terhadap perkembangan hama dan penyakit juga memiliki nilai tambah
sebagai penghasil minyak atsiri maupun pakan ternak. Permasalahan
yang timbul dilapangan menunjukkan bahwa : tingkat pengetahuan dan
keterampilan petani masih rendah, belum sampainya temuan teknologi
yang telah ada, keterbatasan modal serta masih kurangnya motivator
untuk menerapkan sistim usahatani (SUT) kakao terpadu. Oleh karena itu
diperlukan pelatihan-pelatihan secara bertahap untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan petani serta diperlukan demfarm
percontohan SUT Kakao terpadu sehingga tingkat adopsi teknologi dapat
berjalan dengan baik. Kegiatan tersebut sangat diperlukan karena potensi
penerapan SUT kakao terpadu ini sangat memungkinkan untuk dilakukan
di sentra-sentra perkebunan kakao rakyat. Perbaikan kakao rakyat melalui
kegiatan proyek Gerakan Nasional (GERNAS) kakao selama ini telah
berjalan dengan baik, namun perlu adanya peningkatan pengawalan
teknologi maupun pengawasan yang lebih baik yang disertai dengan
penguatan implementasi teknologi budidaya dan penguatan kelembagaan
secara terpadu sehingga dapat memperbaiki SUT kakao rakyat secara riil.
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Gambar 3. Polatanam kelapa + kakao (a), kulit kakao tidak dimanfaatkan (b), ternak sapi tidak
dikandangkan sering kekurangan pakan pada musim kemarau.

Untuk lebih meningkatkan pendapatan petani, sistim usahatani
terpadu perlu di implementasikan dengan baik. Pada umumnya
pertanaman kakao rakyat diusahakan diantara kelapa produktif yang
digunakan sebagai tanaman pelindung atau ditanam monokultur dengan
pelindung tanaman gamal (Gliricidae). Hasil kelapa pada umumnya baru
terbatas pada produksi kopra dengan proses kering matahari. Sabut,
tempurung dan air kelapa belum dimanfaatkan demikian pula dengan kulit
buah kakao dan pangkasan tanaman pelindung. Dengan memperbaiki
kelembagaan, materi yang tidak dimanfaatkan tersebut dapat dikelola
menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Sabut dapat diproses
menjadi serat sabut dan coco peat, tempurung untuk karbon aktif, air
kelapa untuk produksi nata de coco, kulit kakao dan daun pangkasan
tanaman gamal untuk pakan ternak ataupun bahan pupuk organik.
Teknologi proses pemanfaatan limbah tersebut telah tersedia, untuk itu
dalam aplikasinya diperlukan pembinaan dan pengawalan teknologi serta
penyediaan anggaran yang memadai agar agroindustri skala pedesaan
dapat diwujudkan dengan baik. Sistim usahatani kakao-kelapa-ternak
terpadu dengan deversifikasi produk olahan limbah yang belum
termanfaatkan akan dapat menggerakkan perekonomian pedesaan lebih
cepat yang pada akhirnya tidak hanya meningkatkan pendapatan petani
kakao saja tetapi juga dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah
(Dibyo Pranowo/dibyo.pranowo@gmail.com).
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Gambar 4. Pemangkasan (a), pemupukan (b) dan sapi dikandangkan ©.
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