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THE 1 INDONESIAN SPICES CONGRESS 2011
“The 1st Indonesian Spices Congress 2011” merupakan
serangkaian acara yang diselenggarakan oleh Dewan Rempah Indonesia
(DRI) bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian
Perdagangan. Kegiatan dilaksanakan selama 3 hari, tanggal 18-20
November 2011 di Lower Lobby Jakarta Conventer Center (JCC) dengan
tema “Revitalization of Indonesia Spices Commodities Development”.
Rangkaian acara meliputi pembukaan, penandatanganan MoU, launching
buku, seminar, business meeting, kongres DRI dan didukung oleh pameran
dari instansi pemerintah dan swasta. Kegiatan ini diharapkan dapat
menghasilkan rekomendasi untuk penyusunan Road Map Revitalisasi
Pembangunan Rempah Indonesia untuk mengembalikan kejayaan
rempah Indonesia dalam perdagangan rempah dunia.
Serangkaian acara dalam
k e g i a t a n y a n g
diselenggarakan DRI ini di
buka oleh Bayu Krisna Murti,
Wakil Menteri Perdagangan.
Sambutan mantan wakil
Menteri Pertanian ini
menjelaskan “Sejak awal
abad ke 15 Indonesia telah
dikenal sebagai SPICES
ISLAND COUNTRY, yaitu
dilihat dari potensi komoditi
rempah yang luar biasa
terutama pala, cengkeh,
lada, kayumanis, jahe,
Gambar 1. Pembukaan The 1 Indonesian Spices
temulawak, dan kunyit,
Congress 2011
dimana komoditi rempah
tersebut sangat dibutuhkan diberbagai Negara terutama wilayah Eropa,
Amerika, China dan Timur Tengah.
Berdasarkan data FAO tahun 2009, ekspor rempah-rempah
Indonesia untuk pala (Nutmeg, mace and Cardamons) menempati urutan
ke-2 setelah Guatemala, kayumanis (Cinnamon and Cinnamon-tree flower)
menempati urutan ke 3 setelah Srilangka dan China, lada dan paprika
(pepper, peppers and capsicum) menempati urutan ke 2 setelah Vietnam,
cengkeh menempati uturan ke-7 setelah Madagarkar, Singapura, Brazil,
Tanzania, Srilangka dan Coronos, sedangkan vanila menempati urutan ke
7. Secara keseluruhan kinerja ekspor Indonesia di sektor rempah
menunjukkan peningkatan, yaitu tahun 2005 mencapai US$ 450 juta , US$
796 juta di tahun 2009, dan US$ 1,1 milyar di tahun 2010. Ekspor rempah
tahun 2011 dari Januari hingga Agustus sebesar US$853 juta. Trend nilai
ekspor rempah Indonesia diperkirakan masih akan naik menjadi US$1,2
miliar hingga US$1,3 miliar di akhir tahun ini. Namun yang perlu
diwaspadai, peningkatan nilai ekspor juga diikuti dengan kenaikan nilai
impor. Impor rempah tahun 2009 sebesar US$409 juta, tahun 2010 naik
hingga US$539 juta dan bulan Januari hingga Agustus 2011 sebesar
US$653 juta. Nilai impor tersebut diperkirakan dapat mendekati US$750
juta sampai US$800 juta hingga akhir tahun ini. Hal ini dapat dijelaskan
bahwa tingginya nilai impor menunjukkan besarnya potensi pasar
domestik.
Permasalahan yang dihadapi dan kurang optimalnya ekspor
komoditas rempah Indonesia disebabkan oleh jenis produk ekspor yang
didominasi komoditas primer, harga ekspor masih dikendalikan oleh
pembeli dari luar negeri, dan mutu komoditas belum memenuhi
persyaratan yang telah ditentukan oleh negara tujuan ekspor.
Upaya untuk mengembalikan kejayaan rempah Indonesia, Bayu
krisna Murti menekankan setidaknya ada 5 langkah yang perlu dilakukan,
yaitu (1) Edukasi sejak dini dalam mengenalkan rempah, seperti halnya
cara yang dilakukan oleh Finlandia untuk mengenalkan 'kiwi' yang belum
matang ke anak usia dini dan diamati selama tiga hari. Pada hari ketiga,
buah kiwi di buka dan dimakan bersama. Teknik seperti ini akan membekas
di benak anak SD; (2) Identity. Jenis komoditas rempah lebih dari 1100
jenis, dan dari sekian banyaknya jenis rempah tersebut hendaknya dipilih
komoditas rempah unggulan. Agar masyarakat dunia dapat mengetahui
dan relatif mengingat bahwa rempah berasal dari Indonesia, seperti
'gingseng' yang selalu berkorelasi dengan korea; (3) Kualitas dan
Komunikasi; (4) Peningkatan Value Added/ Nilai Tambah; (5)
Peningkatan Daya Saing.
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Gambar 2. Stand pameran Balittri

Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan
penandatanganan MoU (Master of Understanding) antara DRI dan 'Uni
Spices BV', dan launching buku “Direktori Rempah Indonesia : fungsi,
kegunaan dan kadungan lebih dari 600 jenis rempah”, Visiting ke pameran
dan dilanjutkan seminar “Indonesia strategy policy for revilatization of
sustainable spices”. Peserta pameran berasal dari instansi pemerintah dan
perusahaan swasta, diantaranya BPPT, Balittri, Balittro, PT. RPN, Asosiasi
Produsen & Eksportir Tanaman Obat Indonesia (APETI), PT. Jamu jago,
Java Plant, dan Sari Ayu Martha Thilaar. Pada pameran ini Balittri
menampilkan berbagai tanaman rempah (Lada hibrida dan natar 1; Pala
banda dan ternate; Jambu mete SM9 & B02; Cengkeh; Kayu manis; Kemiri
minyak; Kopi dan Karet) dan berbagai produk olahan rempah (manisan
pala; lada butir dan bubuk ; minuman pala segar; sirup pala; permen pala;
minuman rempah). Bahan pameran Balittri banyak menarik pengunjung
karena menampilkan berbagai jenis tanaman rempah, sedangkan stand
pameran lain sebagian besar menampilkan produk olahan misalnya jamu
dan aroma terapi spa.
Acara pada hari ke-2 dimulai dengan Business Meeting dan
dilanjutkan diskusi panel dengan tema “strategi pengembangan industri
rempah” dan “standarisasi industri dan kebijakan perdagangan jamu dan
rempah”.
Acara
pada hari ke-3
dimulai dengan
pembukaan
kongres pertama
DRI yang dibuka
oleh Kepala
Direktorat
J e n d r a l
Perkebunan, Ir.
G a m a l N a s i r,
M.S, dilanjutkan
l a p o r a n
pertanggungjaw
Gambar 3. Acara Business Meeting dan Diskusi Panel
aban DRI periode
2007-2011, pembahasan AD/ART, program kerja dan pemilihan ketua
Dewan Rempah Indonesia periode 2011-2015. Hasil dari Kongres DRI
yang pertama ini antara lain terpilihnya kembali Adi Sasono sebagai Ketua
D R I p e r i o d e 2 0 11 - 2 0 1 5 . ( A s i f A u n i l l a h d a n W i d i
Amaria/sief_paradox@yahoo.com).
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PROSES PENGOLAHAN LIMBAH JAMBU METE, KAKAO DAN KOPI UNTUK
PAKAN PENGUAT RANSUM TERNAK
Tanaman jambu mete, kakao dan kopi di samping menghasilkan
produk utama berupa kacang atau biji, juga menghasilkan produk
sampingan limbah berupa buah semu mete, cangkang kakao dan kulit buah
kopi. Dipandang dari aspek pakan ternak, produk limbah memiliki potensi
untuk diolah sebagai bahan pakan penguat (konsentrat) yang dapat
dimanfaatkan untuk mengganti dedak sebagai komponen penting dalam
ransum ternak, baik ternak ruminansia (sapi, kambing, kerbau) maupun
ternak monogastrik (unggas seperti ayam, itik).
Nilai potensi limbah tersebut cukup besar, yaitu pada jambu mete
limbahnya berupa buah semu mencapai ± 91% dari total berat buah basah,
pada kakao limbahnya berupa cangkang mencapai ± 73% dari total berat
buah buah basah, dan pada kopi limbah kulitnya mencapai ± 48% dari
total berat buah basah. Akan tetapi limbah-limbah tersebut memiliki
beberapa kelemahan antara lain : (1) kandungan gizi terutama proteinnya
relatif rendah, (2) mengandung senyawa-senayawa yang dapat
menghambat petumbuhan seperti theobromin pada kakao dan asam
anarcadat pada buah semu mete, (3) kandungan serat kasar yang tinggi,
dan (4) kandungan air yang tinggi sehingga mudah rusak membusuk.
Sehingga untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut dan
meningkatkan mutu gizi serta daya simpannya, maka limbah tersebut harus
diolah terlebih dahulu sebelum dipergunakan sebagai pakan ternak.
Proses pengolahan meliputi pencacahan, fermentasi,
pengeringan, penggilingan dan pengemasan. Adapun proses pengolahan
yang terpenting adalah fermentasi, dimana melalui proses fermentasi mutu
limbah tersebut dapat ditingkatkan, sehingga kandungan gizinya bisa
hampir sama, atau bahkan melebihi kandungan gizi dedak padi. Dalam
kasus limbah jambu mete, dengan proses fermentasi dapat meningkatkan
kadar protein buah semu jambu mete dari 9,15% menjadi 20,80% (dari
bahan kering), sedangkan kandungan serat kasarnya menurun dari 14,48%
menjadi 8,56%. Dengan proses pengolahan, diharapkan adanya senyawasenyawa yang dapat menghambat pertumbuhan ternak dapat dihilangkan
atau ditekan, begitupun masa penyimpanannya dapat diperpanjang,
sehingga dapat tersedia sepanjang tahun diluar musim panen.
1. Pencacahan
Tujuan pencacahan adalah memperkecil bentuk limbah,
sehingga lebih mudah untuk difermentasi. Oleh karena itu pencacahan
perlu dilakukan pada limbah jambu mete dan kakao, mengingat kedua jenis
limbah ini bentuknya terlalu besar, sehingga akan sulit untuk difermentasi.
Pencacahan dapat dilakukan secara manual dengan pisau atau golok,
tetapi agar lebih efisien pencacahan sebaiknya dilakukan dengan alat
mesin pencacah. Dimana setelah pencacahan limbah jambu mete dan
kakao, akan berbentuk serpihan-serpihan berukuran 2–5 cm. Sebaiknya
proses pencacahan dilakukan segera setelah buah dipanen, agar limbah
masih dalam kondisi segar.
2. Fermentasi.
Proses fermentasi dilakukan untuk meningkatkan mutu gizi limbah serta
menekan kadar senyawa-senyawa yang dapat menghambat pencernaan.
Fermentasi dapat dilakukan dengan beberapa jenis mikroba, diantaranya
yang efektif adalah Aspergillus niger. Sebelum digunakan, Aspergillus niger
dilarutkan dengan air yang steril tanpa kaporit. Seperti air mata air atau air
sumur yang bersih, bisa menggunakan air hujan atau air sungai, tapi harus
dimasak lebih dahulu untuk membunuh mikroba yang ada, kemudian
didinginkan.




Kedalam 10 liter air larutkan 100 g gula pasir, 100 g urea dan 50 g NPK.



Selanjutnya tambahkan 100 ml Aspergillus niger, lakukan pengadukan.



Larutan diaerasi selama 24–36 jam, setelah itu larutan Aspergillus niger
dapat dipergunakan.



Proses fermentasi bisa dilakukan dalam kotak, atau di atas anyaman
bambu/para-para atau di atas lantai yang dilapisi dengan kayu/bambu,
yang penting tempatnya harus teduh beratap agar bahan tidak terkena
hujan atau sinar matahari. Bahan limbah yang telah siap difermentasi
ditaburkan pada permukaan media setebal 5–10 cm, selanjutnya
disiram dengan larutan Aspergillus niger secara merata. Penyiraman
bisa dilakukan dengan tangan, tetapi lebih baik dengan gembor atau
sprayer agar lebih merata.


Gambar 1. Pencacahan limbah kulit kakao
secara manual
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Diatas tumpukan bahan
yang telah tersiram larutan
Aspergillus niger
ditaburkan lagi limbah
setebal 5–10 cm,
selanjutnya disirami
larutan Aspergillus niger
secara merata. Demikian
seterusnya, sehingga
bahan habis tertumpuk
dan tersiram cairan
Aspergillus niger.



Selanjutnya diatas tumpukan limbah ditutup dengan goni atau plastik
yang bersih secara rapat agar terlindung dari mikroba lain, dan
dibiarkan hingga 4–5 hari. Setelah umur 4- 5 hari, baru dibongkar,
selanjutnya dikeringkan.

3. Pengeringan.
Pengeringan bisa dilakukan dengan sinar matahari atau dengan
alat dryer, dengan tujuan untuk menghentikan proses fermentasi,
disamping itu pengeringan juga untuk mempermudah proses penggilingan
serta memperpanjang daya simpan, karena kadar air akan turun hingga
12–14%. Limbah olahan yang telah kering, akan ditandai dengan tekstur
yang keras dan warna yang kehitam-hitaman.
4. Penggilingan.
Penggilingan dimaksudkan agar limbah bentuknya lembut
seperti tepung sehingga ternak mudah memakan dan mencernanya.
Disamping itu, penepungan akan memudahkan dalam penyimpanan,
pengangkutan dan pencampuran pada saat diberikan pada ternak.
Penggilingan secara efisien bisa dilakukan dengan menggunakan alat
mesin penggiling. Dalam proses penggilingan ukuran serbuk bisa diatur.
Untuk pakan ternak ruminansia, ukurannya bisa agak kasar, sedangkan
untuk babi atau ayam sebaiknya bentuknya lebih lembut. Hal ini bisa
dilakukan dengan menggunakan saringan dengan ukuran lubang yang
berbeda.
5. Pengemasan
Tepung konsentrat bisa langsung diberikan pada ternak, bisa
pula disimpan dalam waktu yang cukup lama yaitu 6–10 bulan. Agar bahan
tidak cepat rusak dan mutunya dapat dipertahankan dalam penyimpanan
tepung limbah perlu dilakukan pengemasan dengan wadah plastik atau
goni, dan diikat atau dijahit agar tidak kemasukan serangga atau
mikroorganisme perusak, serta disimpan ditempat yang kering dan teduh.
Tepung konsentrat limbah jambu mete, kakao dan kopi bisa
diberikan sejak ternak masih kecil, fase pertumbuhan, hingga fase
reproduksi. Untuk ternak ruminansia pada saat masa menyusui atau
prasapih pakan diberikan melalui induknya. Selanjutnya, pemberian pakan
bisa dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan bertambahnya
umur. Ternak sapi atau kambing muda dapat dibiasakan
mengonsumsi konsentrat hingga tiba masa pascasapih. Selanjutnya,
konsentratbisadiberikan langsung pada ternak yang telah melewati masa
pascasapih tersebut. Sementara itu, pada ternak monogastrik tepung
konsentrat bisa diberikan secara langsung sejak fase starter hingga fase
reproduksi (bertelur).
Dalam penggunaan untuk ternak ruminansia, tepung konsentrat
merupakan pakan penguat, hijauan tetap diberikan, sedangkan pakan
penguat sebagai pakan tambahan untuk mempercepat pertumbuhan atau
meningkatkan produksi susu. Tepung konsentrat bisa dijadikan pengganti
dedak, dengan dosis pemberian 0,7–1,2% dari berat hidup ternak. Pada
awal pemberian, sebagian ternak tidak segera mengonsumsi konsentrat
limbah jambu mete, kakao dan kopi dengan lahap. Ternak memerlukan
waktu untuk beradaptasi untuk mengkonsumsinya, oleh karena itu agar
ternak lebih berselera mengkonsumsi pakan pada tahap awal, tambahkan
sedikit garam, gula merah, atau tetes tebu ke dalam tepung konsentrat
untuk merangsang nafsu makan. Adapun pada ternak monogastrik, tepung
konsentrat bisa dijadikan komponen penyusun ransum sebagai pengganti
dedak, untuk tepung konsentrat limbah jambu mete dan kakao, dosis
penggunaannya bisa mencapai 20– 22%, sedangkan untuk tepung
konsentrat limbah kopi dosis penggunaannya mencapai 10 –15% dari
berat ransum (Juniaty Towaha/juniaty_tmunir@yahoo.com)
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KARAKTERISTIK POHON INDUK PALA TERTUA DI SUKABUMI
Sukabumi merupakan salah satu sentra tanaman pala di Jawa
Barat. Pada tahun 2009 luas areal tanaman pala di daerah ini mencapai
1.763,33 ha dengan produksi 533,57 ton.
Tanaman pala di Sukabumi
mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi. Hampir semua bagian
tanaman pala mempunyai nilai jual. Daun pala dijual dengan harga Rp.7501.000 per kg, buah segar palal Rp. 1.500 – 2.000 per kg, biji kering pala
mencapai Rp. 40.000 – 50.000 dan daging buah kering Rp. 1.000 – 1.500.
Harga tertinggi terdapat pada fuli kering yang mencaai harga Rp. 100.000 –
120.000. Kondisi tersebut membuat gairah petani di Sukabumi untuk
menanam pala semakin meningkat.
Tanaman pala yang tersebar di Sukabumi sebagian besar
berasal dari dua pohon induk yang terdapat di Kampung Rambay Kaler,
Desa Sukamanah, Kecamatan Cisaat Sukabumi. Kedua pohon induk
tersebut saat ini sudah berusia 100 tahun dan merupakan pohon induk
tertua yang terdapat di Sukabumi. Benih kedua pohon induk tersebut
diperoleh dari seorang Belanda dan ditanam pada tahun 1920.
Kedua pohon induk pala di Sukamanah mempunyai tinggi 19,25
d an 18,20 m, lingkar batang 224 dan 163 cm, lebar tajuk timur-barat 9,55
dan 11,86 m, dan lebar tajuk utara-selatan 9,87 dan 11,50. Keduanya
mempunyai bentuk tajuk yang sama yaitu piramid (Tabel 1). Pada Tabel 1
terlihat bahwa pohon induk pertama mempunyai tinggi pohon dan cabang
yang lebih tinggi dan lingkar batang yang lebih besar dibandingkan pohon
induk kedua. Sedangkan lebar tajuk, panjang dan jumlah cabangnya lebih
rendah dari pohon induk kedua.
Tabel 1. Karakter morfologi pohon dan cabang pada dua pohon induk pala
di Sukamanah
No

Tinggi
pohon
(m)

Lingkar
Batang
(cm)

Bentuk
Tajuk

1
2

19,25
18,20

224
163

Piramid
Piramid

Lebar tajuk
(m)
T- B
9,55
11,86

U-S
9,87
11,50

Tinggi Cabang
(m)
I
4,15
3,43

Panjang
Cabang
(m)
1
2
2,41 3,76
5,12 5,88

2
4,87
3,44

Produksi buah pala pada kedua pohon induk di Sukamanah
rata-rata mencapai 200 kg/pohon untuk setiap kali panen yang dilakukan
tiga bulan sekali, sehingga dalam setahun rata-rata produksinya mencapai
800 kg/pohon. Jika dibandingkan dengan varietas yang sudah dilepas
seperti pala Banda (produksi tertinggi 400 kg/pohon/tahun) dan Terrnate 1
(produksi tertinggi 637,5 kg/pohon/tahun) kedua pohon induk di
Sukamanah produksinya lebih tinggi.
Daerah Cisaat dan sekitarnya (termasuk Desa Sukamanah)
mengalami bulan basah (curah hujan di atas 100 mm/bulan) selama 9
bulan dan bulan kering (curah hujan di bawah 60 mm/bulan) selama 1 bulan
(Tabel 5). Menurut klasifikasi iklim Scmidth dan Ferguson daerah ini
tergolong kedalam tipe iklim B (daerah basah).
Keturunan dari kedua pohon induk di Sukamanah telah
ditetapkan sebagai Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih dengan
Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat No :
525/467//BP2MP/2010, Tanggal 13 April 2010 dan Surat Keputusan Kepala
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat No : 525/466/BP2MP/2010,
Tanggal 13 April 2010. Blok Penghasil Tinggi (BPT) terdapat di Kampung
Rambay Kaler, Desa Sukamanah, Kecamatan Cisaat seluas 1,5 ha
dengan populasi 55 pohon dan dapat menghasilkan benih sebanyak
300.000 per tahun sedangkan pohon induk terpilih (PIT) tersebar di
beberapa kecamatan seperti yang terlihat pada Tabel 5. Lokasi BPT
maupun PIT mempunyai tipe iklim A (sangat basah) dan B, sehingga benih
asal kedua pohon induk pala di Sukamanah sesuai untuk dikembangkan di
daerah dengan tipe iklim A maupun B (Handi Supriadi dan Nana
Heryana/supriadihandi@yahoo.co.id)

Jumlah
Cabang

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Setahun

40
48

Ukuran daun dan bunga pada kedua pohon induk hampir sama
(Tabel 2), namun ukuran buah, biji dan fulinya agak berbeda, pohon induk
kedua mempunyai ukuran buah dan biji serta bobot buah, biji dan fuli yang
lebih tinggi dari pohon induk pertama (Tabel 3 dan 4).
Tabel 2. Karakter Morfologi daun dan bunga pada dua pohon induk pala di
Sukamanah
No

Daun (cm)
Lebar

Panjang
1
2

10,52
10,54

Panjang Tangkai

Panjang

Bunga (cm)
Diameter

0,92
0,94

0,83
0,82

0,62
0,63

4,34
4,52

Panjang
Tangkai
1,52
1,51

Tabel 3. Karakter morfologi buah pada dua pohon induk pala di Sukamanah
No.

Bentuk
buah

Panjang
buah
(cm)

Diamete
r buah
(cm)

Bobot
buah
(g)

Bentuk
pangkal
buah

Bentuk
ujung buah

Tebal
Daging
buah
(mm)

Berat Daging Buah
(g)

1

Bulat

5,72

5,23

89,24

Datar

Datar

1,34

74,96

2

Bulat

5,81

5,34

93,01

Datar

Datar

1,42

77,02

No

Tabel 4. Karakter morfologi biji pada dua pohon induk pala di Sukamanah
No

Bentuk
Biji

Bobot
Biji
(g)

Warna
Biji

Permukaan
Kulit Biji

Panjang
Biji
(cm)

Diameter
Biji
(cm)

Jumlah
Alur
pada Biji

Bobot
Fuli
(g)

Warna Fuli

1

Lonjong

14,22

Hitam

Licin

3,43

2,82

9

1,75

Merah

2

Lonjong

15,91

Putih

Licin

3,51

2,93

12

1,93

Merah

Bulan

1
2
3
4
5

Januari
Pebruari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember

Desa/Blok

Cidahu/Nangka Beurit
Lebaksari/Citiis
Sukatani/Kramat
Cibentang/Bojong
Duren
Cikiray/Tipar

Kecamatan

Curah hujan
(mm)
330
213
395
317
247
119
56
82
61
144
241
340
2545

Kriteria
Bulan basah
Bulan basah
Bulan basah
Bulan basah
Bulan basah
Bulan basah
Bulan Kering
Bulan Lembab
Bulan Lembab
Bulan basah
Bulan basah
Bulan basah

Luas
(ha)

Umur
Tanaman
(Tahun)

Jumla
h
Pohon

Tipe Iklim

10
10
10
15

Potensi
Produksi
Benih/Tahun
(butir)
40.000
30.000
25.000
75.000

Cidahu
Parakansalak
Parakansalak
Gunung Guruh

1,5
1,2
1,4
2,0

10-60
15-45
30-65
10-60

Cikidang

1,5

20-40

15

90.000

A

A
A
A
B

Penampilan batang , tajuk , buah, biji dan fuli dari kedua pohon induk di
lapang dapat dilihat pada Gambar 1.

B

A

C

D

E

Gambar 1. Penampilan batang (A), tajuk (B), buah (C), Biji (D) dan Fuli (E) pohon induk tertua di lapang
Balai Penelitian Tanaman RempahAneka Tanaman Industri

47

PENYAKIT VASCULAR STREAK DIEBACK (VSD) PADA TANAMAN KAKAO DAN PENGENDALIANNYA
Kakao (Theobroma cacao L) merupakan satu-satunya diantara
22 spesies yang masuk marga Theobroma, Suku sterculiacecae yang
diusahakan secara komersial. Kakao merupakan tanaman tahunan yang
memerlukan lingkungan khusus untuk dapat berproduksi secara baik.
Lingkungan alami kakao adalah hutan hujan tropis. Dimana suhu udara
tahunan tinggi dengan variasi kecil, curah hujan tahunan tinggi dengan
musim kemarau pendek, kelembapan udara tinggi, dan insentitas cahaya
matahari rendah. Kakao saat ini bukan hanya menjadi tanaman
perkebunan besar tetapi telah menjadi tanaman rakyat.
Jika
dibudidayakan dengan baik dapat memberikan produksi yang
menguntungkan sampai umur yang panjang. Berdasarkan hasil penelitian
di tujuh kebun di Jawa timur, ternayata produksi puncak kakao dapat
dicapai 10-20 tahun.
Tanaman kakao dikenal sebagai
inang berbagai jenis hama dan penyakit dan
merupakan kendala penting dalam
budidaya kakao. Pada seluruh bagian
tanaman kakao dari akar, batang, daun
hingga buah dapat diserang penyakit.
Dalam kondisi yang sesuai dengan
perkembangannya, penyakit dengan
mudah berkembang.
Penyakit-penyakit penting pada
tanaman kakao di Indonesia,diantaranya
penyakit busuk buah (Phytophtora
palmivora), penyakit kanker batang
(Phytophthora palmivoraI), penyakit
Gambar 1. Tanaman kakao
antraknose-colletotrichum (Colletotrichum
(Theobroma cacao L)
gloeosporioides), penyakit jamur upas
(Corticium salmonicolor ). Selain itu dikenal penyakit pembuluh kayu atau
vascular streak dieback (VSD). Perkembangan penyakit ini sudah semakin
meluas. Apabila tidak segera ditangani, penyakit ini bisa menjadi masalah
besar di masa yang akan datang.
Penyakit pembuluh kayu atau Vascular Streak Dieback (VSD)
pertama ditemukan pada akhir tahun 1930 an di Papua New Guinea.
Kemudian penyakit ini menyebar ke negara Asia lainya dan sekarang
terdapat di India Selatan, Pulau Hainan-Cina, Burma, Thailand, Malaysia,
Filipina, Indonesia, dan sejumlah pulau di Oseania.
Kehilangan hasil akibat serangan VSD untuk Asia-Oseania pada
tahun 2001 ditaksir mencapai 30 000 ton biji kering yang setara dengan US
$ 20 000 000 (Bowers et al., 2001). Di Sulawesi, penyakit VSD pertama kali
ditemukan di Kolaka pada tahun 1989. kehilangan hasil oleh VSD didaerah
sulawesi belum banyak dianalisis, namun dari pengamatan di lapangan
banyak tanaman menjadi gundul dan berakibat pada sedikitnya buah yang
diproduksi. Penyakit ini nampaknya lebih berbahaya bila dibandingkan
dengan serangan penggerek buah kakao, karena serangan VSD akan
memperlemah tanaman yang berakibat tidak hanya pada penurunan
produksi tanaman, tetapi juga secara perlahan dapat membunuh tanaman
secara keseluruhan.
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Gejala Penyakit O. theobromae
Gejala yang disebabkan oleh VSD adalah klorosis tampak daun
menguning dengan bercak-bercak berwarna hijau. Biasanya daun tersebut
terletak pada seri daun kedua atau ketiga dari titik tumbuh. Daun-daun
yang menguning akhirnya gugur sehingga tampak gejala ranting bolongbolong. Pada bekas duduk daun bila disayat terlihat tiga buah noktah
berwarna cokelat kehitaman. Bila ranting dibelah membujur terlihat garisgaris cokelat pada jaringan xylem yang bermuara pada bekas duduk daun.
Batas serangan biasanya ditengah ranting bukan diujungnya. Serangan
dimulai dari kayu, air tidak lancar ke daun dan ranting mati.
Lentisel diranting sakit membesar dan relative besar. Kadangkadang daun menunjukkan gejala nekrose di antara tulang daun seperti
gejala kekurangan unsure kalsium. Apabila gejala seperti di atas masih
kurang jelas, diagnosis dapat dilakukan dengan menyetek ranting yang
dicurigai. Jika dari bekas potongan daun, bekas duduk daun, atau bekas
potongan ranting yang dicurigai muncul benang-benang berwarna putih,
dapat
dipastik
a
n
penyeb
abnya
adalah
jamur O.
theobro
mae.
Sumber: http://ditjenbun.deptan.go.id
Gambar 2. Ttiga buah noktah berwarna cokelat kehitaman pada bekas duduk daun

Penyebaran
Penyakit pembuluh kayu VSD menular dari tanaman satu ke
tanaman lain melalui spora yang diterbangkan oleh angin pada tengah
malam. Kira-kira hanya 10 m dari sumbernya. Tetapi jika ada angin
kencang spora bias terbawa sampai 182 m. Spora jamur O. theobromae
peka terhadap cahaya menjadi tidak infektif setelah terkena sinar matahari
selama 30 menit.
Spora yang jatuh pada daun muda akan segera berkecambah
apabila tersedia air dan akan masuk dan berkembang kedalam jaringan
xilem. Di dalam xilem, jamur tumbuh kebatang pokok. Setelah 3-5 bulan
muncul gejala daun menguning dengan bercak hijau. Daun-daun tersebut
mudah rontok dan menyebabkan ranting mati.
Sporofor berupa benang-benang putih muncul pada malam hari dari bekas
duduk daun sakit yang telah gugur. Pada kondisi yang sesuai akan
terbentuk basidiospora. Bahkan ada yang melaporkan sporofor akan
muncul pada ranting sepanjang malam. Penyakit VSD lebih mudah
tersebar di daerah beriklim basah dengan curah hujan yang merata
sepanjang tahun dibandingkan dengan daerah yang beriklim kering.
Kerusakan
Tanaman kakao yang rentan terhadap VSD dapat menimbulkan
kerusakan yang berat. Jamur hidup dalam jaringan xylem dan berdampak
mengganggu dan mengurangi pengangkutan air dan unsur hara ke daun.
Gangguan ini menyebabkan gugur daun dan mati ranting. Apabila
serangan berlanjut, kematian jaringan dapat menjalar sampai ke cabang
atau bahkan ke batang pokok.
Pada tanaman yang toleran terhadap penyakit VSD tidak
menimbulkan kerusakan yang berarti. Meskipun ranting telah terinfeksi
namun masih mampu tumbuh baik dengan membentuk daun-daun
baru.jika serangan berlanjut dapat menimbulkan gugur daun dan mati
ranting.
Pengendalian VSD
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Pengendalian dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan klon
kakao yang toleran atau tahan terhadap penyakit VSD, pemangkasan
sanitasi, penggunaan agensia hayati. Adapun klon kakao yang toleran
kultivar kakao mulia (Criollo) yang banyak ditanam di Jawa dewasa ini ( DR
1, DR 2, DR 38, DRC 13, dan DRC 16), semuanya termasuk Trinitario yang
mempunyai ketahanan yang cukup. Kakao lindak (Trinitario) yang
dianjurkan antara lain adalah ICS 60 x Sca 6; DR 2 x Sca 12; Sca 12 x ICS
60; ICS 60 x Sca 12; DR 1 x Sca 6; DR 1 x Sca 12; dan Sca 6 x ICS 6.
(Soemangun, 2000), Untuk penanaman baru dianjurkan menanam
hibrida/klon yang toleran misalnya DR 1 x Sca 6; DR 1 x Sca 12; ICS 60 x
Sca 6; Sca 12 x ICS 60; Sca 6 x ICS 6; klon DRC 15. (Sulistiowaty, 2006).
Sedangkan menurut Prawoto dkk (2010) Penanaman baru dianjurkan
menanam klon ICCRI 03, ICCRI 04, Sulawesi 1, Sulawesi, 2 atau hibrida
dengan induk klon Sca 6 dan Sca 12.
Tabel 1. Cara pengendalian penyakit VSD pada beberapa insentitas
serangan di daerah kering dan basah

Intensitas
Ringan
Sedang
Berat

Cara Pengendalian
Kering
Pemangkasan sanitasi
8 minggu sekali
Pemangkasan sanitasi
4 minggu sekali
Eradikasi

Basah
Pemangkasan sanitasi
4 minggusekali
Pemangkasan sanitasi
2 minggu sekali
Eradikasi

Sumber

Pangkasan Sanitasi
Intensitasan serangan ditentukan berdasarkan persentase
ranting sakit dan kerusakan pada xylem yaitu serangan ringan jika
jumlah ranting sakit kurang dari 10% dan jamur yang menyerang hanya
sampai pada cabang tersier, serangan sedang yaitu jumlah ranting sakit
10-30% dan jamur yang menyerang sampai pada cabang sekunder dan
Serangan berat jumlah ranting sakit lebih dari 30% dan jamur yang
menyerang sampai pada cabang primer atau batang pokok. Pangkasan
sanitasi dilakukan dengan cara memotong ranting sakit sampai batas
garis cokelat pada xylem ditambah 30 cm.
Pengendalian hayati dapat dilakukan dengan menyemprotkan
suspensi jamur antagonis Trichoderma sp dan Pseudomonas Florescent
(PF) dapat menekan serangan penyakit. (perlu pengujian lapangan lebih
lanjut) (Khaerati/ era_kindly@yahoo.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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