KUNJUNGAN KERJA WAKIL MENTERI ESDM DAN KOMITE II DPD-RI KE BALITTRI
Hari Rabu, 22 Februari 2012, Komite II Dewan Perwakilan
Daerah (DPD-RI) yang dipimpin oleh Ketua Komite II Ir. H. Bambang
Susilo, MM dan Wakil Menteri Kementerian Energi dan Sumberdaya
Mineral (ESDM) Prof. Dr. Widjajono Partowidagdo, yang didampingi Staf
Ahli Menteri (SAM) Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Investasi dan
Produksi Ir. F.X. Sutijastoto, MA melakukan kunjungan kerja ke Balai
Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (BALITTRI) di Parungkuda,
Sukabumi untuk melihat secara langsung potensi tanaman kemiri minyak
(Reutealis trisperma [Blanco] Airy Shaw) sebagai pengganti Bahan Bakar
Minyak (BBM) serta proses pengolahannya. Kunjungan ini merupakan
tindak lanjut dari kunjungan sebelumnya oleh Wamen ESDM ke BALITTRI
tanggal 28 Januari 2012.

mencari solusi mengenai biofuel di Indonesia. Beliau mengharapkan
anggota DPD RI yang hadir dapat menyebarkan informasi mengenai
komoditas kemiri sebagai alternatif biofuel kepada konstituen di masingmasing daerah. Pada kunjungan kali ini, ketua Tim Komite II didampingi
oleh Intsiawati Ayus, SH. MH (Wk. Ketua Komite II, Anggota Prov. Riau),
Prof. Dr. H. Mohamad Surya
(Anggota Prov. Jabar), Parlindungan
Purba, SH. MM (Anggota Prov. Sumut), Ahmad Syaifullah Malonda, SP
(Anggota Prov. Sulawesi Tengah), H. Ir. Abd. Jabbar Toba (Anggota Prov.
Sulawesi Tenggara), Ishak Mandacan, SH (Anggota Prov. Papua Barat),
serta beberapa staf komite II lainnya.
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PEMANFAATAN CNSL SEBAGAI BAHAN BAKU BUBUK FRIKSI
KANVAS REM DAN PLAT KOPLING KENDARAAAN

Gambar 2. Anggota DPD-RI komite II, Wamen ESDM, dan ka. Badan
berfoto bersama di kebun kemiri minyak Balittri

Gambar 1. Suasana diskusi DPD-RI komite II, SAM ESDM, ka. Badan dan
anggota forum
Rombongan disambut oleh Kepala Badan Litbang Pertanian,
Dr. Haryono. Pada sambutannya, alumnus Asian Institute of Technology
Bangkok ini menekankan pentingnya riset terhadap kemajuan bangsa.
Biaya riset tersebut merupakan suatu investasi jangka panjang dan akan
kembali berlipat-lipat. Sebagai contoh hasil riset kelapa sawit di kebun raya
yang awalnya dulu hanya 3 pohon, sekarang menjadi 23 juta ton/tahun.
Berkaitan dengan hal tersebut, kepala badan juga menjelaskan tugas
litbang ada 4, yaitu menghasilkan varietas unggul dan perbenihannya,
menghasilkan inovasi pendukung produktivitas dan produksi, desiminasi
transfer teknologi ke masyarakat, serta kolaborasi dengan mitra.
SAM ESDM menambahkan, dibutuhkan tiga pilar untuk
mencapai ketahanan energi yaitu ketersediaan energi, accestabilitas
masyarakat dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan tata
niaga dari hulu hingga hilir, dalam hal ini adalah komoditas kemiri minyak.
Apalagi cadangan minyak indonesia yang terus menurun, menuntut
dilakukannya perubahan sasaran kebijakan, yaitu di tahun 2015 target
penggunaan energi terbarukan yang awalnya 17 %, dinaikkan menjadi
20% dan biofuel mendapatkan share 8 % dari sebelumnya sebesar 5%.
Pengembangan tanaman sebagai Bahan Bakar Nabati (BBN) tidak
memerlukan lahan subur, tetapi dapat ditanam di lahan marginal yang
sekaligus untuk pengembangan kewirausahaan setempat dalam
pengolahan biofuel.
Bapak yang sering dipanggil dengan nama “pak toto” ini lebih
lanjut menjelaskan, kemiri minyak merupakan komoditas baru sehingga
perlu dipersiapkan spesifikasinya mulai dari spesifikasi buah, biji hingga
biodiesel yang dihasilkan. Regulasi tersebut perlu dikembangkan agar tata
niaga kemiri minyak sebagai komoditas untuk biofuel dapat berjalan. Beliau
mengharapkan forum ini sebagai “kick off meeting” sinergi pengembangan
biofuel di Indonesia.
Terkait dengan kemiri minyak, Komite II DPD RI, yang
menangani bidang pertanian dan perkebunan; perhubungan; kelautan dan
perikanan; energi dan sumber daya mineral; kehutanan dan lingkungan
hidup; pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daerah tertinggal;
perindustrian dan perdagangan; penanaman modal; dan pekerjaan umum,
tertarik untuk mengembangkan komoditas tersebut di daerahnya. Ketua
Komite II DPD RI memandang pertemuan ini merupakan sarana dalam

Gambar 3. Peneliti Balittri menjelaskan proses produksi biodiesel kemri
minyak mulai dari buah hingga menjadi biodiesel

Setelah sambutan, acara dilanjutkan dengan presentasi tentang
Perkembangan Penelitian Bahan Bakar Nabati di Badan Litbang Pertanian
oleh Peneliti Bioenergi, Prof. Bambang Prastowo. Beliau menyatakan
teknik pemuliaan konvensional membuat produktivitas jarak pagar
meningkat dari yang awalnya 4-5 ton/ha (IP-1A/M/P) di tahun 2006 menjadi
8-10 ton/ha (IP-3A/P) di tahun 2008. Teknik tersebut menurut beliau sudah
sampai pada batasnya, sehingga perlu dilakukan penelitian secara GMO
atau hibridization. Hasil evaluasi jarak pagar, didapatkan bahwa
produktivitas jarak pagar berbeda dengan prediksi awal, yaitu setelah 1,5
tahun produktivitasnya sudah menurun, sehingga profesor menyarankan
jarak pagar dibuat sebagai tanaman setahun. Namun permasalahannya,
tenaga kerja yang diperlukan akan meningkat drastis. Sebagai alternatif,
terdapat tanaman kemiri minyak yang mempunyai potensi lebih tinggi
dibandingkan jarak pagar. Tinggi dan rimbunnya tanaman ini, membuat
tanaman kemiri minyak dapat digunakan sebagai tanaman konservasi dan
selisih suhu di bawah tanaman kemiri minyak dapat mencapai 7°C. Balittri
di tahun 2011 telah berhasil melepas 2 varietas unggul tanaman kemiri
minyak yaitu “Kemiri Sunan 1” (Kepmentan No. 4000/2011) dan “Kemiri
Sunan 2” (Kepmentan No. 4044/2011). Produksi tanaman yang baru
dilepas ini dapat mencapai 50 – 289 kg/ph/thn. Kernel dari kemiri minyak
dapat menghasilkan 52% minyak kasar, rendemen minyak jarak pagar
hanya mencapai 32%. Penggunaan teknologi produksi biodiesel yang
dilakukan oleh peneliti Balittri, rendemennya mencapai 88% dari minyak
kasar dan kualitas biodieselnya telah berhasil memenuhi 17 dari 18 standar
SNI.
Setelah pemaparan dan diskusi, untuk mengakhiri serangkaian
acara, Komite II DPD dan Wamen ESDM beserta rombongan melanjutkan
kunjungan ke lapang untuk melihat lebih jelas pembibitan, penanaman,
proses pengolahan kemiri minyak menjadi biodiesel, serta aplikasi
penggunaannya di berbagai tipe kompor dan genset (A. Aunillah/
asief_paradox@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 Tanaman Industri
dapat diakses secara online ke alamat situs web http://balittri.litbang.deptan.go.id.
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Pengembangan agroindustri jambu mete (Anacardium
occidentale L.) yang dapat memberikan nilai tambah yang cukup besar
disamping hasil olahan gelondong mete menjadi kacang mete, diantaranya
adalah pengolahan kulit biji jambu mete menjadi Cashew Nut Shell Liquid
(CNSL). Senyawa CNSL merupakan cairan kental berwarna coklat tua
hasil ekstraksi dari kulit biji jambu mete, dimana pada umumnya
kandungan CNSL pada kulit biji jambu mete adalah 30–35%. Senyawa
CNSL merupakan sumber fenol alami yang bersifat terbarukan, sehingga
mempunyai potensi yang prosfektif menggantikan sumber fenol yang
berasal dari minyak bumi yang keberadaannya semakin menipis.
Komponen utama CNSL teknis yang ekstraksinya dilakukan
dengan proses panas (penyangraian, penggorengan) adalah senyawa
kardanol yang bersifat fenolik dan olefinik. Dengan sifat tersebut CNSL
dapat mengalami polimerisasi kondensasi melalui inti fenoliknya dengan
penambahan formaldehida, juga dapat mengalami polimerisasi adisi
melalui rantai samping tidak jenuhnya, sehingga membentuk resin fenolik
yang kuat. Dua sifat CNSL tersebut memungkinkan pembuatan bubuk friksi
berbasis CNSL yang dapat digunakan sebagai komponen pelunak gesekan
kanvas rem maupun plat kopling kendaraan.

Pada tabel tersebut terlihat bahwa dalam industri kanvas rem,
resin fenolik berbasis CNSL selain berperan sebagai bubuk friksi, juga
berperan sebagai bahan pengikat yang membentuk lapisan pelunak
gesekan, dimana hal tersebut berlaku juga dalam industri plat kopling.
Bubuk friksi berbasis CNSL dalam formula kanvas rem maupun
plat kopling mempunyai berbagai kelebihan yaitu : (1) dapat memperbaiki
koefisien gesekan pada rentang suhu yang luas; (2) mudah menyerap
panas dan menyebarkannya ke seluruh wilayah bahan gesekan, sehingga
mudah melepaskan panas lebih cepat, dan menghambat terjadinya suhu
yang berlebihan; (3) bertindak sebagai bantalan yang tahan terhadap
dampak berat maupun benturan keras; (4) tidak mudah aus oleh gesekan ;
(5) memiliki sifat menolak air, serta ketahanan yang tinggi terhadap minyak,
asam, basa maupun pelarut; (6) meredam suara, sehingga mengurangi
bunyi yang ditimbulkan saat direm dan menghasilkan aksi pengereman
yang halus; (7) dapat memperpanjang masa pakai kanvas rem atau plat
kopling.
Tabel 1. Karakteristik bubuk friksi CNSL
Karakteristik
Warna
Sifat resin
Kelarutan dalam aseton
Kadar abu
Distribusi ukuran partikel :
36 mesh
36-100 mesh
100 mesh
Sumber : Indian Standard Institution (1979)

Kriteria
Coklat muda hingga coklat tua
Resin inert
Maks. 8%
Maks. 2%
Maks. 5%
30-70%
Seimbang

Adapun formula kanvas rem yang mempergunakan senyawa
CNSL sebagai komponennya dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Formula kanvas rem dengan komponen CNSL

Gambar 1. Cairan CNSL
Reaksi polimerisasi senyawa fenolik berbasis CNSL dengan
formaldehida menggunakan katalis asam organik heksametilena
tetraamina, akan menghasilkan resin fenolik yang padat dan keras, serta
bersifat termoset yaitu mempunyai kemampuan menyerap aceton < 10%,
sehingga resin tersebut tidak mudah larut dalam pelarut non polar yang
dapat menyebabkan korosi maupun kerusakan, oleh karena itu sudah lama
India mengembangkan resin tersebut sebagai bahan baku bubuk friksi
untuk komponen pelunak gesekan kanvas rem maupun plat kopling
kendaraan. Dalam aplikasinya pemakaian bubuk friksi berbasis CNSL
dalam formula kanvas rem hingga 15% dapat memperbaiki laju
pengereman, dimana bubuk friksi dapat bersinergi dengan baik dengan
pelapis asbestos, non asbestos maupun logam.
Produk resin fenolik terbaik untuk bubuk friksi diperoleh dari resin
novolak dengan nisbah mol formaldehida terhadap mol CNSL sebesar 0.9 :
1 pada berbagai komposisi penambahan heksametilena tetraamina.
Senyawa heksametilena tetraamina tidak hanya berlaku sebagai katalis
saja, tetapi juga bereaksi sebagai bahan pengeras yang membentuk
struktur tiga dimensi dalam resin, sehingga menghasilkan resin fenolik yang
kuat, yang tidak dapat larut dan tidak dapat dilelehkan.
Dalam proses pembuatan bubuk friksi, polimerisasi CNSL
dihentikan setelah terbentuk massa padatan, lalu dilakukan penghancuran
massa padatan yang dimaksudkan untuk memperluas permukaan
sehingga senyawa amonia yang terbentuk selama reaksi dapat
dibebaskan. Selanjutnya dilakukan pengeringan, kemudian proses terakhir
adalah pembubukan hingga dihasilkan ukuran partikel yang seragam.
Karakteristik bubuk friksi berbahan baku CNSL menurut Indian
Standard Institution adalah seperti yang tertera pada Tabel 1 dibawah ini :

Sumber : Menon et al. (1990)

Dalam pemanfaatan CNSL sebagai komponen kanvas rem
maupun plat kopling, Indonesia kalah gesit dari India yang telah
mengembangkan industri tersebut sejak tahun 1976, sedangkan industri
tersebut baru berkembang di Indonesia baru pada tahun 2006 dengan
berdirinya pabrik kanvas rem dan plat kopling di Jakarta dan Semarang
yang mempergunakan CNSL sebagai bahan baku bubuk friksi maupun
sebagai resin pengikat dalam formulanya (Juniaty Towaha dan Asif
Aunillah/juniaty_tmunir@yahoo.com).
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TEKNIK OKULASI DAN GRAFTING PADA KAKAO

PENGOLAHAN TEH HITAM ORTODHOX YANG TERBAIK DI DUNIA
Pendirian Perkebunan Teh Kayu Aro dirintis sejak tahun 1925
sampai 1928 oleh perusahaan Belanda Namblodse Venotschaaf Handle
Vereniging Amsterdam (NV HVA). Teh mulai ditanam pada tahun 1929
sedangkan pabriknya baru didirikan pada tahun 1932. Pada 1930
perkebunan ini mulai beroperasi dengan menggunakan tenaga kerja rodi
yang didatangkan dari Pulau Jawa. Hingga kini para pekerja pemetik daun
teh dari Jawa tersebut sudah memasuki generasi kelima. Sejak tahun 1996
perkebunan ini menjadi salah satu unit usaha dari Perseroan Terbatas
Perkebunan Nusantara (PTPN) VI yang berkedudukan di Jambi. Pabrik Teh
Kayu Aro hingga kini merupakan pabrik teh terbesar di dunia yang masih
aktif dan merupakan pabrik teh tertua di Indonesia, sedangkan hamparan
tanaman tehnya terluas di Asia
Kondisi Lingkungan
Perkebunan Teh Kayu Aro terletak di Desa Bedeng VIII,
Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Secara geogarfis,
perkebunan ini terletak pada posisi 1046, 9780 Lintang Selatan (LS) sampai
1010 16, 8560 Bujur Timur (BT), dengan ketinggian tempat 1.401 – 1.1715 m
dpl dan pabrik teh terdapat pada ketinggian 1.430 m dpl. Rata-rata curah
hujan tahunan diperkebunan ini 2.000 mm, suhu udara 17 – 23 oC,
kelembaban udara 70 – 95 % dan lama penyinaran surya 6 jam/hari. Jenis
tanahnya didominasi oleh Andosol. Luas areal Perkebunan Teh Kayu Aro
mencapai 3.014,6 ha yang terdiri dari lahan kebun teh 2.624,69 ha dan
bangunan, jalan serta hutan 389.91 ha. Pertanaman teh dilapang terdapat
pada Gambar 1

Gambar 1. Pertanaman teh di Perkebunan Teh Kayu Aro, Kerinci
Pengolahan
Pucuk teh terbaik diproses dengan metode orthodox melalui
pelayuan, penggulungan, fermentasi, pengeringan, sortasi, pengemasan
dan penyimpanan. Pengolahan dilakukan tanpa pewarna dan bahan
pengawet. Aktifitas pengolahan teh berlangsung selama 22 jam dan yang
paling lama adalah proses pelayuan (18 jam). Kondisi pabrik teh di lapang
terdapat pada Gambar 2.
Produksi
Hasil pengolahan pucuk teh
berupa serbuk teh hitam orthodox yang
menghasilkan larutan berwarna merah
tembaga dengan cita rasa dan aroma
khas. Produksi teh dari Perkebunan Teh
Kayu Aro rata-rata mencapai 5.500-6.000
ton per tahun dalam bentuk serbuk teh
hitam orthodox atau 80-90 ton per hari.
Teh hitam yang dihasilkan
Perkebuan Teh Kayu Aro terdiri dari teh
hitam kwalitas (grade) 1, 2 dan 3. Grade 1
mempunyai ciri sebagai berikut : (2)
berasal dari pucuk terbaik, (2) rasanya
sangat kental di ujung lidah ketika
diminum dan bertahan lama di mulut, (3)
tidak meninggalkan ampas dan serbuk,
serta airnya bening dan (4) jika
dimasukkan ke dalam gelas akan
berwarna oranye.
Sedangkan grade 2 dan 3
terbuat dari campuran daun dan batang Gambar 2 . Pabrik teh Perkebunan
sehingga rasa dan aromanya jauh
Teh Kayu Aro, Kerinci
berbeda dengan grade 1, selain itu
warnanya kurang menarik. Teh hitam
grade 1 tidak akan dijumpai di tanah air karena karena seluruhnya di ekspor,
sedangkan yang dijumpai di dalam negeri hanya grade 2 dan 3. Contoh
produk untuk grade 1 terdapat pada Gambar 3 sedangkan untuk grade 2
dan 3 pada Gambar 4.
Keunggulan
Teh hitam orthodox Kayu Aro termasuk High grown tea yaitu teh
yang berasal dari kebun teh dengan ketinggian tempat di atas 1.200 m dpl.
Teh jenis ini mempunyai mutu yang tinggi.
Menurut aktifis komunitas pecinta teh, teh hitam orthodox Kayu
Aro merupakan teh yang terbaik di dunia, sebagai pembanding adalah teh
Sosro dan Sariwangi yang menempati ranking di atas 400, Lipton di atas
300 dan teh 63 berada pada ranking seratusan.
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Te t a p i m e n u r u t D i r e k t u r
Keuangan PTN VI, A. Karimuddin teh
hitam orthodox Kayu Aro merupakan teh
terbaik kedua di dunia. Pengakuan itu
dapat dibuktikan di museum teh dunia di
Manchester, Inggris. Dari museum
tersebut
dapat diketahui bahwa teh
terbaik di dunia adalah teh Darjeling,
Himalaya, Nepal dan urutan kedua,
adalah teh hitam orthodox Kayu Aro.
Keluarga Kerajaan Belanda
sudah menjadi pelanggan setia teh hitam
Produk dengan bahan baku teh
orthodox Kayu Aro, sejak dari generasi Gambar 3. Kayu
Aro grade 1
Ratu Wilhelmina, yang berkuasa pada
saat Belanda menjajah Indonesia,
sampai keturunannya seperti Ratu
Juliana, dan Ratu Beatrix yang berkuasa
saat ini. Begitu juga dengan keluarga raja
Inggris. Ratu Elizabeth II merupakan
pelanggan teh Ty.phoo yang bahan
bakunya adalah teh hitam orthodox Kayu
Aro. Ty.phoo adalah perusahaan teh
ternama dunia dari Inggris yang didirikan
pada 1903 oleh John Jr. Perusahaan Gambar 4. Produk dengan bahan baku
teh Kayu Aro grade 2 dan 3
tersebut memasok teh kepada keluarga
bangsawan dunia, termasuk keluarga raja
Inggris. Teh Ty.phoo termasuk teh dengan harga premium, 1 kg teh Ty.phoo
(Gambar 3) harganya mencapai 11,68 Pounsterling atau Rp. 166.195
Pengawasan Mutu
Perkebunan Teh Kayu Aro menghasilkan 16 macam teh. Untuk
menjaga mutu maka setiap 45 menit sekali dilakukan tes organoleptik
menggunakan hidung (mencium aroma), mata (melihat warna) dan lidah
(mengetahui rasa) terhadap semua produk teh yang dihasilkan. Prosedur
pengetesan adalah sebagai berikut : (1) bubuk teh seberat 2,8 g
dimasukkan ke dalam cangkir, (2) bubuk teh tersebut kemudian disiram
dengan air mendidih dan ditutup selama lima menit, (3) setelah itu dicium,
dan disaring serta dilihat warna airnya, (4) setelah agak dingin dimasukkan
ke mulut dan diuji rasanya dengan lidah, kemudian dibuang ke wadah
yang telah disediakan.
Negara Tujuan Ekspor
Produksi teh hitam orthodox PTPN VI dengan merk 'Kajoe Aro"
kini telah menyebar dan menguasai pasar konsumsi di dunia mulai dari
Eropa yang meliputi Belanda, Jerman, Inggris, Belgia, Portugal, Spanyol,
Italia, Rusia dan pecahan Uni Soviet, daratan Amerika, Asia seperti
Jepang, China, India, Pakistan dan Sri Lanka, begitu juga Australia sampai
sebagian Negara Arab merupakan pasar yang sangat potensial. Sebesar
80% teh hitam orthodox yang dihasilkan Perkebunan Teh Kayu Aro di
ekspor ke manca negara dan sisanya (20%) untuk konsumsi dalam negeri.
Lipton, Sariwangi, Vanrees, L. Elink Schuurman, Padakersa, Trijasa SDB,
Suruchi adalah beberapa konsumen teh hitam orthodox Perkebunan Teh
Kayu Aro. Karena aromanya yang khas, biasanya teh hitam orthodox Kayu
Aro hanya dijadikan bumbu untuk merk teh tersebut.
Manfaat Teh Hitam
Teh hitam orthodox Kayu Aro mengandung polifenol, yaitu anti
oksidan jenis biolavanoid yang dapat mencengah osteoporosis terutama
pada wanita pasca menopouse 100 kali lebih efektif dari vitamin C dan 25
kali lebih efektif dari vitamin E. Selain itu teh tersebut mengandung
riboflavin yaitu zat yang dapat membantu pertumbuhan pencernaan dan
vitalitas. Menurut penelitian Weisburger dari Amerika, kebiasaan minum
teh hitam orthodox Kayu Aro secara teratur dapat mencengah penyakit
kanker, dan jantung. Sedangkan menurut The American Journal of
Epidemiology (2008) teh hitam bisa menangkal penyakit parkinson.(Handi
Supriadi/suriadihandi_@yahoo.com)

Produktivitas tanaman kakao rakyat hanya mencapai 600
kg/ha/tahun, sangat rendah bila dibandingkan dengan potensi yang dapat
dicapai sebesar 2000 kg/ha/tahun. Rendahnya produktivitas kakao rakyat
disebabkan oleh penggunaan bahan tanaman yang tidak unggul.
Bahan tanaman kakao dapat berasal dari generatif dan vegetatif.
Bahan tanaman yang berasal dari vegetatif dapat menghasilkan bahan
tanaman yang seragam, terjamin sifat genotipnya dan lebih mudah
penyediaannya. Penyediaan bahan tanaman secara vegetatif dapat
dilakukan secara okulasi dan grafting. Penyediaan bahan tanaman dengan
cara okulasi dilakukan dengan cara menempelkan mata tunas dari batang
atas yang unggul pada mata tunas batang batang bawah yang juga
mempunyai kelebihan. Grafting hampir sama dengan okulasi, tetapi
dilakukan dengan menyambung pucuk yang berasal dari tanaman unggul
sebagai batang atas pada batang bawah yang sudah tersedia.
Baik okulasi maupun grafting dapat juga digunakan untuk
memperbaiki klon tanaman yang terdapat pada petani. Cara ini, okulasi dan
grafting dilakukan pada tanaman kakao rakyat yang ada sebagai batang
bawah.
A. Okulasi(Budding)
Bahan tanaman
Batang atas (Entres)
Entres pada okulasi berupa mata tunas yang berasal dari batang
klon kakao yang unggul, seperti klon Sulawesi 1, Sulawesi 2, ICCRI 03,
ICCRI 04, Sca 6 dll. Mata tunas diambil dari cabang atau ranting baik yang
berasal dari cabang ortotrop maupun plagiotrop tanaman kakao yang
sehat, umur cabang atau ranting sekitar 4-6 bulan yang dicirikan oleh warna
hijau kecoklatan, diameter 0,5 cm dan daunnya sudah gugur. Bila jarak
antara sumber entres dengan tempat okulasi (pembibitan) cukup jauh
batang entres dapat dibawa dengan menggunakan gedebok pisang.
Batang entres disusun dalam gedebok pisang lalu diikat, dengan
kelembaban dalam gedebok pisang ini entres dapat tahan sampai 1 (satu)
minggu. Batang entres dapat juga dibawa dengan menggunakan box ice
yang diberi es sebagai pendingin.
Mengambil mata entres dilakukan dengan memotong mata tunas
bersama dengan kayunya dengan tebal 2-3 mm, dengan cara ini kulit mata
entres akan mudah dilepas dari kayunya. Potong mata entres sehingga
berukuran panjang 5 cm dan lebar 1 cm.

ü

masih berwarna hijau berarti okulasi
jadi, tetapi jika berwarna cokelat berarti
okulasi gagal.
Perlakuan selanjutnya untuk okulasi
yang jadi adalah memotong lidah kulit
pada batas di atas mata dan menoreh
kulit batang di atas tempelan utnuk
memacu bertunasnya mata okulasi.
Dua minggu kemudian setelah mata
okulasi kelihatan membesar (metir),
batang bawah dilengkungkan dengan
cara menyayat batangnya di atas
tempelan.

Plagiot

Plagiot
Gambar 2. Entres kakao

2. Metode T atau T-Budding
Persyaratan umum okulasi metode ini adalah diameter batang
sudah mencapai 6-25 mm dan pertumbuhan batang bawah cukup aktif,
sehingga kulit batang mudah sekali dilepaskan dari bagian kayunya.
Urutan kerja metode ini sebagai berikut :
ü Menyiapkan batang Bawah; Dibuat irisan vertikal dengan panjang 2,5
cm. Selanjutnya dibuat irisan horisontal di ujung atas irisan vertikal
dengan lebar sekitar 1/3 lingkaran batang. Untuk membuka kulit,
sebaiknya pisau agak dicongkelkan.
ü Menyiapkan Mata Okulasi; Dibuat sayatan kulit bersama sebagian
kayu dari 3 cm di bawah mata sampai 3 cm di atas mata; kemudian
dibuat potongan mendatar 2 cm di atas mata hinga menembus kulit
dan kayu untuk memudahkan pengambilan mata.
ü Menyisipkan Mata; Potongan mata disisipkan di bawah kulit batang
bawah sampai batas atas dari mata dan torehan batang bawah
bertautan setelah itu diikat erat.
3. Metode Terbalik
Metode ini lazimnya dilakukan jika okulasi dilaksanakan pada
musim hujan guna mencegah genangan air pada mata. Pelaksanaan
metode ini sama dengan metode T. hanya, dalam menyisipkan mata
dilakukan dari bawah ke atas.
Dibawah ini tahapan proses okulasi

Batang bawah (Rottstock)
Batang bawah dapat berasal
dari biji yang dibibitkan dalam polybag
atau tanaman kakao petani yang tumbuh
di kebun. Bila berasal dari pembibitan,
okulasi dilakukan setelah bibit berumur
4-6 bulan. Proses penyiapan bibit kakao
untuk batang bawah sama dengan
penyiapan bibit kakao semaian untuk
ditanam dikebun. Sedangkan bila yang
digunakan sebagai batang bawah
Gambar 1. Batang Bawah
adalah tanaman kakao di lapangan,
sebaiknya dilakukan pemangkasan
terlebih dahulu untuk merangsang
tumbuhnya tunas atau cabang. Okulasi dilakukan pada tunas atau cabang
tersebut setelah berumur 4-6 bulan.
Pelaksanaan okulasi
Terdapat beberapa metode okulasi yang biasa dilakukan yaitu :
1. Metode Modifikasi Forket
Urutan kerja metode ini sebagai berikut:
ü Menyiapkan Batang Bawah; Kulit kayu ditoreh dari atas, lebar 1,5 cm
panjang sekitar 5 cm. Kulit kayu ini disayat dengan sudut 45º. Caranya,
kulit ditekan pada pisau dengan jari telunjuk sambil ditarik ke atas
sampai ujung torehan. Torehan untuk mata okulasi lazimnya dilakukan
pada ketinggian 10-20 cm dari permukaan tanah.
ü Menyiapkan Mata Okulasi; Dibuat sayatan dari bawah ke atas. Batas
bawah sekitar 3 cm dari mata. Sayatan dibuat dengan
mengikutsertakan sebagian kayu, lebar 2 cm batas atas sekitar 3 cm
dari mata. Kayu diangkat dengan hati-hati dari ujung ke pangkal.
Selanjutnya dibuat potongan mata okulasi dengan panjang sekitar 4
cm dan lebar 1,5 cm.
ü Menempelkan Mata Okulasi; Lidah kulit batang bawah diangkat,
kemudian mata tunas disisipkan ke dalamnya. Harus diusahakan tepi
mata tunas bersinggungan dengan tepi kulit batang bawah.
Selanjutnya lidah kulit ditutupkan ke mata-mata tunas dan diikat. Arah
bukaan kulit batang bawah bisa dari atas ke bawah, tetapi risikonya jika
pengikatan tidak rapat, mata tunas sering busuk karena tergenang air
hujan.
ü Dua minggu kemudian dilakukan pengamatan terhadap hasil okulasi
dengan cara membuka tali, mengangkat lidah kulit bawah tanah, dan
menusukkan pisau atau kuku ke kulit mata okulasi, jika mata okulasi
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Gambar 4. Penyiapan batang bawah (a), penyiapan mata okulasi (b),
penempelan mata okulasi (c), pengikatan dengan plastik (d)
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Gambar 5. penyiapan entres (a), membelah batang bawah (b), pengikatan
sambungan (c), ditutup dengan plastik (d)
B. Sambung pucuk (Grafting)
Secara prinsip tujuan sambung
pucuk (grafting) dan okulasi sama,
perbedaanya terletak pada saat penyediaan
entres dan pelaksanaan grafting. Entres batang
atas yang digunakan sebagai bibit sambungan
adalah cabang ranting plagiotrop atau cabang
ortotrop yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Kulit cabang/ranting sudah berwarna
hijau kecoklatan
Gambar 6. Kakao hasil okulasi
2. Cabang/berumur kurang lebih 4
bulan
3. Pertumbuhan sehat dan mempunyai panjang entres 20-40 cm
Setelah batang dan entres tersedia, dilakukan penyambungan
bibit. Caranya adalah bibit batang bawah dipotong pada ketinggian 20-25
cm dari permukaan tanah. Batang bawah dibelah dari atas ke bawah
sepanjang 3-4 cm. Diameter entres diusahakan sama dengan batang
bawah. Entres disayat bagian kiri kanannya sepanjang 3−4 cm sehingga
ujungnya meruncing membentuk huruf V. Selanjutnya entres dimasukkan
ke dalam celah batang bawah yang telah disiapkan dan diikat dengan tali
plastik. Sambungan kemudian ditutup dengan kantong plastik. (Iing sobari
dan Dibyo pranowo /iingsobari@gmail.com)
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