PETANI PENAJAM MAGANG DI BALITTRI
Komoditas lada (Piper nigrum L.) merupakan salah satu
tanaman rempah yang mempunyai nilai ekonomi penting bagi Indonesia,
dikarenakan selain sebagai sumber pendapatan petani dan penyedia
lapangan kerja, juga merupakan salah satu sumber devisa negara,
mengingat selama ini sebagian besar produk lada Indonesia diekspor ke
luar negeri. Akan tetapi dalam sepuluh tahun terakhir ini, kontribusi lada
Indonesia di pasar dunia semakin menurun. Banyak faktor yang menjadi
kendala dalam budidaya lada, diantaranya adalah serangan penyakit
busuk pangkal batang (BPB) yang disebabkan oleh jamur Phytophthora
capsici. Penyakit ini merupakan organisme pengganggu tanaman (OPT)
paling berbahaya dan paling merugikan bagi petani lada. Secara Nasional,
serangan penyakit busuk pangkal batang dapat menyebabkan kerugian
10-15 % per tahun.
Meskipun komoditas lada tidak lagi menjadi mandat Balittri, akan
tetapi dalam rangka menjaga keberlangsungan program adopsi teknologi
lada kepada stakeholder dan hubungan kemitraan antara Balittri dengan
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara,
Provinsi Kalimantan Timur, maka pada tanggal 28 sampai dengan tanggal
30 Maret 2012 yang lalu telah dilaksanakan Pelatihan Petani dan Pelaku
Agribisnis untuk budidaya tanaman lada. Kegiatan pelatihan tersebut
dititikberatkan pada penanggulangan penyakit busuk pangkal batang dan
penanganan pasca panen lada. Pelatihan tersebut dilaksanakan di Balai
Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (Balittri) Jalan Raya Pakuwon,
Parungkuda Sukabumi, selama 3 hari. Sasaran yang ingin dicapai dalam
pelatihan ini adalah agar para petani dan pelaku agribisnis tanaman lada di
Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalinantan Timur lebih terampil
untuk menangani budidaya lada, khususnya dalam menangani penyakit
busuk pangkal batang dan pasca panen tanaman lada. Jumlah peserta
Pelatihan sebanyak 25 orang dan 6 orang pendamping dari Dinas
glukovanilin
Kehutanan
dan Perkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara , Provinsi
Kalimantan Timur.
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MENGENAL EMPAT MACAM PRODUK TEH

Gambar 3. Pengarahan Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur

Siapa yang tidak kenal dengan teh? minuman teh merupakan
minuman penyegar yang paling populer dan paling banyak dikonsumsi di
dunia, setelah air putih. Teh diproduksi dari pucuk daun muda tanaman teh
(Camelia sinensis). Produk daun teh dapat menjadi berbeda satu sama lain
karena melalui berbagai metode atau cara pengolahan yang berbeda,
sehingga ketika daun teh kering tersebut diseduh dengan air panas, akan
menimbulkan aroma serta rasa yang khas yang berbeda pula. Oleh karena
itu, berdasarkan penanganan pasca panennya produk teh diklasifikasikan
menjadi 4 (empat) jenis, yaitu :
1. Teh Hijau (Green Tea)
Teh hijau diperoleh tanpa proses fermentasi (oksidasi enzimatis),
yaitu dibuat dengan cara menginaktifkan enzim fenolase yang ada dalam
pucuk daun teh segar, dengan cara pemanasan sehingga oksidasi
terhadap katekin (zat antioksidan) dapat dicegah. Pemanasan dapat
dilakukan dengan dua cara yaitu dengan udara kering
(pemanggangan/sangrai) dan pemanasan basah dengan uap panas
(steam). Pemanggangan daun teh akan memberikan aroma dan flavor
yang lebih kuat dibandingkan dengan pemberian uap panas. Keuntungan
dengan cara pemberian uap panas, adalah warna teh dan seduhannya
akan lebih hijau terang. Di Cina, untuk membuat teh hijau dilakukan
pemberian uap panas pada daun teh, sedangkan di Jepang daun tehnya
disangrai. Pada kedua metode tersebut, daun teh sama-sama menjadi
layu, tetapi karena daun teh ini segera dipanaskan setelah pemetikan,
maka hasil tehnya tetap berwarna hijau.

Gambar. 4 Pelaksanaan diskusi di ruangan

Gambar 1. Kedatangan peserta pelatihan yang didampingi Bapak Bupati
Penajam Paser Utara dan Kepala Dinas Kehutanan dan
Perkebunan.

MAJALAH SEMI POPULER

Adapun materi pelatihan yang disampaikan oleh para pelatih
dari Balittri, adalah: potensi ekonomi pengembangan lada, budidaya lada,
mengenal penyakit busuk pangkal batang (BPB) dan strategi
pengendaliannya, hama utama lada dan cara pengendaliannya, dan
penanganan panen dan pasca panen lada. Acara yang dihadiri langsung
oleh Bupati Penajam Paser Utara dan Kepala Dinas Kehutanan dan
Perkebunan, Kabupaten Penajam Paser Utara berlangsung lancar dan
mendapat apriasi sangat positif dari seluruh peserta. Sebagai tindak lanjut
dari kegiatan tersebut, Bapak Bupati secara khusus mengundang Kepala
Balai untuk melakukan kunjungan ke Kabupaten Penajam Paser Utara.
(Samsudin/ samsudin.afaqih@gmail.com)

2. Teh hitam (Black Tea)
Teh hitam biasa disebut juga sebagai teh merah, hal tersebut
dikarenakan kebiasaan orang timur menyebutnya teh merah karena larutan
teh yang dihasilkan dari teh ini akan berwarna merah, sedangkan orang
barat menyebutnya teh hitam karena daun teh yang digunakan untuk
penyeduhan biasanya berwarna hitam. Teh hitam merupakan jenis teh
yang paling banyak di produksi di Indonesia, dimana Indonesia sendiri
merupakan pengekspor teh hitam ke-5 terbesar di dunia.
Teh hitam diperoleh melalui proses fermentasi, dalam hal ini
fermentasi tidak menggunakan mikrobia sebagai sumber enzim, melainkan
dilakukan oleh enzim fenolase yang terdapat di dalam daun teh itu sendiri.
Pada proses ini, sebagian besar katekin dioksidasi menjadi teaflavin dan
tearubigin, suatu senyawa antioksidan yang tidak sekuat katekin.
Teh hitam merupakan daun teh yang paling banyak mengalami
pemrosesan fermentasi, sehingga dapat dikatakan pengolahan teh hitam
dilakukan dengan fermentasi penuh. Tahap pertama, daun diletakkan di
rak dan dibiarkan layu selama 14 sampai 24 jam. Kemudian daun digulung
dan dipelintir untuk melepaskan enzim alami dan mempersiapkan daun
untuk proses oksidasi, pada tahap ini daun ini masih berwarna hijau.
Setelah proses penggulungan, daun siap untuk proses oksidasi. Daun
diletakkan di tempat dingin dan lembab, kemudian proses fermentasi
berlangsung dengan bantuan oksigen dan enzim. Proses fermentasi
memberi warna dan rasa pada teh hitam, dimana lamanya proses
fermentasi sangat menentukan kualitas hasil akhir. Setelah itu, daun
dikeringkan atau dipanaskan untuk menghentikan proses oksidasi untuk
mendapatkan rasa serta aroma yang diinginkan

Bahan baku teh oolong diambil dari 3 daun teh teratas, yang
dipetik tepat pada waktunya, yaitu pada saat tidak terlalu muda dan juga
tidak terlalu tua. Langkah pertama pengolahan teh oolong adalah
membuat daun menjadi layu yaitu daaun dibiarkan layu selama beberapa
jam dibawah sinar matahari, tapi kurang dari satu hari. Setelah daun layu,
daun diaduk untuk mengeluarkan tetes kecil air dari daun sehingga proses
oksidasi bisa dimulai. Ketika daun terpapar udara, maka akan berubah
warna menjadi lebih gelap. Lamanya waktu daun mengalami oksidasi
tergantung dari jenis oolong, beberapa jenis hanya 10% teroksidasi,
sedangkan yang lain bisa sampai 50% yang teroksidasi. Daun teh
kemudian dipanaskan untuk menghentikan proses oksidasi dan
mengeringkannya.
4. Teh Putih (White Tea)
Teh putih merupakan jenis teh yang tidak mengalami proses
fermentasi sama sekali, dimana proses pengeringan dan penguapan
dilakukan dengan sangat singkat. Teh Putih diambil hanya dari daun teh
pilihan yang dipetik dan dipanen sebelum benar-benar mekar. Teh putih
terkenal sebagai dewa dewinya teh karena diambil dari kuncup daun
terbaik dari setiap pohonnya, dan disebut teh putih karena ketika dipetik
kuncup daunnya masih ditutupi seperti rambut putih yang halus. Daun teh
yang dipetik adalah pucuk daun yang muda, kemudian dikeringkan dengan
metode penguapan (steam dried) atau dibiarkan kering oleh udara (air
dried).
Daun teh putih adalah daun teh yang paling sedikit mengalami
pemrosesan dari semua jenis teh, sedangkan teh jenis yang lain umumnya
mengalami empat sampai lima langkah pemrosesan. Dengan proses yang
lebih singkat tersebut, kandungan zat katekin pada teh putih adalah yang
tertinggi, sehingga mempunyai khasiat yang lebih ampuh dibanding teh
jenis lainnya. Pucuk daun muda (kuntum daun yang baru tumbuh) tidaklah
dioksidasi; pucuk-pucuk ini dihindarkan dari sinar matahari demi mencegah
pembentukan klorofil. Karenanya teh putih diproduksi hanya sedikit
dibandingkan jenis teh lain, dan akibatnya menjadi lebih mahal
dibandingkan teh lainnya
Seperti halnya teh oolong, selama ini teh putih hanya diproduksi
oleh perkebunan teh di China dan Taiwan, tetapi saat ini telah mulai
diproduksi di Indonesia oleh 3 perkebunan teh yaitu : (1) PT. Chakra di
Ciwidey, Jawa Barat dengan nama Oza Premium White Tea; (2) PTPN VIII
di Garut, Jawa Barat; serta (3) PTPN XII di Wonosari, Jawa Timur.
Jika kita melintas di daerah Puncak Jawa Barat, maka akan
disambut dengan hamparan kebun teh Camellia sinensis varietas
Asammica yang menghijau, dari varietas teh inilah teh hijau, teh
hitam/merah dan teh putih diolah, kecuali teh oolong yang diolah dari
Camellia sinensis varietas Sinensis. Dengan demikian selain perbedaan
varietas pada teh oolong dan perbedaan daun yang dipetik, maka
perbedaan teh hitam/merah, teh hijau, teh oolong dan teh putih terletak
pada pengolahannya, sehingga memberikan aroma dan sensasi rasa yang
berbeda saat diseduh dan dinikmati, serta memberikan tingkat khasiat yang
berbeda sehubungan dengan tingkatan antioksidan katekin yang
dikandungnya (Juniaty Towaha dan Bambang ET
/juniaty_tmunir@yahoo.com).

Daftar Isi

3. Teh oolong (Oolong Tea)

Gambar 2. Pelaksanaan pelatihan di ruangan

“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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Teh oolong diproses secara semi fermentasi dan dibuat dengan
bahan baku khusus, yaitu varietas tertentu seperti Camellia sinensis
varietas Sinensis yang memberikan aroma khusus. Jenis teh oolong,
memang belum begitu popular dibandingkan dengan jenis teh hijau atau teh
hitam. Kebanyakan daun teh oolong dihasilkan perkebunan teh di Cina dan
Taiwan, oolong dalam bahasa Cina berarti naga hitam karena daunnya
mirip naga hitam kecil yang tiba-tiba terbangun ketika diseduh, tetapi saat
ini teh oolong telah diproduksi di Indonesia, seperti Jawa Oolong, Olong
Bengkulu, dan Olong Organik Banten. Proses pembuatan dan pengolahan
teh oolong berada diantara teh hijau dan teh hitam, dimana teh oolong
dihasilkan melalui proses pemanasan yang dilakukan segera setelah
proses penggulungan daun, dengan tujuan untuk menghentikan proses
fermentasi, oleh karena itu tehoolong disebut sebagai teh semi fermentasi.

Mengenal Empat Jenis Produk Teh
Potensi Pemanfaatan Biji Karet
(hevea Brasiliensis Mull Arg) untuk Bahan Makanan
Upaya Pengendalian Jamur Akar Putih Pada
Tanaman Karet dengan Pemanfaatan Tanaman
Antagonis
Kegiatan Pelatihan Budidaya Lada
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UPAYA PENGENDALIAN JAMUR AKAR PUTIH PADA TANAMAN KARET
DENGAN PEMANFAATAN TANAMAN ANTAGONIS

POTENSI PEMANFAATAN BIJI KARET (Hevea brasiliensis Mull Arg)
UNTUK BAHAN MAKANAN
Tanaman karet (Hevea brasiliensis Mull Arg) mempunyai banyak
kegunaan bagi kehidupan manusia. Beberapa peran penting pohon karet
antara lain sebagai (a) Sumber pendapatan dan lapangan kerja bagi
sebagian masyarakat; (b) Sumber devisa negara dari ekspor non-migas; ©
Mendorong tumbuhnya agro-industri di bidang perkebunan; dan (d) Sumber
daya hayati dan pelestarian lingkungan.

Kingkdom
Devisi
Subdivisi
Kelas
Ordo
Famili
Subfamily
Subtribe
Genus
Spesies

Susunan klasifikasi tanaman karet sebagai berikut :
: Plantae
: Magnoliophyta
: Angiosperma
: Magnoliopsida
: Malpighiales
: Euphorbiaceae
: Crotonoideae
: Heveinae
: Havea
: Havea brasiliensis Mull . Arg

hari dua malam, dilanjutkan pengukusan dan dicuci bersih lalu ditiriskan.
Selanjutnya biji karet siap diolah menjadi berbagai makanan seperti halnya
kacang bawang atau sebagai alternatif pengganti kedelai untuk membuat
tempe. Menurut Murdijati (cit Dwi Astuti, 2008) kandungan sianida dalam
biji karet dapat dihilangkan atau dikurangi melalui beberapa cara,yaitu
perendaman selama 24 jam, pengukusan pada suhu 100oC selama 6 jam,
penjemuran selama 12 jam di bawah sinar matahari atau kombinasi antara
pengukusan dengan penjemuran selama 12 jam.
Kandungan protein pada biji karet ternyata lebih tinggi
dibandingkan dengan kacang hijau dan kacang tanah, namun masih di
bawahnya kedelai dan kecipir (lihat Tabel 2)
Tabel 2. Komposisi nutrisi biji karet, kedelai, kacang hijau,
kacang tanah, dan kecipir.

( Van Steenis, et al. 2006, http://id.wikipedia.org/wiki/Karet)
Sumber: Balai Informasi Pertanian-Ciawi, 1985 (dalam http://nippontori. multiply. com/journal/)
dan (Giok L T, Samsudin, Husaini and Tarwotjo. 1967 )

Indonesia dengan perkebunan karet seluas ±3,4 juta hektar serta
produksi ± 2,6 juta ton merupakan penghasil dan pengekspor karet alam ke
dua setelah Thailand.
Produk utama dari tanaman karet adalah
menghasilkan getah/lateks sebagai bahan baku karet alam untuk keperluan
berbagai industri, selain itu dari tanaman karet juga diperoleh produk
samping yaitu kayu karet tua dan biji karet. Kayu karet berwarna cerah dan
coraknya menyerupai kayu ramin sehingga cukup diminati untuk bahan
bangunan/konstruksi, furniture/meubel atau lainnya sedangkan biji karet
belum banyak dimanfaatkan secara optimal dan baru sebagian kecil yang
dimanfaatkan untuk benih atau perbanyakan generatif. Dari setiap pohon
karet bisa menghasilkan biji karet sekitar 3,5 kg atau antara 800 kg-1200 kg
biji karet per hektar dengan demikian biji karet tersedia melimpah karena
lahan perkebunan karet di Indonesia sangat luas. Kandungan protein biji
karet cukup tinggi oleh karena itu selain untuk benih, biji karet juga dapat
diolah menjadi makanan yang bergizi yaitu menjadi tempe, atau dibuat
tepung untuk bahan kue, dan makanan lainnya. Saat ini petani karet
umumnya masih membiarkan biji karet berserakan menjadi limbah di
kebun, untuk itu perlu ditingkatkan pemanfaatan biji karet sehingga dapat
menjadi tambahan penghasilan bagi petani.
Pemanfaatan biji karet untuk bahan makanan
Biji karet dengan
penanganan yang tepat layak
dikonsumsi masyarakat karena
kandungan gizinya cukup tinggi.
Protein yang terkandung pada biji karet
cukup tinggi, asam amino essensial
yang diperlukan tubuh juga terkandung
di dalamnya. Akan tetapi karena
adanya kandungan sianida beberapa
sumber menyebutkan bahwa.biji karet
berbahaya bila dikonsumsi mentah
(Gambar 1. Biji Karet )
tanpa diolah terlebih dahulu.
Tabel 1. Komposisi kandungan kimia pada biji karet (per 100 g)
)

Sumber: Tim Penebar Swadaya (2008), (Riansyah dan Barokah, 2012)

Agar biji karet layak dikonsumsi maka perlu perlakuan yang tepat
untuk menghilangkan kadar sianida yang terkandung dalam biji karet, yaitu
antara lain dengan cara mengupas kulit keras biji karet dan merendam
daging biji karet (kernel)yang akan diolah, kemudian direbus terbuka, buang
bagian bakal daun pada biji dan kulit arinya, kemudian direndam lagi
dengan air bersih yang terus diganti secara berulang-ulang selama ± dua

10

Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar

Menurut Wizna et al. (2000) biji karet dapat diolah menjadi tempe
biji karet (tempe bikar), dan setelah menjadi tempe kandungan protein biji
karet justru meningkat yakni dari 27% menjadi 30,15% sedangkan kedelai
malah turun dari 34,9% menjadi 22,41%.
Selain diolah
menjadi tempe, biji karet
dapat diolah menjadi menjadi
berbagai jenis makanan
lainnya seperti kripik biji karet,
kecap biji karet dan margarin
dari minyak biji karet.
Pembuatan makanan ringan
seperti kripik biji karet cukup
mudah yaitu setelah isi biji
karet dipisahkan dari
cangkangnya, direndam dan
direbus sampai empuk dicuci
b e r s i h s a m p a i h i l a n g Gambar 2. Susu Biji Karet
k a n d u n g a n s i a n i d a n y a (sumber: http://pagaralaska.blogspot.com/2012/05)
kemudian dihaluskan
dicampur bumbu garam
bawang putih dan rempah-rempah lainnya, lalu dipipihkan, dipotongpotong, dijemur dan setelah kering siap di goreng untuk dinikmati. Biji karet
dapat diolah menjadi donat, susudan onde-onde seperti yang dilakukan
ibu-ibu PKK Dukuh Denokan yang dibina PKPM UGM Peningkatan
pemanfaatan biji karet merupakan langkah positif yang diharapkan dapat
berkembang di masyarakat, karena bahannya tersedia melimpah di sentrasentra produksi karet sehingga biaya produksi karet sehingga biaya
produksi relatif murah dan dapat menjadi peluang bagi petani karet untuk
menambah penghasilan. (Dewi Listyati/dewi_listyati@yahoo.com)

Penyakit Jamur Akar Putih (JAP) merupakan patogen tular tanah
(soil borne pathogen) yang dikenal sebagai penyakit penting di perkebunan
karet, menyebabkan kematian dan kehilangan produksi 3-5% di
perkebunan besar dan 5-15% di perkebunan karet rakyat. Besarnya
kehilangan produksi di perkebunan karet rakyat karena kurangnya upaya
pengendalian. Penyakit JAP pada karet telah mengakibatkan kerugian
ekonomis yang cukup berarti, tidak hanya kehilangan produksi akibat
kerusakan tanaman namun juga tingginya biaya yang diperlukan dalam
pengendaliannya. Kerusakan berat oleh penyakit ini sering terjadi pada
areal bertunggul bekas karet dan hutan primer, karena banyak sisa-sisa
akar sakit dari tanaman sebelumnya yang tertinggal di dalam tanah, selain
itu juga pada tanah berpasir dan gembur.
Penyakit JAP yang disebabkan oleh Rigidoporus lignosus atau R.
microporus menyerang akar tunggang maupun lateral. Serangan dapat
terjadi mulai dari pembibitan, tanaman belum menghasilkan (TBM) sampai
tanaman menghasikan (TM), namun kerusakan berat oleh penyakit
tersebut sering terjadi pada tanaman belum menghasilkan, terutama pada
tanaman karet yang berumur 2-4 tahun. Gejala serangan JAP dapat
dipastikan dengan membuka daerah perakaran, yaitu pada perakaran
tanaman sakit nampak benang-benang jamur bewarna putih dan agak tebal
(rizomorf), menempel kuat pada akar sehingga sulit dilepas, selain itu juga
dapat dilihat dari terbentuknya badan buah. Peningkatan serangan ditandai
oleh daun gugur dan ujung ranting mati, selanjutnya serangan berat
menyebabkan akar tanaman busuk, batang mengering mudah tumbang
dan mati (Gambar 1). Penularan JAP terutama melalui kontak langsung
antara akar atau tunggul yang sakit dengan akar tanaman sehat, dan spora
juga dapat disebarkan oleh angin yang jatuh di tunggul dan sisa kayu,
kemudian akan tumbuh dan membentuk koloni. Hal ini menyebabkan
meningkatnya sumber infeksi bagi tanaman karet sehat, sehingga
diperlukan pengurangan sumber infeksi pada areal karet yang sudah
terserang JAP, atau dilakukan upaya pencegahan sejak awal terhadap
serangan JAP.

A

B

tanaman lidah mertua disekeliling pangkal batang tanaman karet belum
menghasilkan 4-6 pokok per pohon, sedangkan pada tanaman
menghasilkan adalah 8-10 pokok per pohon (Gambar 2).

Gambar 2. Lidah mertua sebagai tanaman antagonis pada tanaman
karet
Selain tanaman antagonis lidah mertua untuk menekan
perkembangan penyakit JAP pada tanaman karet, tanaman antagonis laos
juga dapat digunakan untuk mengurangi sumber infeksi pada tunggul dan
sisa-sisa akar agar tidak menular pada pohon yang sehat. Tanaman laos
yang ditanam disekeliling tunggul biasanya ditambahkan dengan
perlakuan penggunaan jamur pelapuk kayu, sehingga dapat melapukkan
tunggul di areal perkebunan karet (Gambar 3). Jika digunakan pada
tunggul, tanaman laos ditanam 10-12 pokok di sekeliling pangkal tunggul
pada saat musim hujan setelah lahan dibersihkan.

C

Gambar 1. Gejala serangan JAP pada pohon karet
A. Miselium JAP B. Badan Buah JAP
C. Ujung Ranting Mati
Upaya pencegahan dapat dilakukan salah satunya dengan
pemanfaatan tanaman antagonis yang ditanam secara tumpangsari seperti
lidah mertua dan laos. Tanaman lidah mertua (Sansevieria) dan laos (Alpina
galanga) diketahui memiliki potensi sebagai tanaman antagonis, yaitu
sebagai agens pengendali terhadap serangan patogen tanaman, terutama
patogen tular tanah yang menyebabkan penyakit di perakaran.. Dalam hal
ini lidah mertua dan laos dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan
penyakit Jamur Akar Putih (JAP) pada tanaman karet. Tindakan ini lebih
bersifat pencegahan yaitu dengan cara melindungi tanaman dari serangan
patogen, Beberapa hasil penelitian telah menjelaskan bahwa dengan cara
tumpangsari tanaman antagonis pada perkebunan karet dapat mengurangi
tingkat serangan JAP. Tanaman antagonis lidah mertua dan laos juga
disebut tanaman antibiotik, karena dapat berfungsi sebagai penghambat
dan penekanan pertumbuhan mikroorganisme.
Tanaman antagonis lidah mertua yang ditanam di perkebunan
karet bertujuan untuk mencegah serangan JAP, jika tanaman sudah
terserang maka dengan lidah mertua ini dapat mengurangi atau
menurunkan infeksi diperakaran. Tanaman lidah mertua atau disebut
dengan Sansevieria termasuk kelompok tanaman hias yang sudah banyak
dikenal oleh masyarakat baik untuk menghiasi bagian dalam rumah (dapat
tumbuh dalam kondisi yang sedikit air dan cahaya matahari), maupun di
pekarangan rumah. Tanaman ini disebut dengan tanaman lidah mertua
karena bentuknya yang tajam, dan morfologi khas dari tanaman ini adalah
memiliki daun yang keras, tebal, sukulen, tegak, dengan ujung meruncing,
dan tahan kekeringan. Namun dalam kondisi lembab atau basah,
sansiviera bisa tumbuh subur. Tanaman lidah mertua memiliki
keistimewaan yaitu dapat menyerap bahan beracun, seperti
karbondioksida, benzene,formaldehyde, dan trichloroethylene.
Pengendalian penyakit JAP dengan tumpangsari lidah mertua pada
tanaman karet ini dilakukan dengan cara menanam

Gambar 3. Laos sebagai tanaman antagonis pada tunggul dan sisa-sisa
akar
Tanaman lidah mertua dan laos bersifat antagonis karena dapat
mengeluarkan bahan kimia/ zat antibiotik dari perakarannya untuk
melawan patogen R. lignosus maupun R. microporus penyebab penyakit
JAP di sekitar perakaran, sehingga akan menekan perkembangan jamur
yang hidup pada perakaran pohon karet maupun tunggul. Kedua tanaman
antagonis ini akan memberikan perlindungan terhadap tanaman dari
serangan JAP dalam jangka panjang, selain itu juga mampu tumbuh dalam
kondisi bersaing dengan akar tanaman karet dalam kondisi terlindung,
sehingga tanaman antagonis dapat berfungsi untuk melindungi tanaman
sehat yang berdekatan letaknya atau satu lokasi dengan tanaman sakit
baik pada tanaman belum menghasilkan maupun telah menghasilkan.
Penggunaan tanaman antagonis seperti lidah mertua dan laos disarankan
dengan dipadukan komponen pengendalian yang lain, misalnya
penggunaan belerang, jamur pelapuk kayu, agensia hayati maupun
tanaman kacangan penutup tanah agar upaya pengendalian terhadap JAP
dapat maksimal. (Widi Amaria/ w_amaria@yahoo.com).
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