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PERAN STRATEGIS INDUSTRI BENIH DALAM GERAKAN NASIONAL
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KARET DI INDONESIA

Gambar 1. Koleksi kopi Arabika asal biji di KP Pakuwon, Balittri
Balai Penelitian Tanaman Industri dan
Penyegar (Balittri) saat ini memiliki koleksi
tanaman kopi Arabika asal biji hasil penyerbukan
terbuka (open pollinated) dari varietas Kartika I
dan Kartika II (Gambar 1). Koleksi kopi Arabika
tersebut berada di kebun percobaan (KP)
Pakuwon pada ketinggian tempat 450 m dpl
dengan tipe iklim B (Schmidt-Ferguson) dan jenis
tanah Latosol. Umur tanaman saat ini baru
mencapai 1 tahun dihitung sejak pindah tanam ke
lapangan. Jarak tanam yang digunakan 3 m x 3 m
dan sistem pangkas batang tunggal. Naungan
berupa tanaman kelapa hibrida yang sudah
berumur 27 tahun.
Berdasarkan hasil pengamatan secara visual
terdapat variasi morfotipe antar individu dalam
populasi. Perbedaan yang ditunjukkan oleh
sebagian individu bahkan tampak sangat nyata
atau jauh menyimpang dari tipe tetuanya (off type).
Perbedaan tersebut juga ditunjukkan hingga taraf
seluler, yaitu ukuran sel stomata (Gambar 2).
Fenomena menarik lainnya adalah munculnya
dimorfisme bunga dengan proporsi yang beragam
antar individu (Gambar 3). Ragam fenotipik pada
tanaman merupakan fungsi dari ragam genetik
dan lingkungan. Meskipun demikian, kondisi
lingkungan tumbuh tanaman dinilai cukup
homogen sehingga munculnya tipe simpang
diduga terkait dengan konstitusi genetik pada
tetuanya (varietas Kartika I dan Kartika II).
Kopi Arabika (Coffea arabica L) merupakan
satu-satunya spesies allotetraploid (2n=4x=44)
dalam genus Coffea. Beberapa literatur
menyebutkan bahwa progenitror dari jenis C.
arabica adalah C. eugenioides dan C. canephora
yang keduanya merupakan tipe diploid
(2n=2x=22). Meskipun merupakan gabungan dari
dua genom yang berbeda, perilaku
gametogenesis pada C. arabica ternyata
menyerupai tipe diploid sehingga gamet yang

dihasilkan secara umum normal dan viable. Jenis
C. arabica bersifat self-fertile sehingga tingkat
homosigositasnya tinggi. Berdasarkan alasan
tersebut, kopi Arabika biasa diperbanyak
menggunakan bahan tanam asal biji hasil
penyerbukan terbuka (open pollinated).
Basis genetik kopi Arabika dinilai sempit
karena asal-usul pengembangannya hanya
bersumber dari individu atau populasi terpilih.
Keragaman genetik yang kemudian muncul
diduga merupakan hasil dari proses mutasi serta
persilangan intra- dan inter-spesies yang terjadi
secara alami.
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Gambar 3. Dimorfisme bunga pada keturunan kopi
Arabika asal biji: (a) bunga berukuran
jauh lebih kecil muncul di samping
bunga normal, dan (b) tampilan bunga
berukuran kecil (perbesaran 40x).

Gambar 2. Perbandingan penampilan tajuk
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Gambar 3. Stomata antar individu keturunan kopi
Arabika asal biji: (a) tipe tetua dan (b)
tipe simpang.

Meskipun tergolong self-fertile, kopi Arabika
ternyata juga mampu menyerbuk silang secara
alami melalui bantuan serangga atau angin. Hal
tersebut menyebabkan tingkat heterosigositas
pada kopi Arabika meningkat dan munculnya tipe
simpang (off type) pada populasi keturunan asal biji.
Apabila dilihat dari sudut pandang agronomis,
munculnya tipe simpang dalam dalam pertanaman
berpotensi menurunkan kuantitas maupun kualitas
hasil. Berbeda halnya apabila dilihat dari sudut
pandang pemulia tanaman, munculnya tipe
simpang pada kopi Arabika dapat dijadikan sebagai
sumber ragam genetik yang potensial untuk
dimanfaatkan dalam program perbaikan sifat
tanaman kopi di masa mendatang (Dani dan Ilham
NAW / BALITTRI).
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Benih menjadi pintu gerbang (entry point) utama suatu
kehidupan, termasuk bagi kehidupan tanaman. Perannya
menjadi lebih strategis bagi tanaman perkebunan yang berumur
panjang dan sifat usahanya tahunan. Kesalahan penanaman
akibat penggunaan benih yang tidak unggul, akibatnya akan
dirasakan selama puluhan tahun. Produktivitas tanaman rendah,
masa pengembalian investasi sangat lambat, dan tingkat
keuntungan usaha menjadi lebih rendah. Padahal tiga kriteria
tersebut menjadi pertimbangan utama bagi usaha di bidang
perkebunan, selain aspek sosial dan lingkungan.
Rendahnya produktivitas karet Indonesia merupakan
akibat langsung dari banyaknya tanaman karet yang berasal dari
benih asalan atau benih sapuan. Kebanyakan tanaman karet
ditanam tidak menggunakan benih unggul, khususnya tanaman
karet rakyat. Rendahnya produktivitas tersebut telah menjadi
masalah utama sejak dekade 1980 an hingga saat ini disamping
rendahnya mutu karet yang dihasilkan. Sebagai gambaran,
produksi karet perkebunan rakyat (PR) saat ini hanya 0,7
ton/Ha/tahun. Produktivitas karet PR ini jauh lebih rendah
dibandingkan produktivitas karet Perkebunan Besar yang sudah
mencapai 1.1 ton/ha/tahun. Produktivitas tanaman karet
Indonesia ini masih berada di bawah potensi yang mampu
dicapai, yaitu 1.6 ton/ha/tahun. Artinya produktivitas riil yang
dicapai saat ini baru sekitar 60% dari potensinya. Secara umum,
produktivitas tanaman karet Indonesia ini masih lebih rendah
dibandingkan karet negara-negara pesaing. Produktivitas
tanaman karet di Thailand sudah mencapai 2.0 ton/ha/tahun.
Karet Malaysia juga mendekati 2 ton/hektar/tahun, sedangkan
India yang karetnya juga didominasi oleh perkebunan rakyat
seperti Indonesia, sudah mencapai 1,5 ton/hektar/tahun.
Masalah rendahnya produktivitas tanaman ini telah menimbulkan
kesulitan dalam meningkatkan peran komoditas karet dalam
perekonomian nasional, disamping menjadi faktor pembatas
untuk meningkatkan pendapatan petani karet di Indonesia. Salah
satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan subsektor
perkebunan dapat dilakukan dengan melakukan peremajaan,
rehabilitasi, dan perluasan kebun. Namun demikian, kegiatan
peremajaan, rehabilitasi dan perluasan kebun tersebut
terkendala oleh keterbatasan dalam penyediaan dana dan benih
tanaman. Masalah lain yang sering timbul adalah hilangnya
sumber pendapatan petani untuk sementara waktu, langkanya
sumber dana serta sulitnya akses untuk mendapatkan dana,
tingkat bunga yang tidak kompetitif, dan jumlah dana yang relatif
besar untuk ukuran petani. Pengalaman menunjukkan bahwa
pada beberapa tahun terakhir ini, akselerasi produktivitas
tanaman karet melalui kegiatan rehabilitasi dan peremajaan
tanaman berjalan lambat.
Perluasan tanaman untuk
meningkatkan produksi juga relatif stagnan, kecuali untuk
beberapa komoditas unggulan, seperti kelapa sawit.
Benih unggul tanaman karet yang dianjurkan dewasa ini
terdiri atas tiga klasifikasi, yaitu: (1) klon penghasil lateks: BPM
24; BPM 107; BPM 109; IRR 104; PB 217 dan PB 260; (2) klon
penghasil lateks dan kayu: AVROS 2037; BPM 1; IRR 5; IRR 32;
IRR 39; IRR 112; IRR 118; PB 330; PB 340; RRIC 100; dan (3) klon
penghasil kayu: IRR 70; IRR 71; IRR 72; IRR 78.
Pembibitan tersebut mencanagkan peremajaan karet
seluas 350.000 ha, melalui program Grakana Nasional
(GERNAS). Gernas Karet tersebut dilaksanakan pada tahun
2013-2015. Apabila kegiatan peremajaan ini akan dilakukan
dalam dua tahun saja, maka kebutuhan akan benih karet masingmasing menjadi 9.333.500 batang benih karet setiap tahun. Bila
kegiatan peremajaan dilakukan selama lima tahap atau lima
tahun, maka kebutuhan benih karet unggul setiap tahunnya juga
mencapai 56.000.000 batang benih.
Karena perannya yang sangat strategis, maka adopsi benih
unggul karet akan menjadi basis penentu tahap kegiatankegiatan selanjutnya. Dua aspek penting yang tidak boleh
dilupakan dalam penyediaan benih unggul karet tersebut adalah
aspek teknis penyediaan benih dan aspek kesiapan
kelembagaan petani untuk mengadopsi benih karet ungggul
tersebut. Aspek teknis harus diperhitungkan dengan seksama,
sebab industri benih unggul karet ini masih belum berkembang

Gambar 1: Bibit Karet
sementara jumlah yang dibutuhkan jumlahnya sangat
besar (jutaan benih), pengembangan komoditas sering
tidak sinkron dengan potensi penyediaan benih,
khususnya penyediaan batang bawah dan entres, serta
tidak sesuainya lokasi kebun induk/kebun entres dengan
lokasi penyebaran areal pengembangan.
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Gambar : (a) Penyadapan karet (b) Pengolahan latek (c)
Produk ahkir karet (Ban mobil)
Karena perannya yang sangat strategis, maka
adopsi benih unggul karet akan menjadi basis penentu
tahap kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dua aspek penting
yang tidak boleh dilupakan dalam penyediaan benih
unggul karet tersebut adalah aspek teknis penyediaan

benih dan aspek kesiapan kelembagaan petani untuk
mengadopsi benih karet ungggul tersebut. Aspek
teknis harus diperhitungkan dengan seksama, sebab
industri benih unggul karet ini masih belum
berkembang sementara jumlah yang dibutuhkan
jumlahnya sangat besar (jutaan benih),
pengembangan komoditas sering tidak sinkron
dengan potensi penyediaan benih, khususnya
penyediaan batang bawah dan entres, serta tidak
sesuainya lokasi kebun induk/kebun entres dengan
lokasi penyebaran areal pengembangan.
Untuk penyediaan batang atas Pemerintah
melaluia Dirjenbun sudah mengembangkan kebunkebun entres yang tersebar dibeberapa daerah sentra
karet.
Aspek kesiapan kelembagaan juga perlu
diperkuat sebab tingkat adopsi penggunaan teknologi
benih unggul di perkebunan rakyat masih rendah,
sehingga diperlukan upaya mobilisasi yang bersifat
massal dan cepat. Keberhasilan adopsinya tidak
sekedar memerlukan penyuluhan, melainkan juga
kegiatan advokasi atau pendampingan. (Bedy
Sudjarmoko/bedy_sm@yahoo.com/).
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PETANI DI BABEL MASIH MENGGUNAKAN
TAWAS SEBAGAI KOAGULAN LATEKS
Anjloknya harga karet Indonesia akhir-akhir
ini berkaitan erat dengan kualitas bokar (bahan
olah karet) yang diproduksi oleh petani, dimana
dalam pengolahan bokar-nya masih banyak
petani karet yang mempergunakan bahan
koagulan lateks yang tidak dianjurkan pemerintah
seperti tawas, pupuk TSP, air perasan
gadung/nenas dan sejenisnya yang dapat
merusak kualitas karet. Seperti halnya pada bokar
asal Provinsi Babel yang disebut-sebut berkualitas
jelek lantaran dalam pengolahannya
menggunakan tawas sebagai koagulan untuk
menggumpalkan lateksnya.
Pada prinsipnya proses penggumpalan
lateks terjadi karena rusaknya kemantapan sistim
koloid lateks, dimana kerusakan dapat terjadi
dengan jalan penetralan muatan protein dengan
penambahan asam, sehingga muatan negatif dan
muatan positif seimbang pada titik isoelektris.
Lateks segar yang mempunyai pH 6,4-6,9 yang
bermuatan negatif, dengan penambahan asam
hingga titik isoelektrisnya pada pH sekitar 4,7-5,1
menjadi bermuatan netral, sehingga daya interaksi
karet dengan pelindungnya menjadi hilang,
selanjutnya partikel-partikel karet yang sudah
bebas tersebut akan bergabung menyatu
membentuk gumpalan. Oleh karena itu, bahan
koagulan haruslah merupakan senyawa asam
ataupun senyawa yang bersifat asam yang
berkemampuan menurunkan nilai pH lateks.
Pemerintah melalui Menteri Pertanian pada
tahun 2008 menerbitkan Peraturan Menteri
Pertanian No: 38/Permentan/OT.140/8/2008
tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran
B a h a n O l a h Ka r e t , y a n g d i a n t a r a n y a
mengharuskan pemakaian asam semut/asam
formiat (CHOOH) atau bahan lain yang
direkomendasikan seperti asap cair sebagai
koagulan untuk penggumpal lateks. Sehingga
dengan pemakaian koagulan anjuran tersebut,
akan didapatkan kualitas bokar yang baik sesuai
SNI 06-2047-2002 yaitu dicerminkan oleh Kadar
Kering Karet (K3) dan tingkat kebersihan yang
tinggi.
Senyawa tawas yang banyak dipergunakan
petani karet di Provinsi Babel merupakan senyawa
aluminium sulfat [Al2(SO4)3.18H2O] yang
mempunyai sifat asam, dimana senyawa ini
biasanya dipergunakan sebagai penjernih air.
Senyawa tawas mudah ditemukan pada toko-toko
bahan bangunan di Provinsi Babel dengan harga
berkisar Rp. 6.000,- sampai Rp.7.500,-/kg,
bandingkan dengan harga asam semut atau asap
cair yang dijual dengan harga Rp. 12.500,- hingga

Rp.15.000,-/liter.
Dengan harga yang lebih
murah dan mudah didapat, maka hal ini
merupakan salah satu alasan mengapa banyak
petani karet di Babel mempergunakan tawas
ketimbang asam semut. Adapun alasan lainnya
pemilihan tawas adalah (1) dikarenakan asam
semut sulit didapatkan apalagi asap cair yang
belum akrab ditelinga petani, beda dengan tawas
yang mudah didapat sampai di pelosok-pelosok
desa; dan (2) harga bokar yang menggunakan
bahan penggumpal tawas maupun asam semut
dibeli dengan harga yang sama. Oleh karena itu,
tak heran bila harian Bangka Pos yang terbit di
kota Bangka melaporkan bahwa baru sekitar 5%
saja petani karet di Babel yang mempergunakan
asam semut dalam pengolahan bokar, adapun
sisanya sebanyak 95% petani karet masih
mempergunakan tawas.
Petani karet tidak menyadari atau bahkan
tidak peduli (mengingat bahwa kualitas bokar
bagaimanapun pada tingkat pengepul/tengkulak
tetap dibeli dengan harga yang sama) bahwa
sifat karet yang digumpalkan dengan tawas
kurang baik, karena dapat mempertinggi kadar
abu dan kotoran karet, begitupun kondisi
gumpalan tidak sempurna dan akan berbau
busuk selama penyimpanan (Tabel 1). Bau busuk
terjadi akibat pertumbuhan bakteri pembusuk
yang melakukan biodegradasi protein di dalam
bokar menjadi amonia dan sulfida yang berbau
busuk, hal tersebut terjadi dikarenakan senyawa
tawas tidak mempunyai sifat antibakteri.
Bandingkan dengan penggunaan asam semut
dan asap cair yang membentuk gumpalan
sempurna yang akan mempertinggi nilai
elastisitas maupun nilai kadar karet kering (K3)
(Tabel 2). Begitupun tidak terjadinya bau busuk
selama penyimpanan pada penggunaan
koagulan asap cair, mengingat asap cair
mempunyai sifat antibakteri kuat yang
menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk.
Walaupun asam formiat juga mempunyai sifat
antibakteri, tetapi tidak sekuat sifat antibakteri
pada asap cair sehingga bokar yang dihasilkan
dengan koagulan asam formiat masih
mengeluarkan bau busuk yang lemah selama
penyimpanan.
Selain itu penggunaan tawas akan
meningkatkan konsentrasi logam (Aluminium/Al)
pada bokar yang akan mempercepat oksidasi
karet oleh udara yang dapat menyebabkan terjadi
pengusangan karet dan menurunkan nilai Po
(Plastisitas awal) maupun PRI (Plastisity
Retention Index) (Tabel 2). Disamping itu,
senyawa tawas di dalam larutan lateks akan
terhidrolisa oleh air membentuk asam sulfat

(H2SO4) yang berperan sebagai oksidator yang
dapat merusak lapisan protein (selubung partikel
karet) yang berfungsi sebagai antioksidan,
sebagai akibatnya molekul karet mudah
teroksidasi sehingga semakin menurunkan nilai
Po dan PRI ke nilai dibawah standar SIR (Standard
Indonesia Rubber).
Dari Tabel 1 dan 2 terlihat bahwa koagulan
asam formiat dan asap cair menghasilkan kualitas
bokar yang tinggi, terutama koagulan asap cair
yang menghasilkan kualitas bokar paling baik dan
tidak menimbulkan bau busuk (hanya berbau
asap), sehingga asap cair merupakan koagulan
yang ramah lingkungan. Pemanfaatan asam
formiat maupun asap cair sebagai koagulan
lateks, disamping mempunyai tingkat koagulasi
yang sempurna, juga hasil dari penggumpalannya
memiliki tingkat kekenyalan yang baik sekali,
sehingga bokar yang dihasilkan akan dapat
diaplikasikan ke berbagai macam olahan industri
berbahan baku karet. Disamping itu beberapa
penelitian mendapatkan bahwa bokar yang
dihasilkan oleh koagulan asam formiat dan asap
cair semakin lama disimpan mempunyai nilai K3
yang semakin meningkat hingga ± 85%.
Perkembangan konsumsi karet alam dunia
cenderung mengalami peningkatan rata-rata 9%
pertahun, adapun sekitar 70% produksi karet alam
dunia diserap oleh industri ban, dimana saat ini
semua pabrik ban terkenal seperti Bridgestone,
Goodyear, Michellin, Dunlop, Pirelli, Toyo,
Yokohama dan lainnya mempergunakan bahan
baku karet alam, apalagi setelah FAA (Federation
Aviation Administration/federasi keamanan
penerbangan internasional) mensyaratkan
penggunaan ban yang berbahan baku karet alam
pada semua pesawat terbang, bahkan FIA
(Federation International Automobile/federasi
otomotif internasional) mewajibkan penggunaan
ban dari karet alam sebagai standar dalam balap
mobil Formula 1. Oleh karena itu, Indonesia
sebagai penghasil karet alam kedua terbesar di
dunia harus menangkap peluang pasar tersebut,
dan harus semakin meningkatkan kuantitas
maupun kualitas produk karetnya, terutama
kualitas bokar dengan terus mendorong
penerapan penggunaan asam semut maupun
asap cair sebagai koagulan lateks, disamping
menjamin kemudahan perolehannya, berikut
memberikan harga yang pantas bagi kualitas
bokar yang baik. Dengan demikian, diharapkan
kedepan akan semakin meningkatkan daya saing
karet alam Indonesia di pasar internasional
(Juniaty Towaha dan Iing Sobari/email :
juniaty_tmunir@yahoo.com)

Tabel 1. Penggumpalan dengan berbagai jenis koagulan
Jenis koagulan

pH Penggumpalan

Kecepatan
Menggumpal
(menit)

Kondisi
Gumpalan

Warna
Gumpalan

1. Asap cair

4,7

16

Sempurna

Putih Krem

Bau Asap

2. Asam formiat

4,7

22

Sempurna

Putih Abu-abu

Bau Busuk

3. Tawas

4,7

22

Tidak Sempurna

Abu-abu

Bau Busuk

4. Pupuk TSP

5,0

60

Tidak Sempurna

Krem

Bau Busuk

K3(%)

Po (%)

PRI (%)

1. Asap cair

81

58

89

2. Asam formiat

75

46

85

3. Tawas

59

37

35

4. Pupuk TSP

54

43

56
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Gambar 2. Kandang luwak dan luwak yang
dijinakkan untuk produksi kopi luwak.
Ketahanan pangan dan ketahanan energi
merupakan program pemerintah yang wajib
didukung oleh Kementerian Pertanian. Oleh
karena itu dua model polatanam kopi tersebut
merupakan model yang mungkin dapat
dikembangkan secara luas di sentra-sentra
pengembangan, tentunya jenis komoditi tanaman
sela yang akan dikembangkan disesuaikan
dengan budaya dan agroekosistem setempat.
Untuk meningkatkan nilai tambah hasil
tanaman kopi, perlakuan panen dan pasca panen
perlu dilakukan secara cermat agar hasil kopi
yang di peroleh memiliki aroma dan citarasa yang
baik. Oleh karena itu dalam kegiatan ini Balittri
telah melengkapi alat mesin pengolahan kopi
yang standart dan juga merencanakan untuk
memproduksi kopi luwak.
Disamping dua model polatanam kopi
tersebut, Balittri juga mengembangkan model
pola tanam dengan berbagai jenis tanaman
penaung produktif, antara lain : (1) Kayu manis +
kopi, (2). Belimbing wuluh + kopi, (3). Keluwak +
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kopi, (4). Salam + kopi, (5). Cermai + kopi, (6).
Kelapa Salak + Kopi, (7). Kenari + kopi, (8). Asam
kandis + Kopi, Panili + kopi dan (10). Pongamia +
kopi. Berikut keragaan tanaman kopi arabika
kartika-1 dengan beberapa jenis tanaman
penaung (Gambar 3)
Keragaan tanaman kopi kartika-1 pada
berbagai jenis penaung menunjukkan
pertumbuhan yang baik, kondisi ini memberikan
peluang untuk mengembangkan model usahatani
secara terintegrasi dengan menanam tanaman
yang lebih bermanfaat dalam usahataninya.
Keterintegrasian dari model ini adalah dengan
menghadirkan tanaman penaung produktif yang
sinergi, pemanfaatan lahan diantara kopi muda
dengan tanaman semusim, maupun dengan
tanaman lainnya yang dapat berfungsi ganda
seperti serai wangi dan didukung dengan ternak
domba/sapi serta bak fermentasi untuk produksi
pupuk organik.

Penyunting Ahli
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Ir. Bedy Sudjarmoko, M.Si. (Agroekonomi)
Ir. Juniaty Towaha (Pascapanen)

Tabel 2. Mutu bokar dari berbagai jenis koagulan

Sumber : Balit Sembawa (2006); BPTP Jambi (2010); Purbaya et al. (2011)

Tanaman kopi (Coffea sp) merupakan
tanaman tahunan yang tidak menggunakan lahan
secara maksimum seperti pada tanaman semusim
(jagung, kacang tanah, padi, kedelai, dll),
sehingga sangat memungkinkan untuk
diusahakan secara bersamaan dengan komoditas
lainnya dalam bentuk polatanam campuran.
Pengembangan usahatani kopi secara
monokultur, di awal pengusahaannya tidak akan
memberikan pendapatan sampai tanaman
berbuah pada umur 2 sampai 3 tahun setelah
tanam. Kondisi ini tentunya mengakibatkan
tataguna lahan tidak efisien dan memberikan
dampak menurunnya gairah usahatani yang
dilakukan.
Model usahatani kopi terpadu merupakan
salah satu alternatif yang dapat digunakan, tidak
hanya untuk meningkatkan tataguna lahan tetapi
juga meningkatkan pendapatan petani secara
berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena produksi
dan ragam produksi sudah diperoleh sebelum
tanaman kopi menghasilkan. Model usahatani
kopi dengan tanaman semusim, hortikultura,
pakan ternak dan jenis tanaman lainnya yang
sinergis akan dapat meningkatkan ketahanan
usahatani yang dilakukan.
Balai Penelitian Tanaman Industri dan
Penyegar (BALITTRI) telah membangun model
usahatani kopi secara terpadu dengan
mengintegrasikan antara berbagai model
polatanam kopi dengan ternak domba, produksi
minyak atsiri, bahan bakar nabati dan produksi
pupuk organik. Model usahatani kopi yang
dikembangkan antara lain : (1) Kopi + serai wangi
+ lamtoro + gamal. Serai wangi ditanam diantara
dua barisan tanaman kopi sekaligus berfungsi
sebagai penahan erosi. Hasil hijauan dari serai
wangi disuling untuk diambil minyak atsirinya,
sedang limbah penyulingan difermentasi untuk
tambahan pakan ternak. Tanaman lamtoro dan
gamal digunakan sebagai penaung tanaman kopi,
sedangkan hasil pangkasannya digunakan
sebagai hijauan pakan ternak. (2) Kopi + serai
wangi + kemiri sunan + gamal. Tanaman kemiri
sunan ditanam dengan jarak tanam (9,0 x 9,0)m
sebagai tanaman penaung kopi, sedang tanaman
gamal ditanam diantara tanaman kemiri sunan
untuk menambah naungan tanaman kopi. Hasil biji
dari tanaman kemiri sunan akan digunakan
sebagai bahan bakar nabati baik berupa minyak
kasar, biodisel, briket maupun sebagai bahan
pupuk organik. Minyak serai wangi juga dapat
digunakan sebagai bahan bio-aditif untuk
meningkatkan oktan number pada premium
maupun menaikkan cetana number pada minyak
diesel, sehingga kegiatan ini juga berperan serta
sebagai sarana deseminasi dalam penyediaan
bahan baku untuk bahan bakar nabati.

Selama
Penyimpanan

Sumber : Balit Sembawa (2006); BPTP Jambi (2010); Purbaya et al. (2011)

Jenis Koagulan

USAHATANI KOPI TERPADU MODEL BALITTRI

C
Gambar 3. Keragaan tanaman kopi kartika-1
dengan penaung keluwak (A), Vanili
dengan tiang panjat gliricidae (B), dan
penaung kenari (C).
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Gambar 1. (a). Model polatanam : Kopi + Serai wangi + Lamtoro + Gamal (b). Model
polatanam : Kopi + Serai wangi + Kemiri sunan + Gamal

Dengan menerapkan model ini usahatani
kopi yang dilakukan akan lebih stabil, ragam
produksi lebih banyak sehingga pendapatan lebih
terjamin dan berkelanjutan (Dewi
Lityati/dewi_listyati@yahoo.com).
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