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SEBERAPA AMAN PENGGUNAAN BIJI PICUNG SEBAGAI PENGAWET ALAMI
Penggunaan bahan pengawet alami sudah sejak lama dilakukan oleh sebagian masyarakat, seperti halnya yang dilakukan
para nelayan di Kabupaten Pandegelang, Propinsi Banten yang
sudah biasa menggunakan cincangan biji picung (Pangium edule
Reinw.) untuk pengawetan ikan dengan cara memasukkan
cincangan tersebut ke dalam perut ikan yang sebelumnya sudah
dikosongkan. Biji picung segar mengandung senyawa HCN (asam
sianida) yang tinggi, dimana seperti diketahui sianida merupakan
salah satu senyawa racun yang sangat toksik, yang bereaksi cepat
dalam tubuh manusia maupun hewan dan dapat menyebabkan
kematian. Karenanya pemakaian biji picung sebagai pengawet
haruslah hati-hati, mengkonsumsi langsung biji picung tanpa
preparasi, dalam hitungan menit dapat menyebabkan kematian.
HCN bersifat volatile karena memiliki titik didih 25,6°C dan
dapat berdifusi baik dengan udara dan juga sangat mudah larut
dengan air. HCN dapat cepat terserap oleh alat pencernaan dan
masuk kedalam aliran darah, dimana CN- dapat berikatan kompleks
sangat kuat dengan Fe²+ melebihi haemoglobin. Keadaan ini menyebabkan oksigen tidak dapat diedarkan dalam sistem tubuh, sehingga
dapat menyebabkan sakit atau kematian dengan dosis mematikan
0,5 - 3,5 mg HCN/kg berat badan.
Sianida dalam tanaman picung dihasilkan dari proses
hidrolisis senyawa sianogen gynocardine oleh enzim gynocardase,
menjadi senyawa glucose cyanohydrin yang tidak stabil dan membentuk HCN, dimana setiap bagian tanaman picung mempunyai
kandungan sianida yang berlainan, kandungan sianida tertinggi terdapat dalam biji, diikuti oleh daging buah, daun, batang dan akar.
Berdasarkan hasil analisis biji picung segar mengandung senyawa
HCN yang tinggi yaitu dengan kisaran 2.400 – 2.800 ppm (setara
mg/kg), sehingga kalau dalam pemakaiannya sebagai bahan pengawet tidak melalui preparasi terlebih dahulu, maka bahan yang
diawetkan menjadi tidak aman untuk dikonsumsi karena mengandung HCN dengan dosis yang mematikan. Angka tersebut sangat
jauh diatas standar yang ditetapkan FAO, bahwa bahan makanan
masih aman untuk dikonsumsi manusia bila kandungan HCN <
50mg/kg.

Buah picung serta biji www.alumni-ipb.or.id

Oleh karena itu, agar aman maka dalam aplikasi biji picung
sebagai pengawet alami harus melalui beberapa preparasi dahulu
dengan maksud mengurangi dosis HCN ketingkat yang dapat dikonsumsi manusia. Seperti yang dilakukan oleh para nelayan di
Pandegelang, yaitu : daging biji dicincang halus dan dijemur di
bawah sinar matahari selama 2-3 hari, selanjutnya cincangan
tersebut dimasukkan ke dalam perut ikan yang telah dibersihkan isi
perutnya, dimana cincangan daging biji picung memiliki efektivitas
sebagai pengawet ikan hingga 6 hari. Adapun hasil penelitian
Fakultas Perikanan IPB (2008) mendapatkan bahwa kombinasi 2 %
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cincangan biji picung dengan 2 % garam dari total berat ikan telah
mampu mengawetkan ikan kembung segar selama 6 hari tanpa
menurunkan mutu.
Asam sianida dalam struktur padatan biji picung dapat
cepat diuapkan dengan memperluas permukaannya dengan cara
mencincang, dan karena senyawa HCN mempunyai titik didih 25,6°
C maka pada suhu ruang sudah terjadi penguapan HCN, apalagi
dengan preparasi penjemuran selama 2 – 3 hari akan semakin
menurunkan kandungan HCN dalam biji picung ketaraf yang tidak
membahayakan kesehatan. Hasil penelitian yang dilakukan Balai
Besar Penelitian Veteriner (2009) menyatakan bahwa penyimpanan
terbuka pada suhu ruang ekstrak air biji picung segar sampai hari ke
-3 dapat mereduksi sianida sebanyak 80%, penyimpanan sampai
hari ke-5 dapat mereduksi sianida sebanyak 98% dengan kadar
sianida menjadi 45 mg/kg. Karenanya yang dilakukan nelayan
Pandegelang dengan menjemur cincangan selama 2-3 hari akan
menurunkan kandungan HCN ketaraf < 50mg/kg, suatu taraf kandungan HCN dalam bahan makanan yang ditolerir oleh FAO, sehingga penggunaannya sebagai bahan pengawet ikan tidak membahayakan manusia yang mengkonsumsinya. Dengan demikian,
dengan mengetahui sifat-sifat HCN dan dilakukan preparasi yang
tepat, maka bahan makanan yang diawetkan dengan biji picung
dapat dikonsumsi dengan aman dan tidak membahayakan
kesehatan.
Komponen pada biji buah picung yang bersifat antimikroba
selain HCN, adalah tanin suatu senyawa polifenol yang juga mempunyai sifat antimikroba. Komponen HCN dan tanin inilah yang
dapat melawan bakteri pembusuk Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, dan Staphylococcus aureus. Penambahan garam
membuat proses pengawetan menjadi lebih efektif dan menciptakan
keadaan hipotonik, dengan adanya garam terjadi plasmolisis pada
bakteri yang dapat menghambat perkembangannya.
Penggunaan biji picung sebagai alternatif pengawet alami
sangat dibutuhkan sebagai salah satu solusi ditengah maraknya isu
penggunaan formalin, boraks dan bahan pengawet kimia lainnya
yang diindikasi sangat berbahaya bagi kesehatan. Pertanaman
picung di Indonesia telah tersebar di pulau Sumatera, Jawa dan
Sulawesi, karenanya apa yang dilakukan nelayan di Pandegelang
untuk pengawetan ikannya, dapat juga dilakukan nelayan di daerah
lain, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah pendapatan para
nelayan. Adapun untuk lebih efektif dalam penggunaannya, perlu
dipikirkan penggunaan biji buah picung dalam bentuk ekstrak atau
diracik menjadi serbuk, terutama penggunaannya dalam proses
pengawetan ikan dan daging maupun produk makanan olahan
lainnya. (Juniaty Towaha dan Kurnia Dewi Sasmita /email: balittri@gmail.com).

Daftar Isi
Seberapa Aman Penggunaan Biji Picung Sebagai
Pengawet Alami

77

Gambir Komoditas Lokal Yang Potensial dengan
Peluang Pasar Internasional

78

Cara Meningkatkan Produktivitas Tanaman Lada

79

Pengembangan Industri Jambu Mete Untuk
Mengatasi Kemiskinan

80

GAMBIR KOMODITAS LOKAL YANG POTENSIAL DENGAN PELUANG PASAR INTERNASIONAL
Tanaman gambir (Uncaria gambir Roxb.) di Indonesia
hingga saat ini dikenal sebagai tanaman spesifik yang
diusahakan di wilayah Sumatera yaitu terutama di propinsi
Sumatera Barat sebagai sentranya dan sebagian kecil di
Sumatera Selatan, Riau dan Sumatera Utara. Selain itu
gambir juga dapat ditemukan di Kalimantan, Semenanjung
Malaya, Jawa, Bali dan Maluku. Hebatnya, meskipun
tanaman gambir penyebarannya tidak secara luas dan
dihasilkan secara lokal (terutama Sumatera Barat), tetapi
telah mengangkat nama Indonesia sebagai pengekspor
utama gambir di pasar internasional.
Indonesia sudah sejak lama sebagai pemasok utama
gambir di pasar internasional, namun dalam budidaya dan
ragam bentuk produk ekspor belum banyak kemajuan.
Ekspor gambir tersebut masih didominasi oleh produk primer,
sehingga belum mampu merubah nasib petani gambir
menjadi lebih baik. Permasalahan gambir cukup kompleks,
dari persoalan rendahnya produktivitas tanaman, kemampuan
petani mengadopsi teknologi, fluktuasi harga, dan rendahnya
mutu produk serta tingkat penguasaan teknologi pengolahan
gambir untuk meningkatkan nilai tambah belum banyak
berkembang. Penggunaan varietas unggul belum banyak
dikenal, teknik budidaya masih tradisional, pemeliharaan dan
pemupukan belum memadai, cara dan alat panen serta
pengolahan hasil belum efektif dan efisien.
Tanaman gambir termasuk dalam Famili Rubiaceae,
dibudidayakan pada lahan dengan ketinggian tempat 200 800 m di atas permukaan laut, mulai dari topografi agak
datar sampai lereng bukit (gambar 1). Biasanya gambir
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Gambar 1. Tanaman Gambir
gambar 2). Gambir
dapat dipanen 2-4 kali dalam setahun selama 15 tahun sejak
pertama dipanen.
Saat ini produktivitas gambir masih
berkisar 400–600 kg getah kering per ha, masih jauh dari
potensinya yang dapat mencapai 2.100 kg getah kering/ha.
Kegunaan gambir sangat
luas yaitu diperlukan dalam
memenuhi berbagai kebutuhan
industri luar negeri
maupun
dalam
negeri,
sehingga
komoditas ini sebagai salah satu
penghasil devisa bagi negara dan
berpeluang dapat mengangkat
perekonomian daerah apabila
ragam
produk
jualnya
ditingkatkan. Berdasarkan data Gambar 2. Bunga Gambir
tahun
2005
dari
Dinas
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Perkebunan Propinsi Sumatera
Barat, total luas areal tanaman gambir di Sumatera Barat
adalah 19.658 ha dengan penghasil utama tanaman ini
yaitu Kabupaten Lima puluh Kota seluas 13.558 ha dan
Kabupaten Pesisir Selatan, seluas 4.714 ha dan sisanya
tersebar pada kabupaten lainnya di wilayah Sumatera Barat.
Sebagian besar gambir yang dihasilkan dari Sumatera Barat
tersebut (± 80%) diekspor ke pasar internasional, sehingga
Indonesia menjadi pemasok utama kebutuhan gambir dunia,
yaitu diantaranya diekspor ke India, Pakistan, Singapura,
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Thailand dan Malaysia. Gambir asal Sumatera Barat juga
rutin diekspor ke Jepang, Korea Selatan, Jerman, Swiss,
Belanda dan Amerika Serikat. Ironisnya meskipun posisi
Indonesia (Sumatera Barat) sebagai pemasok utama gambir
di pasar dunia, tetapi posisi tawar kita rendah, harga
ditentukan oleh mereka/pembeli.
Hal ini dimungkinkan
karena gambir yang diekspor 95 % masih dalam bentuk
primer yaitu getah gambir kering (gambar 3). Sedangkan
India dan Singapura sebagai pembeli gambir dari Indonesia
justru mendapatkan nilai tambah yang cukup tinggi dari
gambir karena mereka mengolah menjadi berbagai bentuk
produk.
Kandungan
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yang
terkandung pada gambir adalah
flavonoid (terutama gambiriin),
katekin (sampai 51%), zat
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(22-50%),
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Gambar 3. Gambir
penolong
dalam
berbagai
macam industri farmasi, untuk formulasi obat, kosmetika
herbal, perekat kayu, papan partikel, pestisida nabati,
penyamak kulit, minuman, tinta pewarna cat, pakaian dan
karena mengandung beberapa bahan aktif gambir juga dapat
dijadikan obat-obatan modern. Industri-industri tersebut
berkembang dengan pesat.
Sehingga peluang ekspor masih terbuka lebar, namun
sangat disayangkan saat ini sebagian besar gambir makin
diekspor dalam bentuk primer sehingga menghadapi
permasalahan klasik yaitu fluktuasi harga yang berdampak
langsung terhadap kesejahteraan petani.
Upaya untuk
mengatasi fluktuasi harga gambir diantaranya dengan
melakukan diversifikasi produk sesuai dengan permintaan
pasar,
sehingga
bisa
memperoleh
nilai
tambah.
Ketergantungan pasar ke luar negeri telah membuat posisi
tawar lemah, untuk itu perlu dicari pasar di dalam negeri dan
perhatian pemerintah (daerah/pusat) sangat diperlukan untuk
mendorong berkembangnya industri-industri produk turunan
gambir. Dengan berkembangnya berbagai industri yang
memerlukan gambir sebagai bahan baku maupun penolong,
merupakan peluang pasar yang potensial baik di dalam
maupun luar negeri serta dapat memotivasi petani untuk
membudidayakan dan mengolah gambir secara lebih baik.
(Dewi Listyati dan Yulius Ferry / email: balittri@
gmail.com).
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CARA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS TANAMAN LADA
Lada (Piper nigrum Linn) merupakan salah satu jenis tanaman rempah
penting, baik dari segi kegunaannya yang khas, tidak bisa digantikan dengan
tanaman rempah lain maupun sebagai komoditas penghasil devisa negara.
Pada tahun 2000, devisa yang dihasilkan komoditas lada mencapai US$ 221
juta atau menduduki urutan ke enam pada sub sektor perkebunan setelah
kelapa sawit, karet, kakao, kelapa dan kopi. Luas lada nasional mencapai
150.531 ha dengan produksi 69.087 ton dimana hampir seluruhnya (99,8 %)
dikelola dalam bentuk perkebunan rakyat dan sisanya (0,2 %) dalam bentuk
perkebunan besar swasta. Rata-rata produktivitas tanaman lada masih
rendah, di Lampung hanya 744,45 kg/ha, Kalimantan Barat 991,66 kg/ha,
sedang di Bangka 1.023,40 kg/ha. Rendahnya produksi tersebut, antara lain
disebabkan oleh belum diterapkannya teknologi budidaya yang tepat, seperti
bahan tanaman yang digunakan potensi produksinya rendah, rentan terhadap
cekaman lingkungan, dan peka terhadap serangan hama dan penyakit.
Kehilangan hasil akibat serangan hama dan penyakit saja di diperkirakan
sebesar Rp. 7,5 milyar. Rendahnya produksi dan turunnya harga semakin
memperburuk pendapatan petani lada, sehingga banyak petani yang
mengkonversi tanaman ladanya menjadi tanaman sawit atau tambang liar
seperti yang terjadi pada petani lada di Bangka-Belitung. Oleh sebab itu untuk
mempertahankan agar tanaman lada ini tetap menjadi harapan sebagai
sumber penghasil utama petani, produktivitas tanaman lada harus
ditingkatkan. Terdapat beberapa cara yang dapat dilaksanakan untuk
meningkatkan produktivitas lada antara lain : (1) meningkatkan kultivasi
tanaman, (2) menanam varietas berproduksi tinggi, (3) pemeliharaan, dan (4)
penanganan pasca panen.

MENINGKATKAN KULTIVASI TANAMAN
Meningkatkan kultivasi adalah meningkatkan luas permukaan kanopi
tanaman. Pada tanaman lada, dapat ditempuh dengan cara; 1) meningkatkan
populasi tanaman per satuan luas; 2) meningkatkan populasi per satuan tiang
panjat;dan 3) kombinasi dari ke dua cara tersebut di atas.
Meningkatkan populasi tanaman dilakukan dengan merekayasa jarak
tanam, dengan jarak tanam konvensional (2,5 x 2,5 m) populasi tanaman lada
1600 tanaman/ha, populasi ini dapat ditingkatkan menjadi 2500 tanaman /ha
dengan jarak tanam 1 x 4 meter atau meningkat sebesar >56%. Untuk memenuhi kebutuhan tanaman terhadap intensitas cahaya, jarak antar baris (4
meter) memanjang arah Timur – Barat.
Untuk meningkatkan permukaan kanopi per satuan tiang panjat dilakukan dengan menanam >2 tanaman per tiang panjat dan meninggikan tiang
panjat dari 3 meter menjadi 5 meter, hal ini dapat meningkatkan kanopi sebesar 60%. Cara kombinasi dapat dilakukan seperti meningkatkan jumlah benih
yang ditanam > 2 tanaman/tiang panjat sekaligus tinggi tiang panjat > 5 meter
dengan populasi 2500 tanaman per hektar.

Ukuran tinggi tajar
Secara morfologik, tanaman lada mempunyai dua macam sulur atau
cabang, yaitu sulur panjat (orthotrop) dan sulur buah (plagiotrop), sehingga
disebut tanaman dimorfhic (Purseglove et al., 1981). Sulur panjat dicirikan
oleh buku ruasnya (internode) mempunya akar lekat (adventif) untuk melekat
pada tajar. Sedangkan sulur buah, berfungsi menghasilkan buah, dan tidak
memiliki akar lekat. Oleh sebab itu, dalam budidaya tanaman lada diperlukan
tiang panjat (tajar, junjung), sebagai sarana melekatnya akar sulur panjat.
Di Indonesia, ada dua macam tajar yang biasa digunakan petani, yaitu
tajar mati dan tajar hidup. Contoh, di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Babel), Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat, petani lada umumnya
menggunakan tajar mati dari kayu besi (Acacia oraria), mendaru (Urandra
cormculata), pelawan (Tristania maingayi, atau melangir (Shoren balangeran).
Sedangkan di Propinsi Lampung, mereka menggunakan tajar hidup dari
gamal (Gliricidia sp), dadap (Erythrina fusca), atau kapok (Ceiba pentandra).
Pemakaian jenis tajar tersebut sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan
dan hasil lada.
. Untuk daerah Bangka yang memakai tajar mati, pengembangan faktor
-faktor tersebut tidak begitu mencolok kekurangannya apabila dibandingkan
dengan di Lampung yang menggunakan tajar hidup. Untuk memperoleh
produksi yang relatif tinggi (2 – 3 kg lada hitam/tanaman), diperlukan
pertimbangan yang cermat dalam memakai faktor-faktor produksi. Saat ini
baru kebutuhan akan sinar dan pupuk yang telah diteliti. Dikatakan bahwa 75
% penyinaran merupakan intensitas terbaik untuk tanaman lada, dan interaksi
antara pemangkasan tajar dengan pemupukan pada tanaman produktif
diperoleh dengan pemangkasan tiga kali/tahun

Produktifitas lada masih dapat ditingkatkan lagi, yaitu melalui
penyesuaian ukuran tinggi tajar yang digunakan. Di daerah-daerah sentra
produksi lada, yang pembudidayaannya menggunakan tajar mati, petani
umumnya menggunakan ukuran tajar sepanjang 2.5 – 3.0 m. Dalam hal ini ,
setidaknya ada dua alasan yang melatarbelakangi, yaitu faktor harga (ukuran
tajar panjang lebih mahal) dan keefektifan ketika panen. Pemakaian tajar
tanaman yang tinggi memerlukan alat panen tangga, sehingga dipandang
tidak praktis. Hal ini sebenarnya hanya faktor kebiasaan yang turun-temurun.
Di Lampung misalnya, dengan membiarkan tanaman lada merambat tinggi
mengikuti ukuran tinggi tajar hidup yang sering tidak dipangkas, memaksa
mereka juga menggunakan tangga ketika panen lada. Berdasarkan kondisi
demikian, maka masih ada peluang produktifitas lada dapat ditingkatkan
melalui beberapa langkah. Pertama, menggunakan tajar hidup yang lebih
murah dengan ukuran lebih panjang 5.0 – 6.0 m. Hal ini berarti ada potensi
produktifitas naik dua kali lipat, dan tentu lebih ramah lingkungan. Kedua,
tindakan pemangkasan tanaman lada dan tajarnya dengan frekuensi lebih
sering, 5 - 6 kali untuk tanaman lada seperti di Serawak. Konsekuensi lebih
jauh, biaya produksi lada menjadi sedikit lebih tinggi. Tetapi adanya kenaikan
biaya produksi dapat di kompensasi dengan naiknya produktifitas lada per
pehon atau satuan luas yang naik secara signifikan. Pendekatan demikian
telah dilakukan oleh Vietnam, sehingga tingkat produktivitas lada negara
tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain. Saat ini, Vietnam
dipandang sebagai negara baru penghasil lada yang telah berhasil
melakukan reformasi industri produksi lada.

Varietas yang dianjurkan
Varietas lada yang dianjurkan untuk di budidayakan yaitu Petaling 1,
Petaling 2, Natar 1, Natar 2 , Lampung Daun Lebar, Bengkayang, dan
Chunuk. Diantara ketujuh varietas tersebut, varietas Bengkayang, Petaling 1,
dan Petaling 2 termasuk berproduksi tinggi, diikuti oleh LDK, Natar 1, Chunuk
dan Natar 2. (Tabel 1).
Tabel 1. Produksi, ketahanan terhadap cekaman biotik/abiotik 7 varietas lada
Ketahanan terhadap
penyakit
Vaietas

Produksi
(ton/ha)

Petaling 1
Petaling 2

4.480 (l.p)
4.120 (l.p)

Natar 1

4.000 (l.h)

Natar 2
Lampung
Daun Kecil
Chunuk
Bengkayang

Busuk
Pangkal
Batang

Kuning

Daya adaptasi terhadap
Cekaman
Air

Kelebih
anAir

Medium
Rentan

Kurang
Tinggi

Sedang
Sedang

Rentan

Sedang

Sedang

3.520 (l.h)
3.865 (l.p)

Rentan
Mediumrentan
Mediumtoleran
Rentan
Toleran

Medium
Rentan

Sedang
Kurang

Kurang
-

1.970 (l.p)*
4.669 (l.p)

Toleran
Rentan

Rentan
Medium

-

Keterangan

Lp=lada putih
Lh=lada hitam
*Hasil dari 1 x
Panen, Chunuk
Berbuah
terus
menerus

-

Sumber : Nuryani, dan Mustika, 1989 ; Hamid et al., 1991,

Panen
Teknologi budidaya dan pengolahan hasil perlu ditingkatkan, karena
mutu produk tidak saja ditentukan oleh pengolahan tapi juga oleh faktor
budidaya atau kondisi pertanaman. Dalam rangka peningkatan mutu lada
hitam dan putih di tingkat petani, selain perbaikan cara pengolahan juga perlu
diperhatikan waktu panen yang tepat (Nurdjanah, 1999b). Untuk produksi
lada hitam, buah lada dipanen pada umur 6-7 bulan dari mulai munculnya
bunga. Pada saat itu buah berwarna hijau tua/hijau gelap. Untuk produksi
lada putih, buah dipanen setelah 8-9 bulan dari mulai munculnya bunga, yaitu
ditandai oleh adanya sebagian buah dalam satu tandan sudah berwarna
kuning kemerahan.

Pemeliharaan
Tanaman lada memerlukan pemeliharaan yang intensif agar
pertumbuhan dan produksinya maksimal. Pemeliharaan dilakukan mulai dari
persemaian sampai masa produktif meliputi : (1) naungan sementara, (2)
pemangkasan sulur, (3) Pembuangan bunga dan sulur inferior (sulur gantung
dan sulur tanah, (4) pemupukan dan (5) pemeliharaan saluran drainase.
Pemeliharaan yang hanya diperlukan selama usaha tani tanaman masih
menguntungkan seperti pembuangan
sulur inferior, pemupukan dan
penyiangan dan ada pula jenis pemeliharaan yang hanya diperlukan pada
stadia tertentu saja seperti pembuangan bunga dan pemangkasan. Dan tidak
kalah pentingnya adalah pemberantasan hama dan penyakit yang menyerang
tanaman lada seperti penggerek batang, pengisap bunga dan pengisap buah
(Rusli/email:balittri @gmail.com)
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PENGEMBANGAN INDUSTRI JAMBU METE UNTUK MENGATASI KEMISKINAN
Jambu mete merupakan tanaman yang mampu
beradaptasi dan berproduksi pada kondisi yang sangat
marjinal. Pada awal pengembangannya, tanaman ini
sebagai tanaman konservasi lahan sangat kering yang
berada di Nusa Tenggara Timur (NTT) atau lahan kering di
Sulawesi Tenggara (Sultra) sejak tiga-empat dasawarsa
yang lalu. Pada perkembangannya karena jambu mete
mampu berproduksi dan menjadi sumber pendapatan petani
maka kini fungsinya bertambah tidak hanya sebagai
tanaman konservasi, tetapi juga sebagai usahatani.
Jika kita menengok kehidupan masyarakat yang
memiliki jambu mete di kedua daerah tersebut, kini menjadi
gantungan hidup terutama pada saat musim kemarau,
dimana tanaman lain tak mampu memberikan sumber
penghidupan. Walaupun produktivitas mereka sangat
rendah yakni sekitar 300-400 kg/ha yang hanya sekitar 20%
dari potensi jambu mete unggul, tetaplah menjadi penolong,
karena setiap hari dapat diambil buah semunya yang dapat
menjadi pakan ternak dan 1-2 kg gelondong biji jambu mete
untuk langsung dijual kepada pedagang pengumpul yang
datang sampai ke pintu rumah mereka untuk menjemput.
Jika usahatani jambu mete dikembangkan secara
komprehensif sebagai bisnis yang mampu menciptakan nilai
tambah maka dapat dijadikan sebagai sarana untuk
mengatasi kemiskinan yang masih menjadi masalah utama
di daerah-daerah pengembangan jambu mete.
Pada saat ini luas areal jambu mete 550 000 ha
dengan produksi 193 000 ton gelondong. Sebagian besar
produksi tersebut diekspor dalam bentuk gelondong, dengan
demikian nilai tambah yang tercipta dari rangkaian industri
jambu mete dalam negeri sangat terbatas. Selain itu kinerja
industri perkebunan jambu mete sendiri masih sangat
marjinal, sangat jauh di bawah potensi dengan teknologi
yang tersedia. Kondisi seperti itu tentu sangat diperlukan
kebijakan komprehensif dan sistematis yang mampu
mendorong terjadinya pertumbuhan di semua mata rantai
nilai tambah.
Mata rantai nilai tambah utama dalam rangkaian
industri jambu mete dari hulu sampai hilir terdiri atas (1)
industri penangkaran benih bermutu; (2) industri
perkebunan; (3) industri pengolahan primer; dan (4) industri
pengolahan lanjut. Nilai tambah yang tercipta dari setiap
mata rantai industri berpotensi untuk mendorong
pertumbuhan perekonomian lokal, yang pada gilirannya
dapat menjadi sarana yang efektif untuk mengatasi
kemiskinan pedesaan.
Industri penangkaran benih bermutu merupakan
industri yang aktivitas utamanya memperbanyak benih
sumber dari varietas-varietas unggul yang dihasilkan oleh
lembaga-lembaga penelitian menjadi benih sebar yang
digunakan petani. Nilai tambah dari industri penangkaran
benih sangat tinggi, apalagi bila sistem perbanyakannya
menggunakan bioteknologi. Bisnis penangkaran dapat
dilaksanakan oleh petani baik secara individu maupun
kelompok, oleh karena itu melalui kebijakan pengembangan
yang tepat bisnis ini dapat berkembang menjadi industri
pedesaan yang berpotensi untuk mengentaskan kemiskinan.
Industri perkebunan merupakan industri yang secara
nyata saat ini telah berkembang, walaupun kinerjanya belum
seperti yang diharapkan. Hal ini terlihat dari produktivitas

yang baru mencapai 350 kg gelondong per ha atau baru
sekitar 20% dari potensi yang dapat dikembangkan.
Mengingat bahwa industri perkebunan ini telah berada di
tangan petani dengan sendirinya menjadi sarana yang
paling efektif untuk mengatasi kemiskinan melalui kebijakan
untuk perbaikan kinerjanya.
Industri pengolahan primer adalah industri yang
mengolah gelondong mete menjadi kacang mete, yang
mampu dilakukan oleh industri rumah tangga pedesaan. Di
beberapa daerah industri pengolahan primer ini telah
berkembang dan nilai tambahnya sangat tinggi, hanya
kebijakan
pengembangan
untuk
mengikuti
Good
Manufacture Procedures (GMP) untuk menghasilkan produk
yang memenuhi standar industri masih perlu kebijakan.
Selain itu diperlukan juga kebijakan untuk membuka akses
pasar baik domestik maupun ekspor, dengan adanya upaya
untuk mendorong transformasi dari komoditas menjadi
produk bermerek.
Industri pengolahan lanjut adalah industri yang
mengolah apel mete menjadi makanan dan batok mete
menjadi CNSL (Cashew Nut Sheild Liquid) dan kanvas rem
(break shoes) untuk kendaraan bermotor. Pengolahan apel
masih dapat ditangani dalam industri rumahan atau
menengah yang tentu harus bersamaan dengan buah
lainnya untuk meningkatkan economies of scope industri.
Sedangkan industri pengolahan batok minimal harus industri
menengah karena memerlukan investasi yang lebih besar
untuk dapat mencapai skala ekonomi yang efisien.
Kebijakan fiskal yang diperlukan untuk mendorong
perkembangan industri adalah kebijakan alokasi anggaran
dari APBN dan APBD untuk pelaksanaan program
percepatan industri dari setiap mata rantai serta kebijakan
insentif perpajakan terutama pengurangan pajak
pertambahan nilai. Kebijakan moneter juga sangat
diperlukan terutama untuk meningkatkan akses terhadap
permodalan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya.
Selain itu sebagai penunjang diperlukan juga kebijakan
administratif untuk melaksanakan koordinasi lintas lembaga
serta pemantauan dan pembinaan terhadap pelaku dan
berbagai kelompok kepentingan (Agus Wahyudi;
agus_w@lycos.com)
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Rantai Pasok Produk Jambu
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