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PERAN PENELITIAN PERKEBUNAN
DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM KEMENTERIAN PERTANIAN
Dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan
yang sangat dinamis serta persoalan mendasar di sektor pertanian seperti
meningkatnya jumlah penduduk; tekanan globalisasi dan permintaan pasar;
pesatnya kemajuan teknologi dan informasi; makin terbatasnya sumberdaya
lahan, air dan energi; perubahan iklim global; perkembangan dinamis sosial
budaya masyarakat; kecilnya status dan luas kepemilikan lahan; masih terbatasnya kemampuan sistem perbenihan dan perbibitan nasional, terbatasnya
akses petani terhadap permodalan; masih lemahnya kapasitas kelembagaan
petani dan penyuluh; masih rawannya ketahanan pangan dan energi; masih
rendahnya nilai tukar petani dan kurang harmonisnya koordinasi kerja antar
sektor terkait pembangunan pertanian maka pembangunan pertanian ke depan
menghadapi banyak tantangan.
Peran penelitian menjadi sangat penting untuk menghadapi tantangantantangan tersebut, terutama penyediaan benih dan bibit unggul bermutu, teknik
budidaya yang lebih maju dan teknologi prosesing yang makin beragam yang
dapat meningkatkan nilai tambah dan metode alih teknologi yang cepat dari
teknologi yang tepat guna.
KONDISI UMUM PEMBANGUNAN PERTANIAN
Secara umum harga komoditas pangan dalam negeri lebih stabil jika
dibandingkan dengan harga internasional. Di sisi lain, surplus produksi beras
memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengekspor beras, yang sudah
barang tentu akan meningkatkan pendapatan petani dan citra pertanian Indonesia. Selain produksi padi yang meningkat dan bahkan mencapai swasembada,
selama periode pembangunan lima tahun terakhir, pembangunan pertanian juga
mencatat sejumlah keberhasilan seperti: peningkatan produksi beberapa komoditas pertanian, ketersediaan energi dan protein, membaiknya skor Pola
Pangan Harapan (PPH), dan semakin banyaknya hasil penelitian dan pengembangan pertanian. Selama tahun 2005-2008, rata-rata pertumbuhan produksi
yang cukup tinggi setiap tahunnya ditunjukkan oleh tebu (3,82%), kelapa sawit
(8,88 %), kakao (2,24%), daging sapi (5,53%), daging ayam broiller (6,52%),
mangga (14,22%), durian (8,77%), bawang merah (5,23 %) dan anggrek
(28,79%). Ketersediaan energi dan protein per kapita meningkat sebesar 0,45%
untuk energi dan 1,98% untuk protein. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) meningkat dari 74 pada tahun 2006 menjadi 81,9 pada tahun 2008. Sektor perkebunan dapat membuka kesempatan kerja baru sekitar 300 ribu tenaga kerja pertahun, pendapatan petani terus mengalami peningkatan diharapkan sampai tahun
2011 menjadi US$ 1.660/KK/Th/2ha dengan nilai tukar petani pekebun sebesar
106,7 % dan penerimaan ekspor US$ 37,52 milyar. Di bidang penelitian dan
pengembangan, telah dihasilkan 191varietas unggul padi, 46 varietas unggul
jagung, dan 64 varietas unggul kedelai, serta inovasi pola tanam, pemupukan,
bioteknologi, PHT, alat mesin pertanian, dan lain sebagainya.
PERAN PENELITIAN PERKEBUNAN DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN.
Selama lima tahun ke depan (2010 – 2014) pembangunan pertanian di
Indonesia, Kementerian Pertanian mencanangkan 4 (empat) target utama yaitu:
(1) Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, (2) Peningkatan
diversifikasi pangan, (3) Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor serta
(4) Peningkatan kesejahteraan petani.
Dalam pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, penelitian akan sangat berperan dalam penyediaan varietas-varietas dengan tingkat
produktivitas yang tinggi dan berumur genjah. Ketersediaan lahan pertanian
yang semakin sempit dan ekstensifikasi yang akan terbatas memkasa mencapaian produksi sebagaian besar ditempuh dengan cara intensifikasi. Ketersediaan varietas berumur genjah pada padi dapat meningkatkan intensitas
panen sampai 400%. Lembaga Penelitian Pertanian telah menghasilkan
191varietas unggul padi, 46 varietas unggul jagung, dan 64 varietas unggul
kedelai. Perbanyakan benih tebu secara kultur jaringan juga sudah diperoleh
dan ini akan menjamin ketersediaan benih unggul secara massal dan berkesinambungan. Teknologi pemupukan berimbang yang sesuai dengan daerahnya.
Teknologi penyediaan pupuk organik berbasis bahan baku local. Ternak yang
berdaya produksi tinggi dan teknologi pakan ternak akan menunjang target
sector pertanian dalam penyediaan daging sapi 0,55 ton/tahun.
Dalam peningkatan diversifikasi pangan, penelitian terus berusaha mendapatkan teknologi pengolahan hasil, seperti pengolahan tepung tapioca, sagu
dan umbi-umbian lainnya menjadi makanan yang lebih baik (mie, roti, kue,
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bakso dan sebagainya), sehingga target penurunan konsumsi beras sebesar
3% dapat tercapai.
Dalam peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, penelitian akan
dapat menyediaan teknologi hilir yang berbasis komoditas seperti pengolahan
tepung dari beras, singkong, sagu dan ganyong. jagung dan kedele, susu,
mete, lada bubuk, lada hijau, biodiesel, bioavtur, minyak gosok, sabun dari jarak
pagar dan kemiri sunan, tinta dan lem kayu dari gambir, produk turunan dari
CPO dari kelapa sawit,formula makanan bayi dari kelapa, minyak atsiri dan
turunan dari nilam, sereh wangi dan akar wangi, obat herbal untuk ternak dari
jahe, kunyit dan tanaman obat lainnya, pakan ternak skala kecil; pengolahan
produk pangan fermentasi dan non fermentasi, derivasi produk.
Sedangkan peningkatan kesejahteraan petani, selain ditempuh dengan
peningkatan produktivitas tanaman pangan tetapi juga ditempuh dengan peningkatan produktivitas dan diversifikasi produk dari tanaman perkebunan sebagai komoditas ekspor dan penyedia bahan baku sector industry. Penelitian
perkebunan difokuskan pada 15 komoditas strategis yang menjadi unggul nasional yaitu karet, kelapa sawit, kelapa, kakao, kopi, lada, jambu mete, teh,
cengkeh, jarak pagar, kemiri sunan, tebu, kapas, tembakau dan nilam. Hasilhasil penelitian dari komoditas di atas telah menunjukan peningkatan yang
cukup berarti. Penelitian telah menghasilkan klon karet dengan produksi dan
mutu yang tinggi; varietas kelapa sawit dengan produktivitas > 40 ton/ha/tahun
TBS segar, kelapa sawit varietas dumpy yang tahan naungan sehingga dapat
digunakan pada permejaan secara bertahap; penyediaan benih kelapa dari
kebun induk komposit, benih kelapa kopyor cara kultur jaringan; kakao dengan
perbanyakan kultur jaringan yang dapat menyediaakan benih secara massal
dengan mutu yang tinggi; kopi toleran terhadap serangan nematoda, hamelia
fastatrik; lada hibrida tahan penyakit busuk pangkal batang, lada hibrida dengan
produktivitas mencapai 6 ton/ha/tahun lada kering; varietas jambu mete produksi tinggi toleran terhadap serangan hama helopeltis; teh dengan kadar katechin tinggi; varietas cengkeh Afo, karo, dan varietas unggul local; penyediaan
bahan tanaman tebu secara massal dan murah melalui kultur jaringan dan
somatic emryogenensis; varietas kapas Kanisia sampai pada Kanisia 15 dengan serat yang lebih panjang dan produktivitas tinggi; varietas-varietas tembakau spesifik daerah, kadar nikotin yang rendah; perbanyakan nilam dengan
cara kultur jaringan dan SE; jarak pagar IP3, jarak pagar hibrida sebagai bahan
baku bioavtur dimasa depan; dan aksesi kemiri sunan dengan produktivitas dan
rendemen minyak yang tinggi, sebagai sumber bahan nabati yang tidak bersaing dengan pangan, cara peremajaan kelapa sawit rakyat yang mudah dan
murah, teknologi remidiasi lahan bekas tambang timah untuk budidaya tanaman
lada di Bangka. Serta inovasi pola tanam, pemupukan, bioteknologi, PHT, alat
mesin pertanian, pengolahan hasil dan lain sebagainya. Merupakan hasil
penelitian sebagai inovasi yang dapat menunjang peningkatan petani. Sedangkan dalam rangka koordinasi penelitian perkebunan agar lebih efisien, efektif
dan tepat guna Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan telah ditunjuk sebagai satu-satunya lembaga koordinator pernelitian perkebunan di Indonesia.
Peran penelitian adalah sebagai inovasi pendorong peningkatan swasembada, diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor,
serta meningkatkan kesejahteraan petani (Yulius Ferry/Balittri)
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POTENSI TEPUNG BIJI ASAM JAWA SEBAGAI PENGENTAL CETAK TEKSTIL
Tanaman asam jawa (Tamarindus indica L.) merupakan tanaman yang berasal dari daerah savana yang gersang di Afrika, yang
termasuk famili Leguminosae. Hampir semua bagian tanaman
asam dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Daging buah
asam jawa sangat populer, biasa dipergunakan dalam aneka bahan
masakan atau bumbu di berbagai belahan dunia. Buah yang muda
sangat masam rasanya, dan biasa digunakan sebagai bumbu sayur
asam atau campuran rujak. Buah yang telah masak dapat disimpan
lama setelah dikupas dan sedikit dikeringkan dengan bantuan sinar
matahari, yang biasa disebut asam kawak, merupakan komoditi
yang diperdagangkan antar pulau dan antar negara. Selain sebagai
bumbu, asam kawak dapat dipergunakan untuk memberikan rasa
asam atau untuk menghilangkan bau amis ikan, selain itu biasa
digunakan sebagai bahan sirup, selai, gula-gula, dan obat tradisional jamu.
Di samping daging buah, banyak bagian pohon asam yang
dapat dijadikan bahan obat tradisional. Daun mudanya digunakan
sebagai tapal untuk mengurangi radang dan rasa sakit di persendian, di atas luka atau pada sakit rematik. Daun muda yang direbus
untuk mengobati batuk dan demam. Kulit kayunya yang ditumbuk
digunakan untuk menyembuhkan luka, borok, bisul dan ruam,
adapun tepung bijinya dapat dipergunakan untuk mengobati disentri
dan diare.
Biji asam biasa dimakan setelah direndam dan direbus, atau
setelah dipanggang. Selain itu, biji asam juga dapat dijadikan
tepung untuk membuat kue atau roti, dimana biji asam mengandung gizi yang tinggi antara lain 20% protein, 5,5% lemak, 59%
karbohidrat, 13% air, 2,4% abu dan sisanya berupa albuminoid,
globatanin serta vitamin B.
Tanaman asam tumbuh baik di daerah savana dan daerah
yang memiliki musim kemarau yang panjang, sehingga di Indonesia
tanaman ini banyak tumbuh di wilayah Propinsi Nusa Tenggara
Timur (NTT), adapun di daerah tropis lembab dengan curah hujan
merata sepanjang tahun tanaman ini tidak mampu berbunga. Tanaman asam dapat tumbuh pada tanah berpasir atau tanah liat dengan drainase baik, mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi
dengan ketinggian ± 1.000 m dpl.
Asam jawa termasuk tumbuhan berbuah polong, dengan
buah polongnya berwarna coklat dengan rasa khas asam, di dalam
buah polong selain terdapat kulit yang membungkus daging buah,
juga terdapat biji berjumlah 2 - 5 yang berbentuk pipih dengan
warna coklat agak kehitaman. Tanaman asam dapat memperindah
dan peneduh pekarangan rumah, jalan-jalan di dalam kota dan
jalan raya, serta dapat pula dijadikan sebagai tanaman penghijauan
dan tanaman penahan angin, dapat memperbaiki lingkungan yang
gersang dan tandus karena termasuk kerabat legiminosae dan
mempunyai sifat tahan terhadap kekeringan.

political will dari pemerintah untuk memberdayakan, sehingga jika potensi
asam di Propinsi NTT dimanfaatkan secara baik, maka industri tekstil di
Indonesia tidak harus bergantung pada pasokan tepung biji asam dari
India. Dengan mengembangkan industri tepung biji asam sendiri, harganya dapat lebih murah karena produksi dalam negeri, juga lebih efektif
dari aspek waktu karena proses pengiriman barang hanya dalam skala
antar pulau, begitupun dapat menghemat devisa negara yang berdampak
positif pada perkembangan perekonomian Indonesia.
Berdasarkan data Dinas Perkebunan dan Kehutanan Propinsi NTT,
di propinsi tersebut terdapat potensi sebanyak 3.000 ton biji asam pertahun atau setara dengan 2.700 ton tepung biji asam pertahun. Dari jumlah potensi tersebut sebanyak 80% diperoleh dari pertanaman asam jawa
dari Kabupaten TTS yang mempunyai pertanaman terluas di Propinsi
NTT. Hampir sebagian besar hutan di Kabupaten TTS didominasi oleh
pohon asam, dimana pohon asam tumbuh dengan sendirinya tanpa
adanya unsur kesengajaan untuk menanamnya. Beruntung, pohon asam
tidak rewel seperti tanaman yang lain, di hutan-hutan pohon asam tumbuh secara alamiah, kokoh berdiri tidak perlu dirawat. Menjelang musim
panen, yakni pada bulan Agustus, September dan Oktober masyarakat
ramai-ramai masuk keluar hutan memburu asam, pohon asam di hutan
tidak punya pemilik, siapa saja bebas memetik dan atau memungut
buahnya yang jatuh ke tanah. Selama ini masyarakat TTS mengolah
buah asam menjadi asam kawak, dengan produksi asam kawak mencapai 2.000 – 3.000 ton pertahun.
Sangatlah bijak bila pemerintah memberdayakan potensi biji asam
jawa di NTT, tidak hanya sekedar dimanfaatkan untuk makanan ternak,
tetapi diolah menjadi komoditas yang mempunyai nilai tambah tinggi,
yaitu dengan membangun industri pengolahan tepung biji di propinsi
tersebut. Teknologi proses pengolahan biji asam menjadi tepung sangat
sederhana, yaitu dimulai dengan seleksi biji asam, penyanggraian,
pengelupasan kulit, pemasakan biji, pengeringan sampai proses
penggilingan/penghalusan dengan
ukuran 100 mesh. Karenanya,
industri ini dapat dilakukan pada skala rumah tangga maupun UMKM
(Usaha Mikro Kecil dan Menengah), dan sudah menjadi tanggung jawab
pemerintah untuk menyediakan teknologi maupun alih teknologinya, berikut bantuan permodalan melalui kredit perbankan berbunga lunak. Dan
mengingat bahwa industri skala rumah tangga maupun UMKM merupakan industri padat karya, maka industri pengolahan tepung biji asam
akan menyerap banyak tenaga kerja yang berdampak pada peningkatan
ekonomi masyarakat. Untuk jangka panjang, dalam menjamin ketersediaan bahan baku dan kesinambungan industri ini, harus sudah
direncanakan pengembangan budidaya tanaman ini kedepan yang dilakukan secara komersial dan profesional
Dahulu kabupaten TTS pernah berjaya dengan komoditi cendana,
yang kini secara ekonomis cendana telah tenggelam, selain itu TTS juga
pernah harum namanya karena buah apel SoE, tetapi kini apel tersebut
telah ikut tenggelam juga. Dengan mempunyai asam jawa dengan berbagai potensinya, maka cepat atau lambat, asam jawa akan dapat mengangkat kembali nama Kabupaten TTS, berikut diharapkan dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakatnya ketingkat yang lebih baik
(Juniaty Towaha/email:balittri@gmail.com).

Pusat Penelitian dan Pengembangan
Perkebunan

Buah Asam Jawa

Biji Asam Jawa

Saat ini tepung biji asam sangat berperan dalam industri tekstil Indonesia, yaitu sebagai pengental cetak tekstil. Untuk itu Indonesia masih mengimpor tepung biji asam dari India lantaran
ketiadaan tepung ini di tanah air. Dengan tepung biji asam sebagai
pengental, mendapatkan hasil kekakuan kain dan kekuatan warna
yang lebih baik daripada pengental komersial yang beredar
dipasaran, adapun kelebihan lainnya dari tepung ini adalah tidak
bereaksi dengan serat kain maupun zat warna.
Indonesia sebagai negara yang berlimpah agro raw material
dengan berbagai ragam kekayaan nabatinya, seharusnya tidak
usah mengimpor tepung biji asam dari India, karena Indonesia
memiliki pertanaman asam yang luas di Propinsi NTT yang tersebar
di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Timor Tengah Utara
(TTU), Manggarai dan Manggarai Timur, yang sangat potensial
sebagai penghasil tepung biji asam. Tinggal sekarang bagaimana
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PROSEDUR BAKU PEMBUATAN BIODISEL JARAK PAGAR
Tanaman jarak pagar (Jatropha curcas L.) telah
banyak dikenal sebagai salah satu tanaman penghasil minyak nabati yang dapat diproses lebih lanjut menjadi biodisel.
Berbagai masalah dalam memproses minyak jarak pagar
menjadi biodisel diantaranya adalah : mutu minyak kasar
yang dihasilkan tidak bermutu baik, kadar air dan angka
asam lemak bebasnya tinggi, serta bahan pengotor minyak
kasarnya masih banyak. Kondisi ini dapat mengakibatkan
gagalnya proses pembuatan biodisel. Dalam pembuatan
biodisel jarak pagar, mutu dari bahan bakunya harus diketahui terlebih dahulu khususnya angka asam lemak bebas agar
proses transesterifikasi dapat berjalan dengan baik. Proses
transesterifikasi baru berjalan dengan sempurna apabila
angka asam lemak bebasnya < 3, semakin kecil angka asam
lemak bebas proses transesterifikasi akan berjalan semakin
baik. Disamping itu semakin kecil angka asam lemak bebas
katalis yang digunakan juga semakin berkurang, sehingga
kemungkinan kegagalan dalam proses pembuatan biodiselnya rendah dengan biaya produksinya lebih murah.
Untuk menurunkan nilai angka asam lemak bebas
yang tinggi, langkah-langkah yang harus ditempuh diantaranya adalah melakukan penyaringan/filtrasi minyak kasar
untuk membuang pengotornya, pemanasan minyak dan melakukan proses esterifikasi pada suhu tertentu dengan menggunakan katalis asam kuat (H2SO4) dan metanol didalam
reaktor esterifikasi. Reaktor esterifikasi telah dilengkapi dengan alat pengaduk dengan kecepatan putar (Rpm) yang dapat diatur serta alat pemanas yang dapat diatur suhunya.
Untuk minyak kasar yang terlalu tinggi angka asam lemak
bebasnya (ALB>30), dibuat minyak kering untuk mengeringkan getah (gum) pada kisaran suhu 60 – 800C selama 20
menit kemudian dilakukan pendinginan dan penyaringan
minyak kering baru dilakukan proses esterifikasi. Dalam metoda ini menggunakan asam kuat dengan konsentrasi rendah
dan waktu yang digunakan lebih cepat.
Pada prinsipnya alur pembuatan biodisel dari semua jenis minyak nabati sama, yang menjadi faktor pembeda
utamanya adalah nilai angka asam lemak bebas dari bahan
baku yang digunakan. Apabila angka asam lemak bebasnya
rendah dan memenuhi syarat untuk di transesterifikasi
(ALB<3) maka proses esterifikasi tidak perlu dilakukan. Alur
prosedur baku pembuatan biodisel jarak pagar mulai dari
proses transesterifikasi minyak kasar sampai dengan menjadi biodisel jarak pagar yang siap pakai dapat dilihat dalam
gambar 1.

Gambar 2. Pemecahan kapsul (a), pengepresan biji (b) dan penyaringan minyak (c)

Reaktor yang digunakan dalam pembuatan biodisel
jarak pagar ini adalah REAKTOR BIODISEL MULTIFUNGSI
BALITTRI yang terdiri atas dua tabung reaktor dobel kondensor yang masing-masing tabung reaktor mampu untuk
digunakan berbagai fungsi proses pengolahan, seperti esterifikasi, transesterifikasi, whoshing (pencucian) dan draying
(pengeringan). Protipe reaktor biodisel multifungsi Balittri ini
juga mampu mengolah berbagai jenis minyak nabati dengan
angka asam lemak bebas tinggi (Gambar 3).
Reaktor biodisel multifungsi ini untuk setiap tangki
reaktornya berkapasitas 150 liter bahan baku, sehingga apabila kedua reaktor dioperasionalkan secara bersamaan dapat
mengolah 300 liter bahan baku selama 4 – 5 jam sekali
proses. Rendemen biodisel jarak pagar yang diperoleh sebanyak 88 – 92% dari bahan baku dan mutunya telah memenuhi Standart Nasional Indonesi (SNI). (Dibyo Pranowo/
Balittri.

Gambar 3. Reaktor biodisel multifungsi BALITTRI
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POTENSI BAMBU SEBAGAI TANAMAN KONSERVASI DAERAH ALIRAN SUNGAI
Degradasi lahan di Indonesia, khususnya di Daerah Aliran
Sungai (DAS) pada bagian hulu dan terlebih lagi pada bagian hilir
lajunya terus meningkat dan bahkan terkesan tidak terkendali. Yang
berdampak merusak pada tatanan siklus hidrologi, sehingga ketika
musim penghujan sering terjadi banjir, dan saat musim kemarau
terjadi krisis air. Harus disadari bahwa tindakan konservasi alam
dalam rangka pemulihan hutan dan lahan serta fungsi DAS dengan
menggunakan tanaman kayu sangat mahal dan membutuhkan
perawatan maupun waktu yang lama. Menyikapi kondisi demikian,
pemerintah perlu melakukan kebijakan jangka pendek untuk
mengatasinya, adapun langkah bijaksana yang dapat diambil dalam
jangka pendek terutama untuk melindungi DAS adalah dengan
menggunakan bambu sebagai tanaman konservasi.
Selain memiliki keunggulan untuk memperbaiki sumber
tangkapan air yang sangat baik, sehingga mampu meningkatkan
water storage (cadangan air bawah tanah) secara nyata, maka
pertimbangan menggunakan bambu sebagai tanaman konservasi
adalah karena bambu merupakan tanaman yang mudah ditanam
serta memiliki pertumbuhan yang sangat cepat, tidak membutuhkan
perawatan khusus, dapat tumbuh pada semua jenis tanah, tidak
membutuhkan investasi besar, sudah dewasa pada umur 3 – 5
tahun dan dapat di panen setiap tahun tanpa merusak rumpun serta
memiliki toleransi tinggi terhadap gangguan alam dan kebakaran.
Disamping itu, bambu juga memiliki kemampuan peredam suara
yang baik dan menghasilkan banyak oksigen sehingga dapat
ditanam di daerah pemukiman maupun dipinggir jalan raya.
Tanaman bambu mempunyai sistem perakaran serabut dengan
akar rimpang yang sangat kuat, meskipun berakar serabut pohon
bambu sangat tahan terhadap terpaan angin kencang. Perakarannya
tumbuh sangat rapat dan menyebar ke segala arah, serta memiliki
struktur yang unik karena terkait secara horizontal dan vertikal,
sehingga tidak mudah putus dan mampu berdiri kokoh untuk
menahan erosi dan tanah longsor di sekitarnya, disamping itu lahan
di bawah tegakan bambu menjadi sangat stabil dan mudah
meresapkan air.
Dengan karakteristik perakaran seperti itu,
memungkinkan tanaman ini menjaga sistem hidrologis yang menjaga
ekosistem tanah dan air, sehingga dapat dipergunakan sebagai
tanaman konservasi.
Kecepatan pertumbuhan
bambu dalam menyelesaikan masa pertumbuhan
vegetatifnya
merupakan
tercepat dan tidak ada
tanaman lain yang sanggup menyamainya. Dari
beberapa hasil penelitian,
kecepatan
pertumbuhan
vegetatif bambu dalam 24
jam berkisar 30 cm – 120
cm tergantung dari jenisnya. Sebuah keajaiban
pertumbuhan yang tidak
Tanaman Bambu
dapat ditemukan pada
tanaman lain. Selain itu,
bambu memiliki umur yang panjang dalam siklus hidupnya, dapat
mencapai 30 - 100 tahun bahkan lebih tergantung dari jenisnya.
Bambu juga tahan kekeringan dan bisa tumbuh baik di lahan
curam, sehingga bambu mempunyai potensi untuk menahan longsor. Walaupun kadang-kadang dijumpai banjir atau tanah longsor
yang menghanyutkan rumpun bambu. Itu bisa terjadi pada rumpun
bambu yang tumbuh soliter (rumpun tersendiri). Kalau bambu ditanam berderet menyerupai teras pada sebuah lereng dan
membentuk sabuk gunung, dimana akar bambu akan saling terkait
dan mengikat antar rumpun, maka kekuatannya sangat luar biasa.
Rumpun bambu berikut serasah di bawahnya juga mampu menahan
top soil hingga tidak hanyut tergerus run off air hujan. Sehingga
kemampuan tanaman bambu untuk mencegah erosi maupun
longsor dapat diandalkan.

Bambu merupakan salah satu jenis tanaman perintis, sehingga
untuk tumbuh tidak membutuhkan persyaratan tumbuh yang teramat
rumit sebagaimana tanaman lain. Adapun syarat tumbuh yang baik
untuk pertumbuhan bambu adalah sebagai berikut : (1) pada semua
jenis tanah terutama jenis tanah dengan tekstur berpasir sampai
berlempung, berdrainase baik, pH tanah yang dikehendaki antara
5,6 – 6,5; (2) pada dataran rendah maupun dataran tinggi hingga
ketinggian 1.500 m dpl; (3) dengan iklim tipe A hingga C (Schmidt –
Ferguson) dengan suhu udara 270 – 360 C dan kelembaban udara ±
80 %, walaupun demikian bambu dapat tumbuh di lahan sangat
kering dengan tipe iklim D seperti di kepulauan Nusa Tenggara
Timur.
Perbanyakan tanaman bambu yang biasa dilakukan adalah
dengan cara vegetatif melalui stek batang atau stek rhizoma.
Adapun untuk mendapatkan bibit secara massal dalam waktu relatif
singkat dengan cara mudah dan biaya murah adalah dengan
menggunakan metoda perbanyakan cangkokan cabang/ranting.
Bahan untuk mencangkok berupa kantong plastik bening ukuran 0,5
kg dengan media sabut kelapa. Sabut direndam air, lalu dimasukkan
ke dalam kantong plastik,. setelah dipadatkan dan ujungnya diikat,
kantong berisi media disayat sebagian. Pangkal cabang yang akan
dicangkok dimasukkan ke bagian yang tersayat lalu diikat erat-erat.
Dalam waktu kurang dari satu bulan akar sudah tumbuh, dan
cabang baru bisa diambil setelah akar yang kelihatan pada bungkus
plastik itu berwarna coklat, ujung cabang dipotong tinggal 1,5 meter
sebelum disemai di polybag.
Berdasarkan sifat karakteristik tanaman bambu tersebut, maka
beberapa negara Asia
seperti China dan India
telah
menggunakannya sebagai tanaman utama konservasi tanah dan air,
yang selain untuk memperbaiki dan meningkatkan sumber
tangkapan air serta mencegah erosi, juga mampu meningkatkan
ekonomi masyarakat melalui aneka kerajinan serta kebutuhan
konstruksi. Hasil studi Akademi Kehutanan Beijing (1998) yang
melakukan studi banding pada hutan pinus dan bambu pada
beberapa DAS di China, mendapatkan bahwa hutan bambu mampu
menambah 240% air bawah tanah lebih besar dibanding hutan
pinus. Saat ini dari seluas 4,3 juta ha hutan bambu yang telah
ditanam di China, telah mampu menghasilkan bambu sebanyak 14,2
juta ton/tahun yang memberi kontribusi yang positif terhadap
perekonomian masyarakatnya.
Utthan Centre sebuah LSM di India, pada tahun 2004 telah
melakukan penanaman hutan bambu seluas 106 ha dalam upaya
konservasi pada lahan bekas penambangan batu, dimana dalam
jangka waktu 4 tahun permukaan air bawah tanah meningkat 6,3
meter dan seluruh areal penanaman menghijau serta memberi
pekerjaan kepada sekitar 80% penduduk setempat melalui industri
kerajinan bambu. Dengan demikian, dari sisi ekologis tanaman
bambu memiliki kemampuan menjaga keseimbangan lingkungan
karena sistem perakarannya dapat mencegah erosi dan mengatur
tata air. Dan dari sisi ekonomi, tanaman bambu mampu memberikan
peningkatan pendapatan masyarakat di sekitarnya dalam waktu 3-5
tahun setelah tanam, waktu yang relatif cepat apabila dibandingkan
dengan komoditas kayu.
Oleh karena itu, keberhasilan upaya konservasi tanah dan air
melalui penanaman bambu di China maupun India, sudah
seharusnya memberikan dorongan bagi Indonesia untuk melakukan
gebrakan secara nasional untuk menyelamatkan sumber daya alam
hutan dan lahan khususnya DAS dan sumber tangkapan air lainnya,
dengan melakukan gerakan konservasi menggunakan tanaman
bambu,
sehingga kedepan ancaman banjir maupun longsor
dimusim penghujan serta krisis air dimusim kemarau dapat
dieliminir, berikut dapat meningkatkan nilai tambah pendapatan
masyarakat disekitarnya melalui pengembangan industri berbasis
bambu (Usman Daras dan Juniaty Towaha/Email:balittri@gmail.
com).
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