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PERANAN ANDROGENESIS DALAM PEMULIAAN CENGKEH (Syzygium aromaticum L)
Cengkeh sangat penting artinya terutama sebagai
bahan baku pada industry rook kretek, kebutuhnan cengkeh
semakin meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun pada
tahun 2010 diperkirakan mencapai 150.000 ton/tahun, sedangkan produksi hanya 77.000 ton/tahun. Rendahnya produksi cengkeh salah satu penyebabnya adalah banyaknya
cengkeh yang dibudidayakan bukan dari varietas unggul. Oleh
sebab itu penyediaan bahan tanaman unggul menjadi penting.
Pendekatan androgenesis melalui tehnik kultur anther telah mulai dilakukan di Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri (BALITTRI) dalam rangka
menunjang program pemuliaan tanaman cengkeh (Syzygium
aromaticum L). Androgenesis berperan penting dalam
menghasilkan tanaman haploid dan double haploid spontan
yang dapat digunakan dalam rangka mempercepat galur
murni cengkeh. Teknologi androgenesis menawarkan suatu
keunggulan yang tidak ditemukan pada teknik pemuliaan
tanaman secara konvensional. Dengan teknologi ini dapat
dikembangkan tanaman-tanaman homozygote (galur murni)
hanya dalam kurun waktu satu atau dua generasi saja. Melalui
metode persilangan, untuk mendapatkan tanaman yang
mendekati 97% homozygote paling sedikit memerlukan 5 atau
6 generasi persilangan untuk tanaman menyerbuk sendiri,
sedangkan untuk tanaman menyerbuk silang seperti cengkeh
memerlukan lebih dari 7 generasi. Sehingga untuk menghasilkan suatu varietas cengkeh homozigot memerlukan waktu
yang cukup lama.
Selain mempercepat didapatkannya tanaman homozygote, banyak keuntungan yang didapatkan dalam tanaman
haploid. Sejumlah sifat-sifat unggul antara lain toleransi terhadap kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan, seperti
kekeringan, suhu rendah, hara rendah, ataupun kandungan
logam berat yang tinggi di dalam tanah merupakan karakter
resesif yang dapat dideteksi secara dini pada tanaman haploid. Selain itu, permasalahan yang berkaitan dengan silang
luar dan kompatibilitas sendiri (self incompatibility) dapat pula
diatasi dengan pemanfaatan teknologi haploid.
Tanaman hapoid dapat diregenerasikan lewat embriogenesis mikrospora, baik melalui kutur anther maupun
kultur mikrospora. Tanaman haploid tidak memiliki pasangan
kromosom yang homolog sehingga pada saat meiosis berlangsung, kromosom-kromosomnya tidak berpasangan,
seperti halnya pada tanaman normal (diplod) sehingga individu-individu haploid bersifat fertile. Apabila komplemen kromosomnya digandakan secara buatan, misalnya mengunakan
kolkhisin atau oryzalin maka tanaman tersebut akan menjadi
doubled-haploid juga bersifat homozigote. Bedanya adalah
tanaman doubled haploid bersifat fertile sehingga dapat diperbanyak secara seksual.
Penelitian androgenesis menggunakan kultur anter
pada tanaman cengkeh belum pernah dilakukan sebelumnya.
Dari penelitian terdahulu keberhasilan kultur anther pada
Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri

tanaman budidaya sangat dipengaruhi oleh genotipe, kondisi
lingkungan, status fisiologi dari tanaman donor, fase
perkembangan dari mikrospor pada saat kultur, kondisi kultur,
media, sumber karbon dan konsentrasinya di dalam media,
praperlakuan, temperatur dan cahaya.
Pra perlakuan suhu terhadap bunga, baik pada suhu
lebih rendah maupun pada suhu lebih tinggi dimaksudkan
untuk mempengaruhi pola pertumbuhan dan perkembangan
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Gambar 1. A,B,C dan D Tahapan pekerjaaan penanaman kultur anter dilaminar

dari polen yang diharapkan dapat meregenerasikan tanaman
androgen. Keefektifan praperlakuan suhu bagi bunga
tentunya ditentukan oleh tingkat suhu dan masa atau lamanya
pemberian perlakuan. Penyimpanan bunga cengkeh pada
suhu 5oC dan 10oC, dengan lama penyimpanan 3 sampai 7
hari ternyata dapat mengurangi senyawa fenol pada kultur
anter, jika dibandingkan dengan tanpa penyimpanan. Penyimpanan pada suhu kamar lebih dari 3 hari tidak dianjurkan
karena bunga cengkeh menjadi tidak segar (layu) sehingga
menyulitkan sewaktu inisiasi kultur (Meynarti Sari Dewi Ibrahim & Enny Ranriani/BALITTRI).
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POTENSI SELASIH (Ocimum gratisimum) SEBAGAI REPELLENT NYAMUK
Cara menghindari gigitan nyamuk yang paling baik
adalah dengan memanfaatkan bahan aktif nabati yang bersifat
repellent (penghalau/pengusir) yang dapat dipergunakan sebagai
lotion ataupun cream yang digosokkan pada kulit, sehingga nyamuk
enggan untuk mendekat. Indonesia sebagai negara yang berlimpah agro raw material mempunyai berbagai ragam jenis tanaman
yang berpotensi sebagai repellent nyamuk, dimana salah satu jenis
tanaman yang mengandung bahan aktif yang bersifat repellent
terhadap nyamuk adalah tanaman selasih.
Selasih (Ocimum spp) adalah tanaman dari keluarga
Labiatae yang asal-usulnya tidak diketahui dengan pasti, yang
menyebar di daerah tropis Asia, Afrika dan Amerika. Selasih merupakan jenis tanaman terna/perdu berumur satu tahun yang tumbuh rimbun dengan tinggi 30 – 60 cm, dimana batang tanaman ini
saat muda berwarna hijau muda, ungu muda atau ungu tua, dan
setelah dewasa berwarna kecokelatan. Letak daun berhadapan,
helaian daun berwarna hijau dan ada yang agak keputihan maupun
keungu-unguan, berbentuk jorong, memanjang dengan ujungnya
lancip, dan tepi daun sedikit bergerigi. Bau daun selasih sangat
tajam bahkan jika tercium agak lama atau disimpan dalam ruangan
dapat menimbulkan rasa mual dan pening. Bunga terdiri dari 1 - 6
karangan bunga, terkumpul menjadi tandan yang terletak diujung
batang, panjang karangan bunga ± 15 cm dengan bunga sekitar 10
- 20 kelompok, kelopak bunga ada yang berwarna ungu dan ada
yang berwarna hijau. Adapun biji buah berukuran kecil, bulat panjang, saat masih muda berwarna putih, dan setelah tua berwarna
cokelat atau berwarna hitam dengan kulit yang keras.
Tanaman selasih tumbuh dengan baik pada tanah subur
yang gembur dan cukup tersedia air. Namun demikian, tanaman ini
mampu juga hidup pada tanah-tanah yang kurang subur. Tanaman
ini sangat banyak
variasinya dan sering berubah-ubah
penampilannya, khususnya warna daun dan bunga jika ditanam di
lingkungan yang berbeda-beda, dimana perubahan sifat morfologi
tersebut dikenal dengan istilah forma. Selasih mempunyai daya
adaptasi yang cukup baik dengan lingkungan, sehingga mudah
tumbuh hampir di semua tempat, dimana dapat tumbuh baik pada
dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian 1.100 m
dpl. Selasih menyukai tempat yang terbuka dan mendapat sinar
matahari, walaupun demikian dapat pula hidup ditempat yang
ternaungi dan kurang memperoleh sinar matahari. Adapun
perbanyakan tanaman ini dapat dilakukan dengan biji.
Selasih merupakan tanaman multi manfaat yaitu : (1)
seluruh bagian tanaman bunga, biji dan daunnya secara tradisional
dipergunakan sebagai obat, seperti bijinya yang mengandung
senyawa saponin, flavonoida dan tannin, dapat bermanfaat untuk
menurunkan kolesterol, membantu kelancaran pencernaan,
mengobati kram usus, serta melancarkan buang air besar; (2)
bahan dalam acara ritual keagamaan; (3) pestisida nabati; (4)
penghasil minyak atsiri yang dipergunakan sebagai bahan
pembuatan parfum, sabun maupun shampo; (5) minuman
penyegar.
Daun merupakan bagian tanaman selasih yang paling
banyak dimanfaatkan, mengingat produksi bunga dan bijinya
terbatas. Dari daun jika disuling dapat dihasilkan minyak atsiri
yang antara lain mengandung senyawa eugenol (C10H12O2), metil
eugenol (C11H14O2), thymol (C10H14O) dan cyneol (C10H18O),
dengan rendemen minyak mencapai 0,5 – 1%. Senyawa eugenol,
thymol dan cyneol mempunyai bau menyengat yang sangat tidak
disukai nyamuk, sehingga senyawa tersebut bersifat repellent bagi
nyamuk. Tetapi tidak semua jenis selasih dapat dimanfaatkan
sebagai repellent nyamuk, karena hanya jenis selasih yang
mengandung bahan aktif eugenol, tymol dan cyneol saja yang
dapat dimanfaatkan untuk itu. Jenis selasih Ocimum minimum,
Ocimum tenuiflorum dan Ocimum sanctum pada umumnya mengandung metil eugenol yang tidak bersifat repellent. Adapun jenis
selasih yang mengandung bahan aktif yang bersifat repellent
adalah jenis selasih Ocimum gratisimum dan Ocimum bassilicum.
Beberapa hasil penelitian mengenai sifat repellent-nya
terhadap nyamuk menunjukkan bahwa minyak atsiri Ocimum
gratisimum mempunyai daya proteksi yang lebih baik daripada
minyak atsiri Ocimum bassilicum, hal tersebut disebabkan Ocimum
gratisimum mengandung senyawa aktif yang lebih beragam, yaitu
selain mengandung eugenol sebanyak 37,35% juga mengandung
thymol sebanyak 9,67% dan cyneol sebanyak 21,14%, dibandingkan dengan Ocimum bassilicum yang hanya mengandung eugenol
sebanyak 46%, seperti yang tertera padaTabel 1. Oleh karena itu,
selasih Ocimum gratisimum mempunyai potensi yang lebih baik
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sebagai repellent nyamuk daripada Ocimum bassilicum.
Tabel 1. Kandungan senyawa aktif pada minyak atsiri selasih
Bahan aktif

Ocimum gratisimum

Ocimum bassilicum

37,35%

46,00%

-

-

Thymol

9,67%

-

Cyneol

21,14%

-

Linalool

-

-

Terpineol

-

-

Estragole

-

-

Eugenol
Metil Eugenol

Sumber : Kardinan (2007)
Saat ini hampir semua repellent nyamuk berupa lotion maupun
cream yang beredar di Indonesia berbahan aktif DEET (diethyl-meta
toluamide-C12H17NO) yang merupakan bahan kimia sintetis beracun.
American Academy of Pediatric (2003) menyatakan bahwa senyawa
DEET merupakan bahan kimia beracun yang berbahaya, khususnya bagi
anak-anak dan juga orang dewasa apabila penggunaannya tidak hatihati, dalam aturan pemakaiannya hanya dibolehkan sekali dalam sehari
dan tidak boleh dipergunakan pada kulit yang luka karena dapat melakukan penetrasi kedalam jaringan kulit. Senyawa DEET yang menempel
pada kulit dapat terserap secara sistematik kedalam tubuh melalui kulit
menuju jaringan sirkulasi darah setelah 2 jam aplikasi dengan rata-rata
penyerapan 8,4 %, dimana dari sejumlah DEET yang terserap tersebut
hanya sebanyak 10-15% saja yang dapat terbuang melalui urin, sedangkan sisanya tertinggal dalam tubuh sebagai racun.
Hasil penelitian terhadap tikus percobaan yang dilakukan Universitas Angers dan Institut Penelitian dan Pengembangan Perancis
tahun 2009 menyimpulkan bahwa repellent nyamuk yang mengandung
DEET dapat menyebabkan kekejangan syaraf manusia. Dimana DEET
yang masuk kedalam tubuh dapat mengganggu aktivitas enzim yang
penting bagi sistem saraf agar berfungsi dengan benar, DEET memblokir
enzim cholinesterase yang penting untuk transmisi pesan dari otak ke
otot. Dimana EPA (Enviromental Protection Agency) melaporkan terjadinya kekejangan saraf manusia akibat dari penggunaan repellent DEET di
Amerika Serikat terjadi 46 kasus, dengan 4 kasus lainnya menimbulkan
kematian.
Oleh karena itu, ditengah gencarnya trend masyarakat dunia kearah back
to nature, maka sangat bijaksana bila bahan aktif untuk lotion maupun
cream yang berfungsi repellent nyamuk sudah saatnya mempergunakan
bahan nabati yang ramah lingkungan dan tidak membahayakan kesehatan pemakainya, seperti bahan aktif nabati dari minyak atsiri tanaman
selasih Ocimum gratisimum (Juniaty Towaha/BALITTRI).
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DAMPAK ERUPSI MERAPI TERHADAP LINGKUNGAN DAN TANAMAN
Akibat erupsi gunung merapi menimbulkan bencana dan
kerusakan yang dahsyat tidak hanya kerusakan bangunan infrastruktur, tetapi juga menimbulkan korban manusia, ternak dan binatang
lainnya serta menimbulkan kerusakan yang parah terhadap lingkungan dan tanaman baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kerusakan langsung yang diakibatkan oleh material vulkanik dan
awan panas ditemukan dibeberapa daerah seperti di kecamatan
Cangkringan kabupaten Sleman, Balerante Kabupaten Klaten. Kerusakan akibat debu vulkanik yang parah di kecamatan Salam dan
Srubung Kabupaten Magelang, dan beberapa daerah di Kabupaten
Boyolali. Sedang yang terkena dampak tidak langsung disebabkan
karena adanya lahar dingin merapi di sepanjang daerah aliran sungai yang berhulu di Merapi. Kerusakan yang parah terjadi di kecamatan salam kabupaten Magelang yang dapat mengancam bencana
dalam waktu yang panjang. Daerah yang terkena material erupsi
langsung berupa material pasir dan bebatuan maupun luncuran
awan panas (wedus gembel) ditemukan terparah di daerah cangkringan kabupaten Sleman dan sepanjang sungai gendol yang luncurannya mencapai 17 km dan menimbulkan banyak korban serta
kerusakan permanen terhadap infrastruktur seperti jalan dan jembatan, bendungan, perumahan, perkantoran, sekolahan, pasar,
sarana ibadah, pertanaman dan lain sebagainya. Kondisi yang sama
juga ditemukan di daerah Balerante kabupaten Klaten. Kerusakan
terparah di kecamatan cangkringan pada radius 6,0 km dari puncak
semua bangunan dan tanaman rata dengan tanah, bahkan jurangjurang dan sungai tertutup dengan material vulkanik, demikian pula
di daerah Balerante (Gambar 1 – 4).

tanaman salak mengalami kerusakan yang sangat berat. Tanaman
kelapa yang rusak di kecamatan Salam dan Srubung sebanyak
64.139 pohon (642,39 Ha) yang ditandai dengan pelepah kelapa
patah (krek) pada bagian pangkalnya lebih dari 15 pelepah bahkan
ada yang tersisa ppelepah muda saja, buah muda dan tua gugur
serta bunga betinanya rontok sebagai akibat tidak mampu menyangga debu vulkanik (Gambar 7 dan 8).

Tanaman salak pondok yang mengalami kerusakan parah
di kecamatan Salam dan Srubung hampir mencapai 2.000 hektar.
Pendapatan petani didaerah tersebut hanya bersumber dari salak
pondoh dan kelapa, hampir tidak ada sumber pendapatan lain selain
dari kedua komoditi tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut
telah dilakukan cresh program penanganan salak dengan padat
karya untuk memangkas total tanaman salak yang terkena debu
volkanik melalui proyek BANSOS. Pelaksanaan proyek dilakukan
selama dua minggu untuk mencegah busuknya tanaman salak yg
dapat mengakibatkan kematian. disamping itu juga dibuat model
tumpangsari tanaman salak dengan palawija sebagai upaya untuk
menciptakan lapangan kerja dan sumber pendapatan (Gambar 9 dan
10).

Terdapat beberapa jenis tanaman seperti talas, pisang,
rumput pakan ternak dan pisang ternyata walaupun terkena awan
panas dan tertimbun debu volkanik mampu tumbuh kembali dengan
cepat (Gambar 11 dan 13).
Pertanaman yang dominan didaerah bencana di hutan
rakyat terdiri dari tanaman sengon, pisang, melinjo, bambu dan
rumput pakan ternak, di pekarangan talas, pisang, salak, kelapa,
melinjo dan rumput pakan ternak serta tanaman kelapa disepanjang
bantaran sungai gendol. Di Cangkringan (6 km dari puncak merapi )
dan Balerante (5 Km dari puncak merapi) semua jenis tanaman
termasuk perumahan dan infrastrukturnya hancur dan terbakar terkena material erupsi dan awan panas. Tanaman kelapa di sepanjang
kiri dan kanan daerah aliran sungai gendol yang telah tertimbun
meterial erupsi sepanjang 17 km terbakar dan mati (gambar 5),
demikian pula yang berada di pekarangan (gambar 6).

Debu vulkanik akibat erupsi merapi menyebar keberbagai
daerah, yang terparah di temukan di sebagian Kabupaten Magelang,
Sleman, Klaten dan Boyolali. Di kabupaten Magelang yang merupakan sentra salak pondoh dan kelapa mengalami kerusakan terparah. Areal pertanaman kelapa yang ditumpangsarikan dengan

Rehabilitasi tanaman yang telah dilakukan baru terbatas
pada pemangkasan tanaman salak yang terkena debu vulkanik seluas sekitar 2.000 ha dan persiapan penanaman tanaman sela dengan palawija. Untuk memacu pertumbuhan daun dan tunas salak
sebaiknya dilakukan pemupukan Urea, SP-36 dan KCl. Tanaman
kelapa yang telah mati sebaiknya di tebang untuk menghindari
adanya sarang hama dan penyakit yang dapat menular ketanaman
kelapa lainnya serta segera dilakukan pemupukan NPK untuk memacu pertambahan daun kelapa yang telah rusak. Penanaman tanaman umbi-umbian dan rumput pakan ternak yang cepat menghasilkan nampaknya dapat membantu food security dan penyediaan
pakan ternak di daerah-daerah yang terkena erupsi merapi yang
paling parah. (Dibyo Pranowo/Balittri dan Sukamto/Balittro).
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DINAMIKA PRODUKSI CENGKEH NASIONAL
Tanaman cengkeh (Gambar 4) termasuk tanaman yang
lambat masa pemulihannya, sehingga tanaman cengkeh yang baru
di panen akan kembali berbuah normal 2 – 3 tahun kemudian, hal ini
yang menyebabkan produksi cengkeh selalu berfluktuasi. Berfluktuasinya produksi cengkeh dapat juga terjadi disebabkan oleh iklim
(curah hujan), pemeliharaan dan serangan hama penyakit. Karena
berfluktuasi tersebut panen pada tanaman cengkeh dikenal dengan
panen besar dan panen kecil. Siklus antara panen besar dan panen
kecil berbeda-beda menurut daerahnya, Jawa Timur sebagai salah
satu daerah sentra produksi cengkeh, siklus
tersebut mencapai 2 – 3
tahun, di Jawa Barat sekitar 3 tahun, Sulawesi
malah lebih lama sampai
4 tahan, jarang sekali
siklus antara panen besar
dan panen kecil hanya 2
tahun.
Memperpendek siklus antara panen besar dengan panen
kecil dapat dilakukan dengan mencegah kerusakan tanaman cengkeh dan mempercepat kepulihannya. Mencegah kerusakan tanaman
cengkeh antara lain dilakukan dengan cara panen yang benar yang
tidak menyebabkan patahnya ranting tanaman dan pencegahan
serangan hama penyakit, sedangkan mempercepat kepulihan dilakukan antara lain dengan pemupukan dan tehnik budidaya yang sesuai.
Panen
bunga
cengkeh (Gambar 5) sistim
borongan sering mengakibatkan kerusakan yang
lebih parah, karena tenaga
petik hanya berusaha agar
hasil petikannya lebih banyak tanpa menghiraukan
banyaknya ranting dan
pucuk yang patah. Panen
yang benar adalah pemetikan dilakukan pada ruas
tangkai tandan, karena tangkai tandan bunga ini sangat mudah lepas
dari ujung ranting (pucuk) tanpa menyebabkan kepatahan pada ranting. Kepatahan ranting yang parah akan menyebabkan siklus panen
makin panjang.
Pengaruh curah hujan sangat besar terhadap keberhasilan
pembungaan, tanaman cengkeh akan berbunga lebat apabila sebelumnya mengalami periode kering selama dua sampai empat bulan,
kemudian diikuti oleh curah hujan yang cukup selama pembentukan
primodial bunga. Di Jawa primordia bunga muncul pada bulan
Nopember, Desember dan Januari, Di Sumatera bulan Oktober,
Nopember dan Desember, di Sulawesi Utara bulan Desember, Januari dan Pebruari dan dikepulauan Maluku bulan Mei, Juni dan Juli.
Sejak keluarnya primordial bunga sampai siap panen memerlukan
waktu enam bulan. Curah
hujan yang tinggi sebelum
keluarnya primordial bunga
akan menyebabkan bunga
yang muncul sedikit dan
menurunkan
kualitas
bunga cengkeh. Sering kali
curah hujan yang tinggi
dapat merubah fase pertumbuhan tanaman yang
sudah mengarahkan ke
fase generatif kembali
menjadi fase vegetatif,

terlihat dari perubahan primordia bunga menjadi daun pucuk muda.
Sedangkan curah hujang yang rendah sampai sedang (63-187 mm)
akan meningkatkan produksi.
Produksi sangat ditentukan
oleh produktivitas, berfluktuasinya produksi disebabkan oleh berfluktuasinya
produktivitas. Fluktuasi produktivitas cengkeh di daerah
Jawa (Jatim) tidak terlalu
besar, malah kecenderung
semakin meningkat. Rendahnya fluktuasi produksi
cengkeh di daerah Jawa
disebabkan oleh penyebaran
Gambar 4. Pertanaman Cengkeh
tanaman ini yang hampir
merata diseluruh wilayah,
sedangkan antara wilayah dapat berbeda masa dan waktu siklus
panennya, sehingga fluktuasinya dapat lebih kecil. Sedangkan untuk
daerah Bali dan Sulawesi fluktuasi produktivitasnya lebih tinggi,
malah mengalami penurunan yang sangat tajam. Pertanaman cengkeh di wilayah ini terfokus pada beberapa daerah saja, sehingga
variasi perbedaannya tidak besar (hampir sama).
Daerah Bali dan Sulawesi mempunyai luas areal pertanaman cengkeh mencapai 122.311 ha atau 26,17% dari total areal
pertanaman cengkeh nasional, sehingga perubahan produktivitas
yang terjadi di daerah akan langsung mempengaruhi produktivitas
nasional (Gambar 1), walaupun produktivitas produksi di Jawa lebih
stabil terutama pada tiga tahun terakhir.
Kurun waktu enam tahun terakhir (tahun 2004 – 2009)
produksi cengkeh nasional tertinggi dicapai pada tahun 2009 yaitu
sebesar 82.033 ton dan yang terendah pada tahun 2006 sebesar
60.271 ton (Gambar 2). Sedangkan fluktuasi produksi pada tahuntahun tersebut berkisar antara 4.417 ton sampai 18.855 ton, dengan
perbedaan antara produksi tertinggi dengan terendah sebesar
21.862 ton. Angka-angka ini menunjukkan betapa besarnya perbedaan ketersediaan cengkeh nasional dari tahun ke tahun.
Akibat berfluktuasinya produksi cengkeh dengan jumlah
yang cukup besar, akan mempengaruhi stok cengkeh untuk memenuhi
kebutuhan industri dalam negeri dan
harga. Kebutuhan industri dalam
negeri terutama untuk pabrik rokok
mencapai 150.000 ton/tahun, bandingkan dengan produksi tertinggi yang
hanya mencapai 82.033 ton dengan
fluktuasi mencapai 21.862 ton.
Dalam kondisi kekurangan
bahan baku cengkeh ini, harga cengkeh mengalami peningkatan yang
cukup berarti, bila pada tahun 2004
harga tertinggi mencapai Rp. 45.000 / Gambar 5. Bunga Cengkeh
kg cengkeh kering, pada akhir tahun
2009 meningkat menjadi sebesar Rp. 55.000/kg cengkeh kering.
Harga ini menggembirakan petani karena harga dapat lebih tinggi
dari Rp. 35.000, yang merupakan harga dasar untuk memelihara
cengkeh dengan baik sesuai dengan budidaya yang benar.
Membaiknya harga cengkeh belum memacu petani untuk
meremajakan dan menanam cengkeh, terlihat pada Gambar 3
hanya petani Sulawesi Utara yang melakukan penanaman baru
yang lebih luas (10.000 – 20.000 ha/tahun), sedangkan daerah lain
hanya di bawah 6.000 ha/tahun. Penanaman yang begitu luas di
daerah Sulawesi Utara akan mempengaruhi produksi cengkeh nasional pada 2 – 3 tahun kedepan (Yulius Ferry dan Dani/Balittri).

“TREE” Spice and Industrial Crops Communication and Innovation 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” Spice and Industrial
Crops Communication and Innovation dapat diakses secara online ke alamat situs web http://
balittri.litbang.deptan.go.id.
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