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SOSIALISASI PEMANFAATAN KEMIRI SUNAN MELALUI
PAMERAN TUNGGAL DI SUMEDANG
Pada pencanangan penanaman sejuta pohon di Sumedang Jawa Barat tanggal 04 Januari 2010, Balai Panelitian
Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri (Balittri)
ikut berpartisipasi dalam bentuk pameran tunggal.
Pencanangan penanaman sejuta pohon ini juga dikaitkan dengan konsevasi DAS Cimanuk mendukung pembangunan
waduk Jati Gede. Acara ini dihadiri oleh 2 orang menteri,
pejabat eselon 1, Gubernur, pengusaha dan pemuka
masyarakat lainnya. Pameran menjadi sangat menarik
karena yang ditampilkan adalah tanaman kemiri sunan,
yang tanamannya tidak saja dapat berfungsi sebagai tanaman konservasi tetapi juga berpotensi sebagai tanaman
sumber bahan minyak nabati (biofuel).
Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman
Industri bersama dengan PT Baktera Hijau Lestari dalam 3
tahun terakhir telah melakukan beberapa penelitian me
ngenai potensi tanaman kemiri sunan (Reutalis trisperma)
sebagai sumber bahan bakar nabati. Produksi biji tanaman
kemiri sunan dapat mencapai 25 ton/ha/tahun yang evipalen
dengan 10 ton minyak kasar dan akan diperoleh sekitar 8,5
ton biodesel. Disamping itu juga akan diperoleh bungkil
yang cukup besar sebagai bahan briket, pupuk maupun
pakan ternak
Pada pencanangan penanaman sejuta pohon disekitar
daerah aliran sungai Cimanuk dan daerah pembangunan
Waduk Jati Gede tersebut Balittri memamerkan selain benih
tanaman, buah, biji, kernel tetapi juga minyak kasar, ampas,
biodiesel, gliserol, pupuk organik. Selain itu juga diperagakan penggunaan minyak kasar untuk pengganti minyak
tanah (kompor), biodiesel pada kenderaan roda 4 dan pengA
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Pada pembukaannya Menteri Pekerjaan Umum, Djoko
Kirmanto mengatakan bahwa dari nilai proyek waduk senilai
Rp 2,1 triliun akan memberikan dampak signifikan bagi pembangunan pertanian di daerah sekitarnya. Berdasarkan studi
kelayakan, bila Jatigede dioperasikan akan mampu mengairi
100 ribu hektar lahan. Masyarakat yang tadinya hanya
mampu bercocok tanam setahun sekali akan dapat memanen beberapa kali setahun. Intensitas tanam, berdasarkan
hasil kajian bisa mencapai 276 persen untuk produksi padi
dan palawija. Waduk juga dapat dimanfaatkan untuk pengadaan air bersih dengan kapasitas 3.500 liter per detik,
sehingga banjir maupun kekeringan yang selama ini terjadi
di Kabupaten Indramayu bisa dikendalikan.
Sedangkan Menteri Pertanian, Suswono mengatakan
pada sambutannya bahwa dengan adanya bendungan ini
akan mendapat tambahan produksi padi + 1 juta ton, hal ini

terbangun dan terjaganya sistem pengairan teknis, sehingga
akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Sementara Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan menyatakan bahwa* Proyek ini sangat berarti bagi masyarakat Jawa
Barat, karena tidak saja meningkatkan produksi pangan,
tetapi juga akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi lainnya dan penanaman pohon dalam usaha
meningkatkan penangkapan air di daerah aliran sungai Cimanuk akan mengurangi lahan kritis di Jawa Barat dan bencana banjir”.
Pembangunan waduk selain meningkatkan kualitas lahan juga meningkatkan intensitas bercocok tanam. Penanaman tanaman kemiri sunan sebagai tanaman konservasi
mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi karena bijinya
dapat diolah menjadi sumber bahan bakar nabati. Jadi
penanaman kemiri sunan mempunyai fungsi ganda.
Luas areal DAS sungai Cimanuk yang memerlukan pe
nghijauan mencapai lebih 50000 ha yang memerlukan
benih tanaman lebih 5 juta batang, bila ini ditanami dengan
kemiri sunan selain dapat menjamin daya tampung DAS
sungai Cimanuk juga akan menghasilkan biodiesel sebanyak 35000 kilo liter per tahun (Dibyo Pronowo/Balittri)
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Gambar 1. Ka Balittri (tengah, baju putih) dan Staf sedang berfose
di stand Pameran
Gambar 2. Menteri Pertanian (membungkuk), Menteri PU dan Gubernur Jabar, mendapatkan penjelasan dari Ka Balittri
dan staf.
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POTENSI KEMIRI MOLUCCANA SEBAGAI SUMBER BIODESEL
Kemiri (Aleurites moluccana WILLD) merupakan tumbuhan berbiji sebagai sumber minyak nabati. Potensi kemiri
moluccana sebagai sumber BBN cukup besar, karena
tanaman ini sudah dikenal masyarakat, penyebaran dan
potensi pengembangannya luas, serta pasarnya sudah
terbentuk. Selain itu kegunaan biji kemiri ini cukup banyak
antara lain untuk bumbu masak, obat-obatan, untuk bahan
cat, dan penyubur rambut. Pengembangan bahan bakar
nabati sebagai sumber energi alternatif telah ditindak lanjuti
oleh pemerintah, diantaranya dengan Instruksi Presiden
No. 1 tahun 2006 tertanggal 25 Januari 2006 tentang
penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati (biofuel)
sebagai bahan bakar lain dan Peraturan Presiden No 5
tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional yaitu pada
tahun 2025 ditargetkan bahan energi terbarukan harus
sudah mencapai lebih dari 5% dari kebutuhan energi
nasional, sedangkan BBM ditargetkan menurun sampai
dibawah 20%. Hal ini menjadikan pengembangan bioenergi
merupakan prioritas utama yang harus dilakukan.

Gambar 1. Tanaman Aleurites moluccana WILLD di Balittro Bogor

Indonesia memiliki banyak spesies tanaman yang
kandungan minyaknya dapat digunakan sebagai bahan
baku biodiesel, seperti kelapa sawit, kelapa, jarak pagar,
kemiri sunan dan kemiri moluccana. Tanaman kemiri
(Aleurites moluccana WILLD) tumbuh hampir diseluruh
Indonesia dengan sentra produksi di Nusa Tenggara Timur
(32,96%), Sulawesi Selatan (23,05%), Nangro Aceh
Darussalam (9,30%), Sumatera Utara (7,15%) dan
Sumatera Barat (1,65%). Kemiri moluccana dapat
dibudidayakan pada berbagai tipe tanah, topografi 0-1200 m
diatas permukaan laut, curah hujan 1500-2400 mm per
tahun dan suhu 20-27 C. Tinggi tanaman mencapai 15-25
meter, berdaun lebat dan berbatang kokoh sehingga sering
digunakan sebagai tanaman konservasi di lahan kritis.

Tanaman kemiri mulai berbuah pada umur 3-4 tahun,
panen pertama sebesar 10 kg biji kupasan per pohon,
panen akan stabil pada umur di atas 11 tahun dengan
produksi 50 kg/pohon/tahun biji kupasan atau 5 ton/ha/
tahun, dengan kandungan minyak biji kupasan sekitar 50%
atau hampir 2 ton biodiesel /ha/tahun, produktivitas ini masih
punya peluang untuk ditingkatkan.
Sampai saat ini areal pertanaman kemiri di Indonesia
mencapai 246 638 ha dengan produksi 88 696 ton/tahun biji
kupasan, dengan peningkatan areal dan produksi masingmasing 19,99% dan 19,34%. Kondisi peningkatan ini sangat
rendah bila dibandingkan dengan kebutuhan, sehingga saat
ini Indonesia harus mengimpor.

Pasar kemiri masih terbuka lebar karena pasar dalam
negeri belum dapat terpenuhi, sejak tahun 2000 Indonesia
mengimpor kemiri sekitar 11 ton/tahun dengan nilai US$
21.000. Bila tanaman kemiri moluccana dikembangkan,
masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk memasarkannya, karena pedagang pengumpul sejak dari desa sampai pedagang antar daerah sudah terbentuk. Potensi yang
dimiliki kemiri moluccana cukup besar untuk dikembangkan
dalam rangka usaha pemerintah meningkatkan penggunaan
BBN menggantikan BBM.
Menurut perkiraan Departemen ESDM (Energi Sumber
Daya Manusia) persediaan bahan bakar minyak Indonesia
hanya sampai 20 tahun kedepan dan sampai saat ini hanya
mampu menyediakan 40% dari kebutuhan dalam Negeri,
sisanya dari eksport. Kebutuhan bahan bakar Indonesia
mengalami peningkatan rata-rata 23,4% per tahun bila pada
tahun 1970 kebutuhan hanya sebesar 6,8 juta kilo liter per
tahun, pada tahun 2009 meningkat menjadi 54,8 juta kilo
liter. Sesuai dengan Inpres no. 1. 2006 Departemen Pertanian ditugaskan sebagai penyedia bahan baku dari tumbuhan penghasil bahan bakar. Tanaman kemiri moluccana
berpotensi untuk itu. (Rusli/Balittri)
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Jumlah lahan kritis saat ini di Indonsia mencapai hampir 60
juta ha, ini menunjukan bahwa daerah yang berpotensi
untuk penyebaran kemiri moluccana cukup luas.
50

Penyunting Pelaksana
Cici Tresniawati, SP
Nurya Yuniyati, SP
Ir. Juniaty Towaha
Sumber Dana: APBN 2010 DIPA BALITTRI
Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri

2

ANTI OKSIDAN DARI BIJI MELINJO
Tanaman melinjo (Gnetum gnemon Linn.) merupakan
salah satu tanaman yang produknya banyak digemari
masyarakat, yang diantaranya berupa daun muda, bunga
dan buah muda yang digunakan sebagai sayuran. Namun
produk yang terkenal dari tanaman melinjo adalah emping
melinjo, berupa kripik yang dibuat dari biji buah yang sudah
tua yang biasa dimakan sebagai kudapan, yang di samping
rasanya yang enak juga mempunyai kandungan gizi yang
cukup tinggi sebagai sumber protein dan mineral. Selain
sebagai kudapan yang enak, selama ini emping melinjo
dikenal bisa membuat kadar asam urat melonjak, tetapi masalah ini masih kontroversial karena menurut beberapa hasil
penelitian di Jepang didapatkan bahwa biji melinjo tidak
menyebabkan asam urat meningkat. Penelitian tersebut
menyimpulkan, bahwa karena rasanya yang enak orang
suka makan emping melinjo goreng dalam jumlah yang banyak, mungkin dari minyak goreng itulah yang menyebabkan
kadar asam urat meningkat, oleh karena itu apabila disiapkan dalam bentuk makanan lain tanpa minyak, nampaknya
tidak akan menyebabkan peningkatan asam urat.
Ada yang lebih penting dari semua hal tersebut diatas,
yaitu ternyata biji melinjo mempunyai kandungan antioksidan yang tinggi. Antioksidan adalah senyawa yang dapat
menetralkan radikal bebas. Radikal bebas merupakan molekul tidak setabil hasil dari proses metabolisme tubuh dan
faktor eksternal seperti asap rokok, hasil penyinaran ultra
violet, zat kimiawi dalam makanan dan polutan lain. Radikal
bebas ini secara perlahan akan merusak sel, akibatnya
tubuh mudah terserang penyakit, organ tubuh tidak bekerja
maksimal dan cepat mengalami penuaan dini. Sebenarnya
antioksidan ada secara alami di dalam tubuh, namun jumlahnya sedikit dan terus menurun seiring bertambahnya
usia, karenanya tubuh perlu tambahan antioksidan dari
makanan.
Beberapa penelitian terdahulu melaporkan bahwa dengan mengkonsumsi antioksidan setiap hari dapat mengurangi peluang munculnya penyakit degeneratif dan memperlambat penuaan. Antioksidan tersebut akan merangsang
respon imum tubuh sehingga mampu menghancurkan radikal bebas, mempertahankan kelenturan pembuluh darah,
mempertahankan besarnya jaringan otak dan mencegah
kanker. Dengan mengkonsumsi zat aktioksidan tersebut,
berarti kita melindungi sel-sel tubuh dari serangan radikal
bebas.Menurut beberapa peneliti Jepang maupun peneliti
Indonesia dari Jurusan Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Jember, antioksidan dari biji melinjo merupakan flavonoid yang termasuk senyawa polifenol, senyawa ini dapat
tahan selama 5 jam lebih lama daripada vitamin E dan C,
selanjutnya.
Hasil riset menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan ini
setara dengan antioksidan sintetik Butylated Hydroxytolune.
Sebuah perusahaan dari Jepang yang berlokasi di Bandung
saat ini telah mengolah biji melinjo menjadi teh dan tepung
yang mempunyai segudang khasiat bagi kesehatan, bahkan
di Jepang sendiri biji melinjo telah diolah sebagai obat awet
muda (anti-aging). Kandungan flavonoid ini didapat dari biji
melinjo yang kulitnya sudah berwarna merah, oleh karena
itu efek antioksidan melinjo juga bisa diperoleh dengan memakan bijinya langsung yang telah diolah, baik yang direbus
ataupun yang telah disiapkan dalam bentuk sayur.
Untuk membudidayakan tanaman melinjo tidaklah begitu
sulit, karena pada umumnya tanaman melinjo dapat tumbuh
baik di daerah-daerah berhawa panas, tetapi dapat juga
tumbuh di pegunungan sampai ketinggian 1.200 m dpl asal
udaranya tidak terlalu dingin. Begitupun tanaman ini dapat
tumbuh pada hampir semua jenis tanah dengan pH 4 – 6,
yang agak poreus, mudah menyarap air, sehingga

drainasenya baik. Tanaman ini boleh dikatakan tidak
menuntut persayaratan tumbuh yang khusus dan toleran
terhadap tanah yang kurang subur maupun udara kering
seperti di Gunung Kidul, Yogyakarta. Walaupun tanaman
melinjo tidak menuntut kesuburan tanah yang baik, namun
dengan memperhatikan dan mengikuti langkah-langkah
budidaya seperti pemilihan lahan yang sesuai, pemilihan
bibit, penanaman, perawatan yang mencakup penyiangan,
pemangkasan, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, maka akan dapat dicapai keberhasilan dari usahatani
tanaman melinjo. Dengan jumlah tanaman melinjo per Ha
sebanyak 400 batang (jarak tanam 5 m x 5 m), hasil panen
rata-rata perpohon tanaman yang sudah dewasa (10 – 15
tahun) bisa mencapai 50 kg biji melinjo sekali panen, sehingga produksi yang diperoleh adalah 100 kg/pohon/tahun.

Buah melinjo muda

Buah melinjo tua

Tanaman melinjo dapat ditemui hampir di seluruh propinsi di Indonesia, dengan sentra produksi melinjo terkonsentrasi di 5(lima) propinsi yaitu (1) Jawa Barat; (2) Jawa
Tengah; (3) D.I Yogyakarta; (4) Sumatera Utara; dan (5) D.I
Nangru Aceh Darusallam. Oleh karena itu, mengingat
bahwa penyebaran tanaman ini cukup luas, sehingga biji
melinjo sebagai konsumsi sumber antioksidan dapat
mudah dicari di pasar dengan harga yang cukup terjangkau
oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat kelas menengah kebawah dapat dengan mudah mendapatkan sumber antioksidan murah yang penting manfaatnya dalam
rangka menjaga kesehatan untuk melawan bahaya radikal
bebas. Balittri telah memiliki 7 aksesi dan ada 2 aksesi yang
direncanakan akan dilepas sebagai varietas unggul di
koleksi di KP. Sukamulya, Sukabumi. Koleksi melinko yang
paling lengkap di KP. Laing, Solok, Sumbar ada 47 aksesi
kebanyakan asal Maluku dan Jawa Barat (Juniaty Towaha/
BALITTRI).
Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri
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OPTIMALISASI PEMANFAATAN BAHAN BAKU TANAMAN INDUSTRI
DALAM USAHA MENINGKATKAN NILAI EKONOMINYA
Bahan baku dari tanaman industri sampai saat ini belum
diolah secara optimal, padahal dari bahan baku tersebut
dihasilkan bahan baku sampingan ikutannya yang berpotensi diolah menjadi produk lain yang bernilai ekonomis. Bila
ini dapat dilakukan kemungkinan besar nilai tanaman industri akan meningkat lebih baik lagi.
Tanaman tebu mulai dibudidayakan di Indonesia sejak
tahun 8000 sebelum masehi (SM). Namun baru digunakan
sebagai sumber bahan pemanis di Pulau jawa pada zaman
Aji Saka sekitar tahun 75 M. Pada abad ke XVII baru berdiri
industri gula di sekitar selatan Batavia, yang dikelola oleh
orang-orang China bersama para pejabat VOC. Pengolahan
gula saat itu masih sangat sederhana. Pada abad XIX , industri gula yang lebih modern yang dikelola oleh orangorang Eropa mulai bermunculan. Pabrik gula (PG) modern
pertama didirikan di daerah Pamanukan (Subang) dan Besuki (Jawa Timur). Pada zaman Culuurstesel, Van den
Bosch memperlakukan peraturan bahwa semua aktivitas
PG dikuasai oleh pemerintahan colonial Belanda. Kebijakan ini berhasil baik, dimana 10 tahun kemudian gula dari
Jawa mampu mendominasi pasar dunia. Perkembangan
berikutnya, beberapa PG mulai bermunculan di Jawa dengan dukungan pembangunan infrastruktur besar-besaran
terutama dalam penyediaan sarana irigasi.
Kebangkitan industri gula di Jawa pada masa itu sebenarnya terkait dengan perubahan teknologi. Sejak Culruurstelsel diberlakukan teknologi industri gula Jawa sebagian mengadopsi teknologi pengolahan gula bit di Eropa.
Selain itu, dukungan para peneliti di Belanda yang difasilitasi oleh pemerintah ikut terlibat dalam pengembangan industri Gula Jawa. Mereka saling bertukar informasi tentang
teknologi prosesing gula tebu dan gula bit. Industri gula
Jawa pada akhirnya berkembang cukup pesat dan bahkan
menjadi acuan bagi industri gula tebu dunia. Inovasi
teknologi prosesing gula tebu yang dimulai abad XIX tersebut, kemudian disempurnakan dengan berbagai inovasi
teknologi di Abad XX dan bertahan hingga saat ini. Melalui
sejarah panjang tersebut tanaman tebu baru bernilai ekonomis, dengan makin berkembangnya teknologi budidaya dan
prosesing hasil.
Saat ini nilai tanaman jarak pagar hanya ditentukan
oleh produk minyak yang dihasilkannya, padahal dari produk lain yang berasal dari hasil ikutan pengolahan minyak
tersebut seperti ampas sisa pengepresan, gliserol dan sebagainya juga bernilai ekonomi. Setiap menghasilkan 1 ton
biosolar dari jarak pagar bersamaan dengan itu dihasilkan
antara lain; 6 ton kulit buah (kapsul), 3 ton ampas pengepresan dan 0,18 ton gliserol. Bahan-bahan ini dapat diolah
menjadi produk-produk lain yang bermanfaat dan bernilai
ekonomis. Kulit kapsul dapat dijadikan kompos organic,
pestisida nabati; ampas pengepresan dapat digunakan untuk pembuatan briket, biogas, kompos dan lain-lain; sedangkan gleserol dapat dijadikan sebagai bahan baku industri
kimia dan industri lainnya. Sehingga nilai jarak pagar akan

jauh lebih tinggi dibandingkan hanya dari nilai minyaknya saja.
Tanaman melinjo (Gnetum gnemon Linn) yang selama ini
dikenal dengan emping melinjo, stike dan makanan ringan lainnya. Sebenarnya mempunyai kandungan flavonoid dari senyawa
polifenol yang berguna sebagai antioksidan yang dapat
menghancurkan radikal bebas dan meningkatkan daya tahan
tubuh. Kandungan flavonoid ini menunjukan bahwa buah melinjo
berpotensi untuk diolah menjadi produk lain yang bernilai ekonomi lebih tinggi dari sekedar emping melinjo.
Kayumanis (Cinamomum burmanii) hanya dihargai sebagai
tanaman penghasil kulit kayumanis, padahal setiap menghasilkan 1 ton kulit kayumanis bersamaan dengan itu diperoleh; 3,75
ton daun dan 5 m3 kayu gergajian, dan 7,5 ton kayu cabang/
ranting. Dari daun tanaman kayumanis akan diperoleh minyak
atsiri, kayu gergajian dapat digunakan sebagai bahan bangunan,
meubiler, dan sebagainya sedangkan kayu cabang/ranting dapat
diolah menjadi kayu partikel board. Penggunaan kulit kayumanis
di dalam negeri dapat ditingkatkan, selain sebagai bahan penyedap makanan, juga sebagai bahan pencampur minuman kesehatan, obat-obatan dan sebagainya. Saat ini sudah tersedia produk minuman kesehatan yang mencampurkan bubuk kulit kayumanis dengan teh, sirup kayumanis dan lain-lain. Peningkatan
konsumsi ini diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi dari
tanaman kayumanis di masa depan. Untuk menjadikan kayu kayumanis bernilai tinggi, harus dimulai dari sejak pemeliharaan
tanaman seperti pembuangan cabang dan ranting di batang
utama sampai setinggi 4 meter dari permukaan tanah, agar
batang berbentuk sempurna, tidak cacat oleh bekas cabang atau
ranting.
Hal yang sama juga terjadi pada tanaman gambir, dengan
kandungan katechin yang tinggi (>45%) berpotensi untuk diolah
menjadi beberapa macam produk. Selain berguna untuk bahan
penyamak atau bahan farmasi, katechin sebagai polifenol alami
berpotensi untuk dijadikan bahan perekat pada industri kayu
lapis. Perekat dari katechin ini lebih ramah lingkungan karena
lebih alami dibandingkan dengan perekat sintetis yang berasal
dari minyak bumi. Selain itu katechin juga dapat digunakan sebagai bahan baku industri tinta seperti tinta untuk pemilu. Tinta
pemilu ini malah diimpor dari India yang diketahui sebagai Negara pengimpor gambir dari Indonesia. Bila dapat diproduksi
sendiri di dalam negeri, nilai ekonomi gambir akan meningkat
sesuai dengan kegunaannya yang lebih banyak dan beragam.
Masih banyak tanaman industri yang sudah dibudidayakan
namun harganya masih sangat rendah. Rendahnya harga dari
produk tanaman tersebut selain disebabkan oleh mutu yang
kurang baik tetapi juga oleh nilai yang diberikan hanya terhadap
fungsi utama dari produk tersebut, sedangkan hasil samping sebagai ikutannya sama sekali tidak bernilai hanya dianggap limbah. Oleh sebab itu teknologi prosesing harus terus berkembang agar diperoleh cara pengolahan yang efisien dan lebih
menguntungkan terhadap hasil samping atau bahan ikutan dari
tanaman industri tersebut, sehingga dapat dinilai sebagai bahan
baku yang berharga dari sebuah industri. (Yulius Ferry/Balittri)
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tanaman industri (TRI) dari dalam dan luar negeri; prospek; inovasi teknologi yang dihasilkan; serta rubrik tanya
jawab mengenai tanaman TRI dan persona. 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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