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MENGENAL CARA PANEN DAN PENGOLAHAN KAYUMANIS
DI KABUPATEN KERINCI
Kayumanis (Cinamomum burmanii) merupakan salah satu
komoditas ekspor penting Indonesia. Jenis kayumanis ini merupakan
tanaman asli Indonesia, yang dalam perdagangan dunia disebut
cassiavera. Sampai saat ini, Indonesia mampu memasok lebih dari 80%
kebutuhan kayumanis dunia. Sentra produksi utamanya adalah provinsi
Jambi (Kab. Kerinci) dan Sumatera Barat (Kab. Tanah Datar, Kab.
Agam). Pada tahun 2008, luas areal kayumanis Indonesia adalah sekitar
105.366 ha dengan total produksi 102.478 ton/tahun. Dari jumlah
tersebut, sebanyak 42.555 ton (41%) diantaranya diekspor ke berbagai
negara, sisa dikonsumsi di dalam negeri.
Cara panen
Di Indonesia dikenal beberapa cara panen kulit kayumanis yang
biasa dilakukan petani. Kabupaten Kerinci, sebagai sentra produksi
kayumanis di provinsi Jambi, petani melakukan panen kulit kayumanis
dengan cara mengupas kulit langsung ketika pohon kayumanis masih
berdiri (belum ditebang), sedangkan di daerah lain pohon kayumanis
ditebang dahulu baru dikuliti. Sebelum dilakukan pengupasan (panen)
kulit, petani biasanya melakukan perlakuan awal (pra-treatment), yaitu
pemutusan jaringan kulit secara melingkar pada bagian bawah batang
pokok (Gb. 1). Perlakuan demikian dibiarkan selama 2 - 4 minggu
sebelum pengupasan (panen kulit). Alasannya adalah agar kulit lebih
mudah dikupas (lepas) dari kayu (kambium). Selain itu, sisa potongan
batang bawah (tunggul) yang ditinggalkan akan segera tumbuh tunastunas baru, tetapi hanya satu tunas yang ditinggalkan atau dipelihara
untuk dipanen setelah 5 – 6 tahun berikutnya (Gb. 1).
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Gambar 1. Panen kulit kayumanis di kab. Kerinci: (a) Pemutusan jaringan kulit batang
bagian bawah; (b) Tunggul pohon tumbuh tunas baru; dan (c) Panen kulit
kayumanis.
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penjemuran demikian sering diklaim sebagai salah satu faktor penyebab
rendahnya mutu kulit kayumanis yang dihasilkan.
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Gambar 2. Proses pengolahan kulit kayumanis (a) Kulit segar siap dikikis , (b) Pengikisan
kulit, dan (c) Penjemuran kulit kayumanis di jalan raya

Sortasi dan packaging
Setelah dijemur selama 2 - 4 hari dan dianggap telah kering (kadar
air 10-12%), yang dicirikan kulit telah menggulung, kulit kayumanis
selanjutnya dimasukan ke dalam karung untuk disimpan di gudang atau
dijual ke pengumpul atau eksportir. Pada tingkat petani, mereka
biasanya hanya melakukan sortasi sederhana (pengelompokan), yaitu
memilah ukuran kulit besar dan tebal, sedang, dan kecil. Sebaliknya,
pada tingkat pengumpul atau pedagang menengah di kecamatan atau
kabupaten, kulit kayumanis tersebut biasanya disortasi lagi, yaitu tidak
hanya mengelompokan dari segi ukuran tetapi juga asal kulit (batang,
cabang, dan ranting). Kalau dianggap perlu, kulit kayumanis dibersihkan
ulang karena kualitasnya masih dibawah standar minimal, dan dipotongpotong sesuai ukuran yang telah disepakati pedagang besar (eksportir)
atau pihak importir (buyer) di luar negeri. Lebih jauh, diperoleh informasi
bahwa pada tingkat eksportir besar seperti di Padang, kulit kayumanis
tersebut dibersihkan ulang,
dengan membuka kulit yang telah
menggulung tersebut melalui penyemprotan uap panas, sehingga kulit
kayumanis membuka lagi dan siap dibersihkan lebih lanjut secara
manual oleh buruh pabrik (Rusli dan Usman Daras/

Email:balittri@gmail.com)
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Gambar 1. A. Gerbang petak pamer kebun plasma nutfah TRI
Cara panen kulit kayumanis adalah menggunakan pisau kupas
B. penampilan kebun lada perdu dan lada panjat
khusus bergagang dengan ujung bengkok diletakan di atas permukaan
kulit secara vertikal sepanjang 2.5 kali panjang pisau bergagang,
sehingga panjangnya sekitar 50 cm, dan diberi tanda. Lalu, pisau
tersebut ditorehkan secara melingkar (horizontal) hingga kedua ujung
bekas torehan (sayatan) bertemu. Selanjutnya, kulit sepanjang sekitar
50 cm tersebut dibelah secara vertikal, dan dengan menekan ujung
pisau dari ujung bagian atas sampai bawah kulit dapat terkelupas
dengan mudah, lepas dari kayunya. Dengan proses yang sama,
pengupasan kulit terus bergerak ke batang bagian atas, sampai setinggi
jangkauan tangan. Akhirnya, batang utama (pohon) kayumanis dipotong
hingga roboh rata dengan permukaan tanah, dan proses pengupasan
dilanjutkan sampai habis, temasuk cabang dan ranting yang cukup
besar.
Pengikisan dan penjemuran
Kulit kayumanis basah tersebut kemudian diletakan dengan posisi
telungkup di atas batang pisang untuk dikikis (dikerok), dibuang kulit
bagian luarnya yang kasar yang biasanya penuh ditumbuhi lumut
(lichen) dengan pisau khusus (Gb.2) hingga kulit dianggap telah cukup
bersih. Kulit yang telah dikikis selanjutnya dibelah vertikal lebar 5-10 cm,
lalu dijemur di atas alas atau bahkan tanpa alas (Gb.2). Proses
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Gambar 3. Pengolahan kayumanis: (a) Sortasi, dan (b) Pengarungan kulit (packaging)
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ELASTISITAS EKSPOR LADA PUTIH INDONESIA
Indonesia merupakan pengekspor lada putih utama di
dunia bersama dengan Malaysia dan Brazil. Sebanyak 82%
produksi lada putih Indonesia berasal dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang di pasar internasional terkenal
dengan nama ―Muntok White Papper‖. Tujuan ekspor lada
putih Indonesia sebagian besar adalah ke Amerika, Eropa,
Jepang dan Singapura dengan rata-rata ekspor sebesar
14.765 ton per tahun atau 48,15 persen dari total ekspor
lada putih dunia. Walaupun Singapura merupakan salah
satu importir terbesar, negara tersebut juga tercatat sebagai
eksportir lada putih terbesar kedua di dunia setelah Indonesia. Besarnya jumlah ekspor lada putih Singapura merupakan hasil reekspor terhadap lada yang diimpor oleh Negara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa peran Singapura
dalam perdagangan lada putih dunia sangat penting.
Propinsi Bangka Belitung sebagai penghasil terbesar
lada putih Indonesia pada sepuluh tahun terakhir mengalami
penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2000 areal
tanaman lada di Bangka Belitung mencapai 80.000 ha dan
pada tahun 2008 hanya tinggal 33.739 ha. Volume produksi
lada putih Indonesia bila dibandingkan dengan total produksi
lada putih dunia mencapai 83,51%, namun menguasai
pangsa ekspor lada putih hanya 48,15%. Hal ini terjadi disebabkan oleh sebanyak 45,52% ekspor lada putih Indoensia
ditujukan ke Singapura dan oleh Singapura diekspor kembali.
Dalam perdagangan lada putih, Indonesia sangat tergantung kepada pasar impor Singapura sebagai negara yang
dominan dalam perdagangan pada putih dunia. Singapura
mempunyai fasilitas ekspor yang lebih baik dari Indonesia,
seperti ketersediaan kapal, pelabuhan ekspor dan gudang
yang memadai. Perubahan harga lada putih tidak mempengaruhi permintaan Amerika Serikat, Jepang dan Negara
Eropa, sedangkan permintaan impor Singapura sangat
dipengaruhi oleh harga lada putih dunia.
Hasil penelitian menunjukan bahwa penawaran ekspor
lada putih Indonesia dalam jangka pendek bersifat inelastis
(nilai 0,6), artinya dalam jangka pendek adanya perubahan
harga ekspor pada putih tidak direspon dengan cepat oleh
para eksportir lada putih. Para eksportir lada putih Indoensia
umumnya cenderung melepas lada putihnya di pasar internasional berapapun tingkat harga lada putih, hal ini disebabkan karena manajemen stok lada putih belum begitu dikuasai oleh para eksportir walaupun lada putih sebenarnya dapat disimpan lama. Respon terhadap perubahan harga terjadi pada ukuran waktu lebih panjang. Nilai elistisitas
penawaran ekspor lada putih dalam jangka panjang tersebut
sebesar 2,264, ini berarti dalam jangka panjang penawaran
ekspor lada putih Indoensia elastis terhadap harga
ekspornya.Hal ini terjadi disebabkan eksportir mempunyai
kesempatan untuk menyesuaikan ekspornya dalam kurun
waktu tersebut.Kondisi ini tergambar dari tingkat produksi,
ekspor dan perkembangan harga lada seperti yang disajikan
pada Gambar 4.
Eropa merupakan pengimpor lada putih terbesar di dunia
yaitu sebesar 14.852 ton atau 40,06% dari total impor lada
putih dunia, yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Brazil
dan Singapura.Jumlah impor Negara—negara Eropa tidak
mengalami perubahan walaupun harga lada putih, harga
lada hitam dan pendapatan masyarakat mengalami perubahan.
Permintaan lada putih Jepang dipengaruhi oleh harga
lada putih dunia, sedangkan harga lada hitam dan pendapatan masyarakat tidak mempengaruhi impor lada putih ke
Jepang. Rata-rata volume impor lada putih Jepang sebesar
3.136 ton per tahun atau 8,46 % dari total impor lada putih
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Gambar 4. Perkembangan produksi, ekspor dan harga lada putih Indonesia
Sumber: Diolah dari berbagai sumber

dunia. Impor lada putih Jepang berasal dari Indonesia, Malaysia dan Singapura.
Sedangkan permintaan impor Singapura dipengaruhi
oleh harga lada putih dan harga lada hitam, sementara pendapatan masyarakat memang tidak mempengaruhi karena
impor lada putih Singapura bukan untuk dikonsumsi tetapi
untuk diekspor kembali. Rata-rata impor lada putih Singapura sebesar 7.099 ton per tahun atau 19,12 % dari total
impor lada putih dunia. Impor lada putih Singapura berasal
dari Indonesia dan Malaysia.
Jumlah ekspor lada putih Indonesia dalam jangka
pendek tidak dipengaruhi oleh harga lada dunia, respon
eksportir baru terjadi setelah jangka waktu lebih panjang
sekitar 6 bulan. Hal ini menunjukan bahwa eksportir memerlukan waktu untuk mempersiapkan penyesuaian diri terhadap perubahan harga lada putih dunia. Salah satu penyebab
lambatnya respon eksportir Indonesia terhadap perubahan
harga pasar dunia adalah eksportir tidak menerapkan manajemen stok karena keterbatasan gudang yang memadai dan
keterikatan kontrak dengan importir, terutama importir dari
Singapura. Hal ini juga dipengaruhi oleh lambatnya respon
petani terhadap perubahan harga yang terjadi di pasar.
Dalam jangka pendek Indonesia perlu meningkatkan
kerjasama yang saling menguntungkan dengan Singapura.
Dalam jangka panjang perlu ada perbaikan fasilitas ekspor,
agar Indonesia dapat meningkatkan ekspor lada putihnya
langsung ke negara konsumen. Dalam usaha meningkatkan
volume dan pendapatan perdagangan lada putih Indonesia,
maka strategi pemasaran yang berkaitan dengan mempengaruhi perubahan selera melalui peningkatan mutu lebih
efektif ditujukan untuk Amerika dan Negara-negara Eropa.
Sedangkan untuk Jepang perlu promosi terhadap lada putih
Indonesia.(Abd. Muis Hasibuan/Email:balittri@gmail.com)
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POTENSI BIJI TURI UNTUK SUBSTITUSI KEDELAI
PADA PEMBUATAN KECAP
Kecap merupakan salah satu bahan makanan yang tidak
asing bagi masyarakat Indonesia, sebab hampir setiap rumah
tangga menggunakannya. Kecap adalah cairan yang berwarna
coklat agak kental, mempunyai aroma yang sedap dan merupakan
hasil fermentasi kedelai, dimana menurut sejarahnya kecap berasal
dari negara Cina, yang kemudian masuk ke Jepang dan beberapa
negara Asia lainnya termasuk Indonesia. Sekarang kecap telah
banyak dikonsumsi oleh masyarakat sebagai bahan penyedap masakan dan makanan.
Kecap yang beredar dipasaran, umumnya dibuat dari
kacang kedelai kuning atau kedelai hitam, tetapi kebutuhan kedelai
tidak hanya sebagai bahan pembuat kecap saja, juga untuk bahan
makanan lain berupa tempe, tahu, susu dan sebagainya, dimana
untuk memenuhi kebutuhan tersebut produksi kedelai Indonesia
belum memadai, hal ini mengakibatkan Indonesia harus melakukan
impor kedelai. Pada tahun 2009 produksi kedelai Indonesia baru
mencapai 900 ribu ton, sedangkan kebutuhan kedelai dalam negeri
mencapai 2,1 juta ton/tahun, sehingga untuk mencukupi kebutuhan
kedelai tersebut Indonesia mengimpor kedelai sebanyak 1,2 juta
ton/tahun, tetapi pada tahun 2010 ini Indonesia hanya mengimpor 1
juta ton saja, mengingat diperkirakan produksi dalam negeri tahun
ini akan meningkat menjadi 1,1 juta ton.
Oleh karena itu untuk mengurangi ketergantungan
kepada kedelai dalam pembuatan kecap, maka dapat memanfaatkan jenis biji-bijian yang lain, seperti biji tanaman turi yang mempunyai komposisi kandungan gizi yang tidak jauh berbeda dengan
kedelai, terutama kandungan protein biji turi sebesar 36,21% yang
setara dengan kandungan protein kedelai sebesar 37,5%. Selain
mempunyai kandungan gizi seperti yang tertera pada Tabel 1, biji
turi juga mengandung berbagai mineral dan vitamin seperti kalsium,
fosfor, besi, natrium, kalium serta vitamin B1, B2, B6, C dan beta
karoten.

lama ± 3 hari; (6) Setelah itu tambahkan air secukupnya, lakukan
pemasakan larutan dengan suhu 100º C selama 30 menit, kemudian disaring dengan kain penyaring; (7) Kedalam filtrat tambahkan bumbu (gula jawa, bawang putih, kemiri, jahe, phekak,
keluwak, daun salam, daun jeruk, daun sereh, lengkuas, wijen)
yang telah dihaluskan, selanjutnya direbus lagi selama 2 jam sampai mengental; (8) Dilakukan penyaringan dan pendinginan kecap
dan (9) Dilakukan pengemasan dalam botol steril, selanjutnya kecap
yang telah dibotolkan tersebut disterilkan dengan air panas bersuhu
100ºC selama 30 menit.
Berdasarkan beberapa hasil penelitian, maka uji organoleptik yang ditinjau dari aspek warna, aroma dan rasa terhadap
kecap manis berbahan baku biji turi ini mendapatkan warna, aroma
dan rasa yang hampir sama dengan kecap manis yang beredar
dipasaran, dan berdasarkan uji laboratorium maka kandungan gizi
kecap manis berbahan baku biji turi memenuhi syarat SNI 01 3543 - 1994. Dengan demikian biji turi mempunyai potensi yang
bagus untuk dimanfaatkan sebagai substitusi kedelai pada pembuatan kecap.
Turi (Sesbania grandiflora) merupakan tanaman asli Indonesia, yang termasuk keluarga kacang-kacangan dari famili Papilionaceae. Di desa-desa di propinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah
maupun Jawa Barat banyak dijumpai pohon turi yang ditanam di
pematang, pekarangan, pinggir jalan sebagai peneduh, biasa juga
dipakai sebagai pagar hidup batas kebun dan juga biasa ditanam
untuk memberi naungan pada tanaman yang tidak tahan terhadap
sinar matahari. Selama ini pemanfaatan hasil turi oleh masyarakat
masih terbatas, yaitu : (1) Bunga turi sebagai campuran sayur pada
pecel ataupun sebagai pelancar ASI pada ibu yang sedang menyusui; (2) Daun muda dan polong muda sebagai sayur dan (3) Daunnya sebagai pupuk hijau maupun makanan ternak.

Tabel 1. Komposisi Kandungan Gizi biji Turi dan Kedelai dalam
100 gr
Parameter
Air (%)
Lemak (%)
Protein (%)
Karbohidrat (%)

BijiTuri
10,1
7,1
36,2
12,7

Kedelai
7,2
18,1
37,5
14,2

Sumber : Asryani, 2007 dan http://www.iptek.net.id, 2010

Adapun biji turi yang paling bagus kualitasnya untuk bahan baku pembuatan kecap ialah biji turi tua yang kering dipohon,
dengan ciri-ciri kulit luarnya sudah kering sehingga mudah dikelupas
dari kulit luar, biji berwarna coklat kekuningan, bentuk kacang bulat
utuh dan mulus.
Proses pembuatan kecap dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu secara fermentasi, cara hidrolisa asam, atau kombinasi keduanya tetapi yang lebih sering dan mudah dilakukan adalah
dengan cara fermentasi. Dengan cara fermentasi protein bahan
diuraikan dengan kapang jenis Rhizopus sp. atau Aspergillus sp.
yang mampu menguraikan protein menjadi beberapa komponen
seperti peptida, pepton dan asam amino yang saling berinteraksi
menciptakan rasa yang khas. Walaupun demikian, penguraian protein dapat juga dilakukan oleh enzim dengan cara hidrolisis, beberapa penelitian memdapatkan bahwa penguraian protein dengan
cara hidrolisis enzim lebih cepat dibanding fermentasi protein dengan kapang. Adapun dalam pembuatan kecap dari biji turi mempergunakan enzim bromelin yang terdapat dalam ekstrak buah nanas,
yang merupakan enzim protease. Dengan menggunakan enzim ini
pembuatan kecap manis hanya memerlukan waktu sekitar satu
minggu, lebih singkat bila dibandingkan dengan menggunakan
Rhizopus sp. atau Aspergillus sp. yang memerlukan waktu ± 1 bulan.
Pembuatan kecap manis dari biji turi dilakukan sebagai
berikut : (1) Biji turi direndam dengan air panas selama 24 jam,
dimana setiap 6 jam sekali diganti airnya, perlakuan ini untuk
menghilangkan bau langu dari biji; (2) Setelah itu dilakukan pengupasan kulit ari, setelah bersih kemudian direbus ± 15 menit; (3)
Selanjutnya biji disangrai; (4) Kemudian biji digiling dengan blender;
(5) Biji yang telah halus dicampur dengan ekstrak nanas dan garam
dapur sebanyak 20% dari berat biji turi, selanjutnya direndam se-

Sehubungan dengan potensi biji turi yang dapat dimanfaatkan
untuk substitusi kedelai pada pembuatan kecap, maka sangat perlu
digalakkan penanaman turi yang tidak terbatas sebagai tanaman
peneduh dipinggir jalan atau sebagai tanaman pagar hidup saja,
tetapi penanaman turi sebagai tanaman penghasil biji. Secara
demikian diharapkan cepat atau lambat biji turi dapat menutup kekurangan kebutuhan kedelai dalam negeri, sehingga kedepan Indonesia tidak lagi mengimpor kedelai, yang tentunya hal ini akan berdampak positif pada penghematan devisa negara (Juniaty Towaha
dan Rusli /Email:balittri@gmail.com)
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PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN KEBUN INDUK JARAK PAGAR DI INDONESIA
Beberapa tanaman yang berpotensi sebagai sumber bahan
bakar baru terbarukan antara lain; kelapa sawit, kelapa, jarak pagar
dan terakhir kemiri sunan sebagai sumber biosolar; singkong dan
tebu sebagai sumber methan (bensin). Untuk memenuhi target
bahwa pada tahun 2010 kebutuhan solar dalam negeri, 2% diantaranya berasal dari jarak pagar atau lebih kurang 7,2 juta kilo liter.
Kebutuhan tersebut akan terpenuhi bila areal tanaman jarak pagar
mencapai 2,4 juta ha. Berdasarkan Inpres no. 5 tahun 2006, Kementerian Pertanian diberi tugas sebagai instansi peyedia bahan
baku yang disokong oleh instansi terkait di daerah. Luasan penanaman 2,4 juta ha tersebut memerlukan kebun induk seluas 200 ha
sebagai sumber benih. Puslitbang Perkebunan (Badan Litbang
Pertanian ) telah membangun 70 ha kebun induk sebagai sumber
benih dan sisanya juga sudah dibangun oleh Irjenbun seluas 310
ha yang tersebar di 26 provinsi dan di 38 kabupaten diseluruh
Indonesia. Kebun yang di bangun oleh Puslitbang Perkebunan
telah menyediakan sumber benih yang lebih baik dari populasi
(Improvemen Population) yang ada dimasyarakat, berupa IP-1, IP-2
dan IP-3, dengan potensi produksi masing-masing 5, 8 dan >10 ton
per hektar. Namun kebun yang dibangun oleh Dirjenbun melalui
partisipasi daerah baru sebagian kecil yang layak sebagai sumber
benih. Kondisi ini akan memperlambat pengembangan jarak pagar
untuk sumber bahan baku biodiesel sebagai bahan bakar alternative. Menurut perkiraan Departemen ESDM (Energi Sumber Daya
Meneral) persediaan bahan bakar minyak di Indonesia hanya sampai 18 tahun ke depan, dan sampai saat ini hanya mampu menyediakan 40% dari kebutuhan dalam negeri, sisanya dari ekspor.
Kebutuhan bahan bakar Indonesia mengalami peningkatan ratarata 23,4 % per tahun, bila pada tahun 1970 kebutuhan sebesar 6,8
juta kilo liter per tahun, pada tahun 2009 meningkat menjadi 54,8
juta kilo liter per tahun. Angka ini sangat membebani anggaran
Negara dengan volume dan biayanya yang makin bertambah.
Oleh sebab itu pada bulan Januari 2006, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden No. 5 tahun 2006 tentang kebijakan energy
nasional dan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 2006 tentang penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai
bahan bakar alternative. Biofuel merupakan bahan bakar nabati
(BBN) yang berasal dari tumbuhan, yakni kelapa sawit, jarak pagar,
tebu dan singkong (Inpres No. 1 2006). Sesuai dengan Inpres
tersebut Departemen Pertanian ditugaskan untuk menyediakan
bahan baku dari tumbuhan penghasil bahan bakar, termasuk tanaman jarak pagar.
Pada tahun 2010 direncanakan 10 % kebutuhan solar Indonesia
diperoleh dari biodiesel yang berasal dari 8% minyak kelapa sawit
dan 2 % minyak jarak pagar. Untuk minyak kelapa sawit pertanaman yang ada sudah memadai, sedangkan untuk minyak jarak
pagar diperlukan pertanaman seluas 2,4 juta hektar. Penanaman ini
memerlukan benih sebanyak lebih kurang 600 ton biji untuk benih,
yang berasal dari 200 ha kebun induk jarak pagar.
Puslitbang perkebunan memulai pembangunan kebun induk
jarak pagar pada tahun 2006 di Kebun Percobaan Pakuwon Sukabumi, Asam Bagus dan Muktiharjo. Kemudian tahun 2007 dibangun
Di Natar Lampung dan Sulawesi Selatan (Tabel 1).
Tabel 1. Luas awal kebun induk jarak pagar yang dibangunan Puslitbang Perkebunan
No.

Lokasi

Tahun pembangunan
2006

2007

2008

2009

Jumlah (ha)

1

KP. Pakuwon

30

-

-

-

30

2

KP. Asam bagus

10

-

-

-

10

3

KP. Muktiharjo

10

-

-

-

10

4

KP. Natar

-

10

-

-

10

5

Sulawesi Selatan

-

10

-

-

10

50

20

0

0

70

Jumlah
Sumber: Puslitbang Perkebunan 2009.

Tiga kebun yang pertama terus mengalami perbaikan dari segi kualitas benih yang dihasilkan, mulai dari perbaikan populasi 1
(IP-1) dengan potensi produksi 5 ton biji/ha/tahun, IP-2 dengan potensi produksi 78 ton biji/ha/tahun sampai I-3 dengan potensi produksi 10 ton biji/ha/
tahun. Ke tiga kebun induk tersebut sudah disertifikatkan sebagai propenan unggul. Sedangkan kebun induk jarak pagar yang berlokasi di
Kebun Percobaan Natar dan Sulawesi Selatan tidak mengalami perbaikan dan sampai saat ini belum layak sebagai sumber benih jarak pagar.
Selain Puslitbang Perkebunan Dirjebun melalui partisipasi daerah
juga telah membangun kebun induk yang sama, sampai akhir tahun 2009
luas kebun induk jarak pagar mencapai 310 ha yang tersebar di 26 propinsi dan 38 kabupaten (Tabel 2). Sebagian besar benih yang digunakan
untuk membangun kebun induk jarak pagar ini berasal dari tiga kebun
induk benih sumber di atas. Namun ada juga kebun induk yang dibangun
dari benih yang berasal dari penggalian potensi dari propenan jarak pagar yang ada di daerah tersebut seperti Propvinsi Nusa Tenggara Barat.
Tabel 2. Kondisi kebun induk jarak pagar hasil penilaian sampai akhir tahun 2009
No.

Katgori

Luas
(Ha)

1

Tanaman layak sebagai Kebun Induk

2

Perbaikan tanaman

3

Tidak layak

4

(%)

14

4,50

40

12,90

146

47,10

Tanaman mati tidak terawat

70

22,58

5

Tanaman terbakar

10

3,23

6

Tanaman ditebang

10

3,23

7

Pohon terpilih

10

3,23

8

Belum dinilai

10

3,23

310

100,00

Jumlah

Sumber: Data diolah dari Dit Perbenihan Dirjenbun 2009.

Namun dari hasil evaluasi, sebagian besar kebun induk (47,10%)
dinilai tidak layak, karena pertumbuhan vegetative yang tidak baik seperti
jumlah cabang yang sedikit, diameter batang/ cabang yang kecil (Gambar
2), serta produktivitas tanaman sangat rendah, yaitu lebih kecil dari 150
kapsul per pohon pada umur 3 tahun. Sedangkan kebun yang memerlukan perbaikan adalah kebun dimana pertumbuhan vegetatifnya baik,
namun produktivitasnya belum dapat dilihat karena sewaktu dievaluasi
tidak sedang berbuah, sementara petugas kebun selama ini tidak melakukan pencatatan panen. Untuk kebun dengan kreteria pohon terpilih
dilakukan dengan beberapa pertimbangan antara lain; benih yang ditanam berasal dari sumber benih yang sudah ditentukan, benih ini sudah
diketahui potensi produksinya; pertumbuhan vegetative tanaman secara
umum baik, namun produktivitas tanaman >20% rendah dan sisanya
malah terdapat tanaman dengan produktivitas sangat tinggi >500 kapsul
eksis/pohon. Dari data ini luas kebun induk jarak pagar yang masih dapat diharapkan sebagai sumber benih sekitar 64 ha dengan potensi penyediaan benih mencapai 192 ton/tahun atau hampir 200 juta benih tum-

Gambar 1 Tanaman
kerdil

Gambar 2. Tanaman
layu/mati

Gambar 3. Tanaman
tanpa bobokor

Gambar 4. Pemangkasan
salah

buh siap tanam, yang dapat memenuhi pengembangan jarak pagar seluas 73.000 ha.
Rendahnya keberhasilan pembangunan kebun induk jarak pagar ini
secara teknis disebabkan oleh beberapa hal antara lain; pemeliharaan
yang tidak sesuai, seperti penyiangan yang terlambat, tanpa bobokor
(Gambar 2), mati (Gambar 3) ,kurang pemupukan, ditanam bercampur
dengan tanaman lain yang menimbulkan persaingan dengan tanaman
pokok dan pemangkasan yang salah (Gambar 4). Bila kondisi pembangunan kebun induk seperti di atas tidak diperbaiki, menyebabkan penyediaan benih yang lebih baik akan menjadi gendala utama dalam
pengembangan pertanaman jarak pagar dan penyediaan bahan baku
biodiesel dari jarak pagar. (Yulus Ferry/yulius_ferry@yahoo.com)
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