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CATECHIN PADA GAMBIR DAN PERANNYA DALAM INDUSTRI
Catechin merupakan komponen utama yang terkandung dalam
gambir, seperti diketahui gambir adalah produk ekstrak dari ranting
dan daun tanaman gambir (Uncaria gambir Roxb). Catechin biasa
disebut juga catechol atau asam catechoat atau asam catechu
mempunyai rumus kimia C15H14O6 dengan nama sistematiknya (2
R ,3 S )-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromene-3,5,7triol adalah suatu senyawa polifenol yang bersifat asam lemah yang
tidak stabil jika disimpan terlalu lama, mudah teroksidasi oleh cahaya dan panas, mudah terdegradasi pada pH > 6,5 dan merupakan senyawa yang sangat reaktif. Senyawa ini dalam keadaan
murni sedikit tidak larut dalam air dingin, tetapi sangat larut dalam
air panas, larut dalam alkohol dan etil asetat, hampir tidak larut
dalam chloroform, benzena dan eter.
Catechin merupakan senyawa polifenol yang termasuk dalam
kelompok flavonoid spesifiknya flavan-3-ols yang mempunyai sifat
antioksidan dan antimikroba, sehingga wajar saja bila gambir telah
sejak lama digunakan masyarakat tradisional sebagai antiseptik,
obat sakit perut dan sebagai salah satu ramuan makan sirih yang
dipercaya dapat menyehatkan mulut dan gusi serta menguatkan
gigi. Beberapa penelitian melaporkan bahwa senyawa catechin
mempunyai daya hambat terhadap bakteri Streptococcus mutans
yang menyebabkan terjadinya plak gigi, yang mana plak gigi dapat
menyebabkan karies pada gigi dan berlanjut dengan gingivitis,
suatu gejala yang selain merusak gigi juga menyebabkan bau mulut.
Mekanisme senyawa catechin sebagai zat antimikroba adalah
dengan cara meracuni protoplasma, merusak dan menembus dinding sel, serta mengendapkan protein. Oleh karena itu, dengan sifatnya sebagai antimikroba senyawa catechin dapat dimanfaatkan
dalam industri farmasi sebagai : obat mencegah terjadinya plak gigi,
menguatkan gigi dan gusi, antiseptik mulut, mencegah bau mulut,
pelega tenggorokan, obat pencegah stroke dan penyakit jantung
koroner, obat pencegah kanker, obat penyakit hati, obat haemorrhoid, berfungsi menyembuhkan wasir/ambeien, obat antiaging,
obat antiacne dan perawatan kulit, zat pengendap protein pada
A
B
industri minuman bir, additif pencegah ketengikan pada bahan
makanan berlemak, minuman suplemen antiradikal bebas.
Gambar 1. A. Gerbang petak pamer kebun plasma nutfah TRI
Catechin sebagai antioksidan mempunyai kemampuan untuk
B. penampilan kebun lada perdu dan lada panjat
menetralkan dan menghancurkan radikal bebas dalam tubuh. Radikal bebas kalau dibiarkan secara perlahan akan merusak sel, akibatnya tubuh mudah terserang penyakit, organ tubuh tidak bekerja
maksimal dan cepat mengalami penuaan dini, karenanya beberapa
penelitian terdahulu mendapatkan bahwa dengan mengkonsumsi
antioksidan secara rutin dapat mengurangi peluang munculnya
penyakit degeneratif dan memperlambat penuaan, serta mencegah
kanker.
Banyak literatur menunjukkan bahwa antioksidan dapat membantu menurunkan kolesterol LDL (low density lipoprotein) yang
merupakan kolesterol jahat dan mempertahankan kelenturan pembuluh darah, sehingga menekan terjadinya atherosclerosis yang
merupakan gejala penyempitan/penyumbatan pembuluh darah,
karenanya dapat mencegah penyakit jantung koroner, stroke dan
penyakit kardiovaskuler lainnya. Disamping itu antioksidan catechin
juga berperan dalam melindungi kulit dari kerusakan radiasi ultraviolet sehingga mencegah kanker kulit, begitupun catechin bekerja
sebagai zat aktif perawatan kulit karena dapat mempercepat
seramid dari kulit sehingga dapat mencegah kekasaran dan
penuaan dini pada kulit.

Sifat antioksidan dari catechin mampu menghambat proses
oksidasi dari bahan makanan yang berlemak, sehingga dapat
mencegah proses ketengikan.
Selama ini untuk mencegah
ketengikan dalam industri makanan berlemak mempergunakan
antioksidan sintetis yang diolah dari minyak bumi seperti BHA
(butylated hydroxyanisole), BHT (butylated hydroxytoluene) dan
TBHA (tertier butylated hydroxyanisole) yang sekarang sudah tidak
direkomendasikan lagi oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan
Makanan) karena diduga kuat dapat menimbulkan penyakit kanker
(carcinogen agent). Oleh karena itu, catechin sebagai antioksidan
alami sangat aman sebagai aditif antioksidan pada makanan dan
minuman.
Sehubungan dengan sifat catechin sebagai antioksidan tersebut, maka senyawa catechin dapat dimanfaatkan dalam industri
farmasi, kosmetika maupun industri makanan/minuman.
Adapun catechin sebagai senyawa polifenol, dapat dimanfaatkan dalam industri kayu lapis dan papan partikel sebagai bahan
baku pembuatan perekat. Selama ini perekat yang biasa digunakan
untuk kayu lapis dan papan partikel adalah perekat sintetis seperti
urea formaldehida, fenol formaldehida dan melamin formaldehida.
Penggunaan catechin sebagai polifenol alami untuk bahan baku
perekat mempunyai beberapa keuntungan yaitu ramah lingkungan,
dapat diperbarui dan tidak tergantung pada minyak bumi mengingat
perekat sintetis diolah dari minyak bumi. Penggunaan polifenol
alami sebagai perekat di industri telah berlangsung lama seperti
yang dilakukan Afrika Selatan dan Finlandia. Oleh karena itu Indonesia yang memiliki sekian banyak pabrik kayu lapis dan papan
partikel, sudah saatnya melirik senyawa polifenol alami ini sebagai
bahan baku perekatnya.
Berdasarkan manfaat senyawa catechin gambir dalam
berbagai industri tersebut, maka dalam pengolahan gambir harus
mengacu kepada kandungan catechin yang tinggi, karena
kandungan catechin inilah yang menentukan persyaratan mutu
gambir, semakin tinggi kandungan catechin semakin tinggi mutunya.
Oleh karena itu, sering pihak buyer menentukan persyaratan kadar
catechin gambir, seperti misalnya importir gambir dari Jerman yang
mensyaratkan kadar catechin gambir 40-60%, begitupun beberapa
perusahaan farmasi seperti Ciba Geigy mensyaratkan kadar
catechin dalam gambir minimal 60,5%. (Juniaty Towaha dan
Yulius Ferry/Email: balittri@gmail.com)
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APA YANG MEMBUAT KACANG METE GURIH ?
Siapa yang tidak kenal kacang mete? dengan rasanya
yang enak tersebut, kacang mete merupakan hidangan yang
popular di saat hari raya Idul Fitri serta hari besar lainnya,
rasanya yang lezat menyebabkan menyantap kacang mete
sangat mengasyikkan. Kudapan ini mengandung lemak,
protein, karbohidrat, dan bermacam mineral. Walaupun
mengandung lemak yang tinggi, tetapi sejumlah 81,4% lemak tersebut merupakan lemak tak jenuh yang tergolong
lemak tidak jahat, sehingga jangan takut untuk menyantapnya.
Disamping itu kacang mete juga mengandung berbagai
asam amino, yaitu leusin, valin, arginin, asam aspartat,
asam glutamat, dan serin. Dimana asam glutamat yang merupakan asam amino terbanyak yang terkandung dalam
kacang mete, sangat berkontribusi penting terhadáp timbulnya rasa gurih pada kacang mete, itulah yang antara lain
menyebabkan mengapa kacang mete terasa gurih walau
tidak diberi bumbu apapun, mengingat ion glutamat dapat
merangsang beberapa tipe saraf yang ada pada lidah manusia, sehingga menimbulkan rasa sedap dan gurih. Sehingga
dapat ditemui perbedaan rasa gurih kacang mete dari suatu
tempat dengan tempat lainnya, hal ini terjadi karena perbedaan asam glutamat yang dikandungnya, semakin tinggi
kandungan asam glutamat semakin kuat rasa gurihnya.
Asam glutamat yang mempunyai nama sistematik asam
2S-2-aminopentandioat dengan rumus kimia C5H9NO4 merupakan asam amino non esensial yang bermuatan polar
bersama-sama dengan asam aspartat, ini terlihat dari titik
isoelektriknya yang rendah, yang menandakan ia sangat
mudah menangkap elektron. Dikarenakan sifat ion glutamat
yang dapat merangsang beberapa type saraf yang ada pada
lidah, maka sifat ini di manfaatkan dalam industri penyedap
rasa, yang dalam keseharian di dapati dalam bentuk garam
turunan berupa mononatrium glutamat atau monosodium
glutamat (MSG), dimana satu ion hidrogen asam glutamat
(dari gugus -OH yang berikatan dengan atom C-alfa)
digantikan oleh ion natrium, sehingga rumus kimia menjadi
C5H8NaNO4. MSG dikenal juga dengan nama vetsin, yang
dipasaran populer dengan nama dagang ajinomoto, miwon,
sasa dan sebagainya yang sangat dikenal dalam dunia boga
sebagai penyedap masakan, merupakan salah satu bahan
tambahan makanan yang digunakan untuk menghasilkan
flafour atau cita rasa yang lebih enak dan lebih gurih ke
dalam masakan.
Walaupun kacang mete mengandung senyawa glutamat, tak usah khawatir bahwa efeknya menyantap banyak
kacang mete akan sama dengan efek mengkonsumsi MSG
secara berlebihan yang membahayakan kesehatan, efeknya
tidak akan sama mengingat senyawa glutamat yang terkandung dalam kacang mete tidak sama dengan senyawa
glutamat dalam MSG. Glutamat dalam kacang mete adalah
asam glutamat yang merupakan asam amino, sedangkan
senyawa glutamat dalam MSG merupakan garam glutamat
yaitu mononatrium glutamat.
Banyak penelitian menunjukkan bahwa mengkonsumsi
MSG secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan,
karena MSG bisa sebagai faktor potensial pencetus alergi,
hipertensi dan kanker, yaitu : (1) hypersensitif atau alergi
akibat mengkonsumsi MSG dapat terjadi pada sebagian
orang, dengan gejala leher dan dada panas, sesak napas,
disertai pusing-pusing, biasanya kondisi tersebut didapat
sehabis menyantap masakan cina di restoran, masakan cina
memang dituding paling banyak menggunakan MSG, karena
itulah gejala itu disebut Chinese Restaurant Syndrome
(CSR), akibatnya memang tidak begitu fatal karena dalam 2
jam gejala CSR sudah hilang; (2) dikarenakan MSG mengandung natrium, maka jika terlalu banyak dikonsumsi dapat
menyebabkan tekanan darah tinggi (hipertensi), karenanya
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harus hati-hati terutama bagi penderita hipertensi, dimana
ion natrium akan merangsang sekresi aldosterone yang
mengakibatkan terjadinya kenaikan tekanan darah; (3) MSG
kalau dipanaskan atau digoreng terlalu lama (deep frying)
apalagi dengan alat pressure cooker, akan pecah menjadi 2
senyawa baru yaitu Glutamic Pyrolised-1 dan Glutamic Pyrolised-2 yang bersifat mutagenik (menyebabkan kelainan
genetik) dan karsinogenik (menyebabkan kanker).
Kejadian MSG tersebut diatas tidak akan terjadi pada
asam glutamat yang dikandung kacang mete, asam glutamat kalau dipanaskan pada temperatur tinggi tidak pecah
menjadi senyawa pyrolised. Di dalam tubuh asam glutamat
dari makanan sebagian besar akan dimetabolisme menjadi
protein dan digunakan sebagai sumber energi, asam glutamat juga berfungsi untuk pembentukan asam amino lain
seperti glutamin, arginin dan proline. Melalui reseptor yang
terdapat pada lidah dan lambung, asam glutamat dari
makanan akan menstimulasi otak untuk mendorong
lambung dan pankreas memproduksi cairan pencernaan.
Akibatnya pencernaan menjadi lebih lancar dan tubuh akan
mendapatkan unsur-unsur nutrisi yang diperlukannya setiap
hari.
Mineral yang dikandung kacang mete adalah kalsium,
natrium, besi, magnesium, fosfor, kalium, zinc, tembaga,
mangan dan selenium. Karenanya hal yang paling penting
untuk dicermati dalam mengkonsumsi kacang mete adalah
kandungan natriumnya, dimana kandungan natrium pada
100 g kacang mete mentah, panggang, dan goreng, masingmasing adalah 12, 20, dan 340 mg. Sehingga tampak jelas
bahwa proses penambahan garam dapur (NaCl) pada
kacang mete goreng sangat berpengaruh nyata terhadap
peningkatan kandungan natrium, yaitu dari 12 mg/100g
menjadi 340 mg/100 g.
Oleh karena itu, mengingat konsumsi natrium yang
tinggi sangat tidak dianjurkan karena berkontribusi positif
terhadap terjadinya penyakit tekanan darah tinggi, maka
penggunaan garam dapur sebaiknya dibatasi pada olahan
kacang mete, apalagi terutama bagi penderita hipertensi
sebaiknya membatasi diri dalam mengkonsumsi kacang
mete.
Dengan demikian, kalau dilihat dari kandungan asam
glutamat-nya mengkonsumsi kacang mete kalaupun berlebih adalah aman, karena tidak menimbulkan efek seperti
yang ditimbulkan kalau mengkonsumsi banyak MSG. Hanya
yang perlu diwaspadai, terutama bagi penderita hipertensi
adalah kandungan natriumnya, sehingga perlu bijak membatasi dalam mengkonsumsi kudapan yang gurih ini (Juniaty
Towaha/Email:balittri@gmail.com)
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PEMANGKASAN CABANG LIAR PADA PERTUMBUHAN AWAL JAMBU METE
Tanaman jambu mete merupakan salah satu jenis tanaman
yang memiliki rangkaian bunga terletak diujung ranting (cabang).
Cabang atau ranting yang lebih banyak mengindikasikan bahwa
bunga dan buahnya akan lebih banyak. Namun tidak semua cabang
dan ranting akan mengeluarkan bunga, misalnya cabang atau ranting yang terlindung, kerdil dan terserang hama atau penyakit. Untuk
memperoleh cabang dan ranting yang lebih produktif diperlukan
pemangkasan.

Gambar 1. Pertanaman
Jambu mete

Jambu mete, bahasa latinnya disebut Anacardium iccidentale
L. dalam bahasa Inggris disebut cashewnut. Jambu mete merupakan salah satu komoditi ekspor Indonesia, ekspor jambu mete
dari Indonesia sudah diperhitungkan sejak tahun 1991 dengan vulome ekspor sebanyak 14.600 ton dan terus meningkat dari tahun
ke tahun seiring dengan makin bertambahnya areal pertanaman
jambu mete (Gambar 1). Jambu mete dikatagorikan sebagai tanaman yang toleran terhadap kekeringan, sehingga tanaman mete ini
banyak dikembangkan di wilayah Indonesia Timur yang memiliki
wilayah dengan iklim kering yang lebih luas. Meningkatnya areal
mete disebabkan oleh makin meningkatnya permintaan pasar dunia
dan harga yang menarik.
Luas pertanaman jambu mete diperkirakan sampai tahun 2008
telah mencapai 690.956 ha, dengan produksi sebesar 293.995 ton
atau rata-rata 425,50 kg/ha/tahun. Produktivitas sangat rendah bila
dibandingkan dengan India dan Brazil yang dapat mencapai 800 –
1000 kg/ha/tahun. Rendahnya produktivitas tanaman mete Indonesia disebabkan oleh beberapa hal antara lain jambu mete ditanam di
lahan yang sangat marginal dan iklim yang terlalu kering (Sulawesi
Tengah); tanaman yang terlalu rapat tanpa pemeliharaan, didaerah
ini jambu mete meremajakan diri sendiri dari buah tua yang jatuh
dan tumbuh secara tidak beraturan (Sulawesi Tenggara). Produktivitas yang lebih tinggi terdapat di Sulawesi Selatan, Jawa Timur
dan Bali, mungkin karena sudah mulai ada kegiatan pemeliharaan
tanaman, seperti pemupukan, penyiangan dan sebagainya.

Pemangkasan cabang liar pada pohon jambu mete sudah mulai dilakukan pada umur 1 tahun. Cabang-cabang liar atau cabang
air yang tumbuh tidak teratur pada pangkal batang, cabang dibuang
dengan menggunakan alat yang tajam atau menggunakan gergaji.
Pemangkasan terus dilakukan sehingga batang 1 meter dari permukaan tanah betul-betul terbebas dari cabang dan ranting (Gambar 3
dan 4). Sedangkan cabang-cabang yang tumbuh di atas 1 meter
lakukan seleksi, cabang-cabang yang tumbuhnya tidak beraturan,
terlindung, tumbuhnya kerdil, dilakukan pemangkasan, sehingga

Gambar 3. Batang 1 meter di atas
tanah

Gambar 4. Pohon yang sudah
dipangkas

percabangan yang tinggal letaknya beraturan, disinari oleh
matahari, sehat dan tumbuh optimal.
Pengaruh pemangkasan yang dilakukan pada jambu mete
yang berumur 1 tahun, terlihat dari pertumbuhan tanaman selanjutnya, pohon jambu mete yang dipangkas mempunyai tinggi tanaman,
lebar tajuk dan lingkaran batang yang lebih tinggi dan besar dibandingkan dengan tanaman yang tidak dipangkas (Gambar 5).
Tajuk tanaman yang lebih besar mengindikasikan jumlah cabang dan ranting yang lebih banyak, yang akan diharapkan mengeluarkan bunga dan buah yang lebih tinggi. Sehingga produktivitas

tanaman dapat ditingkatkan bersamaan dengan penerapan
teknologi yang lainnya seperti penggunaan vareitas unggul, pemupukan dan pengendalian hama / penyakit. Perbaikan mutu hasil
juga diperlukan melalui penerapan pasca panen yang benar, agar
harga yang diterima petani dapat menguntungkan. (Rusli/
Email:balittri@gmail.com)

Gambar 2. Pohon jambu mete dengan cabang-cabang bawah yang tidak beraturan

Penelitian jambu mete terus berkembang, jambu mete
merupakan salah satu komoditas perioritas penelitian di Balai
Penelitian Tanaman Rempah dan Industri, dan juga menjadi prioritas pengembangan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. Beberapa varietas unggul juga sudah dihasilkan seperti B02, Gunung
Gangsir dan sebagainya, penelitian pemupukan populasi tanaman,
polatanam dan lain-lain sudah dilakukan. Teknologi budidaya secara lengkap sudah tersedia. Namun teknologi yang telah dihasilkan
ini masih belum teraplikasi dilapangan oleh petani. Contoh teknologi
yang mudah tetapi belum dilakukan salah satunya adalah pemangkasan. Akibat dari tidak dilakukannya pemangkasan tersebut antara
lain, banyaknya cabang liar yang tumbuh tidak beraturan, terlindung, cabang yang membesar bersaing dengan batang utama,
dan penyebaran cabang atau ranting yang tidak seimbang (Gambar
2). Kondisi ini menyebabkan tanaman tidak bertumbuh dengan
optimal, karena unsur hara yang seharusnya untuk perkembangan
batang digunakan pada pertumbuhan cabang dan ranting yang
tidak produktif.
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REVIEW TEKNOLOGI JAMBU METE DI LAHAN MARJINAL
Petani di daerah marginal jauh lebih tertinggal dibandingkan di
daerah yang lebih subur. Sedangkan teknologi yang dipersiapkan
untuk memperbaiki produktivitas tanaman di daerah marginal dengan harapan dapat memperbaiki kehidupan mereka sama dengan
untuk daerah subur, padahal kemampuan mereka untuk melaksanakan teknologi yang diberikan sangat jauh berbeda. Sehingga
sampai saat ini adopsi teknologi di daerah marginal sangat rendah
dan petani tetap mengalami pendapatan yang rendah. Oleh sebab
itu perlu teknologi-teknologi alternative, teknologi-teknologi perioritas, khusus untuk daerah marginal ini, teknologi yang mudah dan
murah untuk dilaksanakan.
Kesejahteraan masyarakat petani di daerah marjinal (lahan
kering/tadah hujan) relative masih rendah dibandingkan dengan di
lahan irigasi. Hal ini antara lain disebabkan oleh masih tertinggalnya pengembangan teknologi pertanian di lahan marjinal tersebut.
Ketertinggalan pembangunan pertanian di lahan marjinal ini diperburuk oleh rendahnya sumber daya yang tersedia di hampir semua
bidang, baik biofisik lahan, insfratruktur, kondisi social ekonomi,
kelembagaan agribisnis, maupun akses terhadap informasi pertanian. Kondisi seperti ini yang menempatkan petani di lahan marjinal
menjadi semakin terperangkap dalam jerat kemiskinan. Untuk keluar dari kemiskinan, petani harus melakukan inovasi produksi dan
menangkap peluang pasar sehingga mampu meningkatkan pendapatannya. Dengan permasalahan yang besar dan spesifik tersebut,
maka system usaha pertanian yang sesuai untuk dikembangkan di
lahan marjinal menjadi terbatas. Sementara itu, pengembangan
teknologi pertanian lahan marjinal saat ini masih belum diarahkan
pada pemecahan permasalahan. Selama ini alih teknologi dengan
input tinggi telah mencapai hasil yang cukup baik pada lahan-lahan
dimana petaninya mampu membiayai input yang tinggi tersebut.
Pola seperti ini pada kenyataannya kurang berhasil jika diterapkan
pada daerah marjinal. Hal demikian terjadi terhadap teknologi pada
komoditi jambu mete yang banyak dikembangkan di lahan marjinal.
Sehingga sampai saat ini produktivitas tanaman jambu mete di
lahan marjinal tidak mengalami peningkatan yang berarti.

Gambar 1. Daerah marginal di NTT
Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu sentra produksi
jambu mete di Indonesia. Areal pertanaman jambu mete di daerah
ini mencapai 38.924 ha. Namun
produktivitas tanaman jambu
mete di daerah ini hanya mencapai 336 kg/ha/tahun. Lebih rendah
bila dibandingkan dengan produktivitas di daerah lain seperti Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan Bali yang dapat mencapai 543 kg/
ha/tahun. Sangat rendah bila dibandingkan dengan produktivitas di
Negara India dan Brazil yang dapat mencapai 800 – 1000 kg/ha/
tahun.
Rendahnya produktivitas jambu mete di Nusa Tenggara Timur
disebabkan oleh beberapa hal antara lain, yang ditanam bukan
jenis yang unggul, budidaya seadanya dan ditanam di lahan marjinal (Gambar 1 dan 2). Teknologi budidaya jambu mete khusus
untuk tanah marjinal relative sedikit dibandingkan dengan lahan
yang subur, oleh sebab itu perlu dihimpun teknologi-teknologi untuk
daerah tersebut, agar segera dapat dimanfaatkan. Penyediaan
berbagai alternative teknologi untuk pengembangan jambu mete di
lahan marjinal perlu direview.

Gambar 2. Hamparan lahan marginal

Sumber bahan tanaman umumnya diambil dari Blok Penghasil Tinggi
(BPT), BPT ini masih mempunyai kelemahan yaitu: (1). Tanaman yang
terdapat dalam BPT adalah tanaman yang sudah ada, sehingga asal
usulnya tidak diketahui; (2) BPT Biasanya tidak terisolasi dari tanaman
jambu mete yang lain. Ada kemungkinan mudah terkontaminasi oleh
tanaman lain disekitarnya. Untuk penyediaan bahan tanaman sebaiknya
pemerintah membangun kebun induk . Mutu benih yang dihasilkan dari
kebun induk lebih baik dibandingkan dengan benih yang berasal dari
BPT. Bahan tanaman untuk membangun kebun induk berasal dari pohon
terpilih dari BPT atau pohon lainnya yang lebih unggul, yang kemudian
diperbanyak secara vegetative ( dengan teknik grafting).
Di daerah Muna, tanaman jambu mete yang berumur 30 tahun milik
petani diberi pupuk NPK dengan dosis 750g/pohon, 1000g/pohon dan
1250 g/pohon telah menaikan produktivitas masing-masing 24%, 52%
dan 56%. Bila petani rata-rata mempunyai 200 pohon, berarti memerlukan 250 kg NPK dengan nilai Rp. 1.250.000, setara dengan 50 kg kacang
mete. Bagi petani di daerah marginal pengeluaran untuk membeli pupuk
sebesar Rp. 1.250.000,- tersebut sangat memberatkan, karena pendapatan mereka memang sangat rendah. Sehingga teknologi tersebut sulit
diterapkan.
Pada kondisi demikian mungkin teknologi yang tepat untuk meningkatkan produksi jambu mete di daerah marjinal adalah dengan melatih
petani membuat kompos dari bahan organik yang berada di daerah tersebut. Teknologi pengolahan limbah seperti mengolah buah semu menjadi
bahan makanan tambahan ransum ternak kambing, untuk bahan baku
industry pada pembuatan sirup dari sari buah jambu mete, sehingga
bernilai ekonomi. Dengan demikian produksi mulai meningkat, pendapatan juga naik, dan saat tersebut petani akan lebih ringan untuk membeli pupuk. Akan lebih baik teknologi ini didampingi dengan teknologi
pemeliharaan hewan ternak yang dikandangkan.
Teknologi yang murah dan mudah untuk dilakukan dengan pengaruh
yang cukup siknifikan terhadap produksi adalah pemangkasan. Pemangkasan merupakan kegiatan membuang cabang-cabang yang tumbuh
secara tidak beraturan, sehingga bagian tanaman yang saling melindungi
cukup tinggi. Pada cabang dan ranting yang terlindung biasanya tidak
mengeluarkan bunga dan buah. Teknologi pemangkasan ini perlu
disosialisasikan terus agar petani terbiasa melaksanakannya, teknologi
ini tidak memerlukan tenaga dari luar cukup dari tenaga dari dalam keluarga.
Penyuluhan terhadap petani jambu mete di daerah marginal harus
lebih tinggi baik kuantitas maupun kualitasnya dibandingkan dengan
petani di daerah yang lebih subur, karena kesempatan dan kemampuan
mereka untuk mengadopsi teknologi lebih rendah. (Yulius Ferry/
yulius_ferry@yahoo.com)
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