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SIMULASI UJI BUSS LADA (Piper nigrum) DI BALITTRI
Dalam pengembangan varietas baru diperlukan adanya koleksi
plasma nutfah. Koleksi plasma nutfah tanaman lada (Piper nigrum)
merupakan hal yang paling mendasar dalam program pemuliaan tanaman
lada. Dari kegiatan eksplorasi dikumpulkan berbagai aksesi lada yang terdiri
dari kultivar lada dan lada liar dari seluruh daerah di Indonesia, dimana setiap
aksesi memiliki karakteristik tersendiri. Dalam rangka mendapatkan varietas
lada yang unggul dalam hal produksi tinggi dan tahan cekaman biotik (hama
dan penyakit) maupun abiotik (lingkungan) dapat dilakukan dengan
persilangan menggunakan bahan tetua dari koleksi plasma nutfah.
Upaya peningkatan minat dan peran serta perorangan maupun
badan hukum dalam kegiatan pemuliaan tanaman dalam menghasilkan
verietas unggul baru, kepada pemulia tanaman atau pemegang hak
perlindungan varietas tanaman perlu diberikan hak tertentu serta
perlindungan hukum atas hal tersebut secara memadai. Hak Perlindungan
Varietas Tanaman diberikan negara, diwakili pemerintah dan pelaksanaannya
dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman (PPVT).
Dalam rangka mendapatkan Hak Perlindungan Varietas Tanaman
maka varietas baru harus melalui pengujian untuk membuktikan bahwa
varietas tersebut benar-benar baru, pengujian ini dikenal dengan istilah Uji
BUSS (Baru, Unik, Seragam dan Stabil). Dalam pelaksanaannya, uji BUSS
memerlukan standar acuan yang jelas dan dapat diterapkan untuk tiap
negara, khususnya dalam pengelompokan karakter kuantitatif, kualitatif, dan
pseudokualitatif. Petunjuk pengujiannya terdapat dalam Panduan
Pelaksanaan Uji BUSS (PPU BUSS). Petunjuk ini disusun oleh Pusat
Perlindungan Varietas Tanaman yang berkerjasama dengan berbagai pihak
seperti lembaga penelitian pemerintah, universitas, dan swasta. PPU BUSS
disusun dengan mengacu kepada Union for the Protection of news Variety of
Plants (UPOV).
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membuat standar dalam penilaian
dan lebar
klasifikasi dari suatu karakter.
Sedangkan untuk kegiatan simulasi, varietas kandidat yang digunakan adalah
Natar 1 dan sebagai pembanding adalah Petaling 1 dan Bengkayang
(Gambar 2). Diharapkan dari uji simulasi ini
Natar 1 memenuhi kriteria BUSS. Hasil dari identifikasi varietas
contoh akan digunakan sebagai bahan penyusunan PPU dan akan disahkan
melalui sidang komisi PVT.
Sampai saat ini sudah didapat identifikasi beberapa varietas contoh
yang diambil dari koleksi plasma nutfah di Kebun Percobaan Sukamulya.
Sementara untuk kegiatan simulasi varietas kandidat dengan varietas
referens sudah diperoleh data dari masing-masing varietas tinggal
membandingkan diantara keduanya. Dalam pelaksanaan nya, varietas yang
diajukan untuk mendapat Hak PVT dinamakan dengan varietas kandidat
(candidate variety) yang nantinya akan dibandingkan dengan varietas
pembanding yang mirip dengan varietas kandidat, varietas ini dinamakan
varietas referens (reference variety atau similar variety). Secara umum
pengujian ini didasarkan pada perbedaan karakter morfologi saja. Apabila
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terdapat perbedaan yang nyata antara varietas kandidat dengan varietas
referens, baik karakter kuantitatif, kualitatif, atau pseudokualitatif maka
varietas
kandidat
dinyatakan
memiliki sifat
Baru,
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Seragam dan
Stabil (BUSS).
PPU
apabila
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melalui sidang
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sebagai acuan
pelaksanaan
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hak PVT.
Gambar 2. Tandan buah varietas kandidat dan referens Dalam salah
satu pasal 6
UU No. 29
tahun 2000 dinyatakan bahwa varietas yang dapat diberi perlindungan
meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam,
stabil dan diberi nama. Suatu varietas tanaman dianggap baru apabila pada
saat penerimaan permohonan hak Pusat Perlindungan Varietas Tanaman
(PPVT), bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum
pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak
lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari
empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman
tahunan. Varietas tanaman disebut unik apabila varietas tersebut dapat
dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah
diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT.
Varietas tanaman disebut seragam apabila sifat-sifat utama atau penting
pada varietas tersebut terbukti seragam, meskipun bervariasi sebagai akibat
dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda. Varietas tanaman
disebut stabil apabila tidak mengalami perubahan setelah ditanam, berulang
ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus tidak
mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut (pasal 2 UU No. 29
tahun 2000 atau Pasal 6 Kepmen No. 442/Kpts/Hk.310/7/2004). Kumpulan
karakter yang digunakan untuk deskripsi dan pengenalan varietas disusun
dalam tabel karakteristik. Deskripsi tanaman lada yang digunakan berasal
dari International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI).
(Cici Tresniawati dan Ilham N. A. Wicaksono/Email:balittri@gmail.com)
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DALAM ERA ACFTA AGRO INDUSTRI HARUS SEMAKIN DIKEMBANGKAN
Pemberlakukan perdagangan bebas yang disebut
ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) yang dimulai
1 Januari 2010 dan berlaku efektif 1 Juli 2010 dikhawatirkan
bakal menghancurkan industri nasional. Sebab tarif bea
masuk barang-barang dari Cina ke ASEAN khususnya Indonesia menjadi nol persen, dimana kondisi itu akan mengancam industri kita karena produk Cina yang terkenal murah
akan menjadi saingan terberat produk kita. Oleh karenanya,
untuk mengantisipasi itu Indonesia harus segera meningkatkan daya saing produknya.
Untuk meningkatkan daya saing produk, terutama
produk pertanian maka salah satu cara yang harus segera
dilakukan adalah peningkatan pengembangan agroindustri,
mengingat selama ini kita terus didorong sebagai eksportir
bahan mentah, sehingga industri hilir kita terbengkalai, tidak
terbangun dan tidak terintegrasi dengan baik. Dimana mempertinggi daya saing produk Indonesia di luar negeri bisa
terwujud dengan melakukan ekspor produk jadi, bukan lagi
bahan baku.
Seperti diketahui, terdapat 10 komoditas ekspor unggulan utama Indonesia ke China, yakni bahan bakar mineral,
lemak dan minyak nabati, biji, kerak dan abu logam, karet
dan barang karet, bahan kimia organik, pulp, benda dari besi
dan baja, mesin/peralatan listrik, tembaga dan emas. Dalam
hal ekspor komoditas minyak nabati, selama ini sebagian
besar berupa CPO (crude palm oil) yang merupakan bahan
mentah, padahal di China produk tersebut selain diolah
menjadi minyak goreng, juga diolah menjadi produk-produk
oleokimia yang bernilai tinggi. Industri oleokimia sudah lama
berkembang di Indonesia, dan berbagai teknologi prosesnya
kita telah kuasai, oleh karena itu untuk kedepan Indonesia
harus mengekspor produk jadi oleokimia yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia.
Itu hanya sekelumit ilustrasi dari berbagai ketinggalan
Indonesia dalam neraca perdagangan dengan China, sehingga selama ini terus terjadi defisit perdagangan Indonesia atas China, data BPS bulan Januari 2009 sampai November 2009 menunjukkan nilai ekspor Indonesia ke China
sekitar USD 7,71miliar, sedangkan nilai impor Indonesia dari
China mencapai USD 12,01 miliar, sehingga pada priode
tersebut terjadi defisit USD 4,3 miliar.
Oleh karena itu Indonesia harus meningkatkan
pengembangan agroindustri untuk meningkatkan produk
olahan yang dapat memberikan nilai tambah yang lebih
tinggi, sehingga produk unggulan kita tidak hanya didominasi oleh komoditas bahan mentah, namun juga terdiversifikasi berupa intermediate goods atau bahkan final goods
yang kompetitif terhadap produk China yang cenderung
memiliki comparative disadvantage, sehingga produk ekspor
Indonesia merupakan produk yang menciptakan nilai tambah, dengan demikian nilai tambah yang selama ini dinikmati oleh China dapat direbut dan dinikmati oleh Indonesia.
Berlakunya ACFTA harus dilihat dari dua sisi, tidak
hanya dari sisi ancamannya saja namun juga dari sisi peluangnya. Karena China juga memberlakukan bebas tarif
untuk produk-produk Indonesia yang masuk ke China, se70

hingga Indonesia harus melihat ada peluang disitu, dan
ACFTA seharusnya justru menjadi peluang besar untuk
menggenjot ekspor ke China dengan melipatgandakan dan
mendiversifikasi komoditi-komoditi unggulan Indonesia melalui peningkatan agroindustri.
Sektor agroindustri UMKM memiliki wahana yang
bagus karena produksi pertanian tersebar di seluruh Indonesia, selain itu agroindustri UMKM merupakan industri padat
karya, sehingga apabila agroindustri ini dapat dikembangkan
terus-menerus, maka jumlah pengangguran akan terus turun
dan akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Telah terbukti bahwa ekonomi Jepang, Korea Selatan
dan China sangat kokoh berkat dukungan UMKM, oleh
karena itu Indonesia sebagai negara agraris dengan berbagai keragaman produk pertaniannya harus terus dan terus
mengembangkan agroindustrinya semakin ke hilir.
Dan mengingat bahwa pengembangan agroindustri
memiliki prospek yang cerah untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian, maka kedepan agroindustri dapat
menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,
terlebih dalam masa yang akan datang posisi pertanian merupakan sektor andalan dalam pembangunan nasional, sehingga peranan agroindustri akan semakin besar. Dengan
kata lain, dalam upaya mewujudkan sektor pertanian yang
tangguh, maju dan efisien sehingga mampu menjadi leading
sector dalam pembangunan nasional, harus ditunjang melalui pengembangan agroindustri yang tangguh juga. Dan
pemberlakuan kawasan ACFTA harus menjadi pembelajaran bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing produk
pertaniannya agar mampu memenangkan perdagangan
global. Niscaya, dengan kerja keras dan konsistensi pelaksanaan kebijakan yang tepat, ekspor nasional mampu berjaya di negara ”Tirai Bambu” tersebut (Juniaty Towaha/
Email:balittri@gmail.com)
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STANDAR MUTU BENIH KEMIRI SUNAN
Kemiri sunan (Reutalis trisperma) merupakan salah
satu tanaman penghasil minyak nabati selain kelapa sawit,
jarak pagar, kelapa dan sebagainya. Produksi biji kemiri
sunan yang telah berumur lebih dari 10 tahun mencapai 450
kg/pohon/tahun, dengan kandungan minyak sebesar 50%.
Produksi biji dan kandungan minyak yang tinggi menyebabkan tanaman ini sangat berpotensi dikembangkan sebagai
sumber bahan baku untuk biodiesel, mengembangkan kimiri
sunan dapat memecahkan masalah lingkungan sebagai
tanaman reboisasi dan sebagai sumber bahan bakar alternative (biodiesel).
Untuk mengembangkan tanaman termasuk kemiri
sunan sangat ditentukan oleh penyediaan bahan tanaman.
Tanaman kemiri sunan dapat dikembangbiakan secara generative dan vegetative. Secara generative dengan menggunakan biji yang sudah tua, yang jatuh sendiri dibawah
batang kemiri sunan, sedangkan secara vegetative dengan
cara grafting, yaitu dengan menyambung benih dari biji sebagai batang bawah dengan pucuk tanaman kemiri sunan
yang sudah berproduksi sebagai batang atas.
Pembibitan kemiri sunan.
Biji kemiri sunan yang dipilih untuk benih harus
berasal dari pohon yang terpilih dari Blok Penghasil Tinggi
(BPT), dalam lot biji yang sama dan sudah tua. Berat biji
berkisar antara 6 – 8 gram per biji, sehat, utuh dan tidak
cacat. Biji yang terpilih direndam selama 2 x 24 jam, biji
yang mengapung dibuang dan yang tenggelam digunakan
untuk benih.
Perkecambahan dilakukan pada kotak perkecambahan dari plastic berukuran 30 x 60 x 15 cm, dengan media
kecambah tanah top soil atau sekam padi. Biji ditanam dengan kedalaman 1 cm, jarak 3 x 3 cm. Dalam satu kotak
perkecambahan terdapat 200 biji kemiri sunan. Pemeliharaan perkecambahan meliputi penaungan, dan penyiraman. Biji yang sudah berkecambah dilakukan pemilihan,
kecambah dengan radicula yang berputar, tidak tumbuh
sempurna, tidak normal atau rusak, dan kena serangan penyakit segera disingkirkan, sedangkan yang terpilih dengan
kecambah yang normal setelah memiliki radicula sepanjang
2 cm dipindahkan ke polybag bibitan.
Ukuran polybag pada bibitan adalah 0,15 mm x 15
x 20 cm, berwarna hitam dengan empat baris lubang perforasi berjarak 5 cm. Ketebalan polybag harus merata, hal
ini dapat dilihat dengan cara mengamatinya dibalik sinar
matahari, bagian yang terang menunjukkan bahwa bagian
tersebut lebih tipis. Media tanam menggunakan top soil kedalaman 20-30 cm) tanah mineral dengan tekstur lempung.
Media tanah sebaiknya diayak memakai saringan 1,0 cm x
1,0 cm untuk mencegah masuknya tanah yang bergumpalgumpal, serta bersih dari batu-batuan sisa-sisa perakaran.
Media tanam harus dicampur dengan pupuk kandang dengan perbandingan 50 : 50. Polybag harus sudah siap diisi
tanah minimal1 minggu sebelum pemindahan bibit dari
perkecambahan, untuk mendapatkan kepadatan tanah yang
stabil setelah penyiraman setiap hari. Polybag harus dibalik
sebelum diisi media tanam agar polybag dapat berdiri tegak
dan silendris. Pengisian media ke dalam polybag, hindari
pemadatan tanah dengan cara menekan kuat kearah
bawah.Guncang polybag pada waktu pengisian untuk memadatkan tanah dan mencegah agar tidak ada bagian yang
mengkerut/berlipat. Isilah polybag sampai batas 1,5 cm dari
bibir polybag. Susun polybag pada bedengan dengan
ukuran 320 cm dan panjang 10 meter, jarak antar bedengan
40 cm. Tanah bedengan ditinggikan lebih kurang 10 cm dengan mengikis tanah dari area antar bedengan, sehingga air

tidak tergenang. Polybag disusun dengan jarak 30 x 30 cm
pada bedengan.
Penanaman kecambah yang terpilih, sebaiknya
pada hari yang sama dengan pengambilan kecambah
diperkecambahan. Siram tanah di polybag sampai jenuh
sebelum kecambah ditanam. Penanaman kecambah harus
memperhatikan posisi radicula yang akan diposisikan kea
rah ke bawah dan plumula yang akan diposisikan ke atas.
Kecambah ditanam dengan kedalaman sekitar 2 cm di
bawah permukaan tanah polybag. Hindarkan penanaman
kecambah yang terlalu dalam atau terbalik. Polybag disiram
sampai jenuh setelah penanaman kecambah. Bedengan
bibitan diberi naungan 65%, setelah berdaun 2 helai naungan mulai dikurangi, setelah berdaun 3 helai semua naungan sudah tidak ada. Pemeliharaan bibit meliputi; penyiraman, penyiangan, pengendalian hama dan penyakit, dan
pemupukan.

Dosis pemupukan benih
Umur benih

Dosis NPK (g/pohn)

1 bulan
2 bulan

5
7,5

3 bulan

10

4 bulan

12,5

Standar mutu benih kemiri sunan pada umur 1,2 dan 3
Bulan setelah penanaman kecambah.

Standar

Umur benih kemiri sunan
1 bulan
2 bulan
3 bulan

Tinggi benih (cm)

>16

>18

>30

Diameter batang (cm)

>0,5

>0,6

>0,8

Jumlah daun (helai)

>2,5

>4,0

>8,0

Panjang daun (cm)
Lebar daun (cm)

>5
>4

>8
>7

>8,0
>7,0

Gambar. Benih kemiri sunan berumur 3 bulan.
Seleksi benih dilakukan pada umur 2 bulan, benih
yang telah diafkir harus dimusnahkan. Seleksi harus dilakukan secara ketat dengan tujuan memastikan bahwa setiap
benih yang ditanam adalah benih yang sehat. Jumlah benih
afkir pada 2 bulan pertama ini sekitar 10% dari total bibit
yang dipelihara. Beberapa ciri fisik benih yang diafkir; daun
kerdil dan sempit,daun menggulung,j umlah daun
kurang,diameter
batang kecil,tinggi tanaman kurang.
(Dibyo Pranowo/Email: balittri@gmail.com)
Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri

71

LANGKAH MANIS DIVERSIFIKASI PRODUK SYRUP KAYUMANIS
Jenis tanaman kayumanis yang banyak dikembangkan di
Indonesia terutama di Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi adalah
Cinnamomum burmanii BL atau dikenal dengan nama Cassiavera.
Perdagangan kayumanis selama ini sebagian besar masih dalam
bentuk gulungan kulit kayumanis dengan harga yang relatif murah,
dimana Amerika Serikat dan Kanada merupakan negara tujuan
utama ekspor kulit kayumanis Indonesia. Tetapi sejak beberapa tahun terakhir nilai ekspor kayumanis Indonesia kenegara tersebut
menurun, mengingat Amerika Serikat dan Kanada lebih memilih kayumanis dari Vietnam, Korea dan China yang harganya lebih murah
akibat produksi dari 3 negara tersebut yang terus meningkat, dengan
produksi yang berlebih mereka mau menjual dengan harga yang
lebih murah. Hal tersebut mengakibatkan harga kayumanis Indonesia
terutama di sentranya Kabupaten Kerinci menjadi jatuh di pasaran.
Perkebunan kayumanis di Kabupaten Kerinci seluruhnya
merupakan perkebunan rakyat yang proses produksi dan tata niaganya melibatkan banyak orang, sehingga dampak jatuhnya harga
kayumanis sangat dirasakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat.
Oleh karena itu, untuk membantu petani kayumanis dari kehancuran,
maka pemerintah daerah Kabupaten Kerinci menggalakkan pembuatan syrup dari kayumanis yang berharga jual jauh lebih tinggi, dan ini
merupakan langkah manis dan tepat untuk meningkatkan nilai ekonomi kayumanis, sehingga meningkatkan pendapatan yang cukup
signifikan bagi petani kayumanis.
Harga kulit kayumanis di
Kerinci saat ini berkisar
Rp. 4.500,- per-kg, dari 1
kg bubuk kayumanis kalau
diolah menjadi syirup dapat diperoleh ± 30 botol
syirup kayumanis kemasan
botol 630 ml, dengan
harga jual Rp. 20.000,- per
Kulit kayumanis
-botol dan dari setiap botolnya petani mendapat keuntungan Rp.10.000,- dimana keuntungan tersebut akan meningkat
dengan luasnya pemasaran dan meningkatkannya produksi syrup.
Pembuatan syrup kayumanis dapat dilakukan pada skala rumah
tangga petani, mengingat proses pengolahannya mudah dan tidak
rumit.
Adapun pengolahan syrup dari kayumanis adalah sebagai
berikut :
Rebus bubuk kayumanis, daun padan, jeruk nipis dan garam
secukupnya.
Jika rebusan kayumanis tersebut telah mendidih, tambahkan
putih telur yang telah dikocok.
Biarkan adonan mendidih selama ± 20 menit, buang buih yang
timbul dengan menggunakan saringan.
Larutan kayumanis disaring dengan saringan tepung, selanjutnya
disaring ulang dengan menggunakan kain saring.
Larutan yang tersaring dipanaskan lagi dan ditambah gula pasir
atau gula merah sampai semua gula larut, didihkan lagi.
Masukan larutan yang sudah dingin ke dalam botol yang telah
disterilisasi, kemudian tutup dengan alat penutup botol.
Botol yang telah berisi syrup direndam dalam air mendidih se-

lama 30 menit sebagai langkah sterilisasi.
Setelah dingin botol dibeli label dan tutupnya disegel.
Syrup kayumanis siap dipasarkan.
Pembinaan dari pemerintah daerah sangat penting terutama
dalam meningkatkan pemasaran, kemampuan petani untuk semakin
terampil berproduksi dan mempercantik kemasan supaya dapat memikat pembeli, termasuk membantu mempermudah izin produksi dan
edar dari berbagai instansi terkait. Begitupun bantuan modal berbunga lunak maupun bantuan peralatan untuk memperluas pengembangan usahanya.
Sejumlah turis asing yang berkunjung ke Kerinci, khususnya
dari Eropa dan Amerika Serikat sangat menyukai minuman dari kulit
kayumanis itu, dan mereka bersedia ikut mempromosikannya di negara mereka dengan membawanya sebagai oleh-oleh. Saat ini syrup
kayumanis produksi petani Kabupaten Kerinci sudah banyak beredar
di supermarket-supermarket di Kota Jambi dan sekitarnya, serta pada
beberapa supermarket besar di Jakarta.
Minuman energi dari sari
kulit kayumanis mempunyai kelebihan yang
lain dari pada minuman
energi lainnya, karena
sehabis meneguk minuman itu badan langsung
terasa hangat dan segar. Kayumanis sudah
sejak dahulu sudah
dikenal memiliki berbagai
khasiat,
karena
memiliki efek farmakologis yang dibutuhkan
dalam
obat-obatan,
sehingga saat ini kayumanis sudah menjadi
bagian dari bahan baku
dalam industri farmasi.
Kayumanis dalam industri farmasi dimanfaatkan
Syrup kayumanis
sebagai peluruh masuk
angin dan perut kembung (carminative), peluruh keringat (diaphoretic), antirematik, meningkatkan nafsu makan (istomachica), pereda rasa sakit (analgesic),
obat sakit kepala vertigo, obat radang lambung dan maag (gastritis),
obat pilek karena membantu mengeringkan lendir berlebih di paruparu dan saluran hidung (astringent), penurun asam urat, juga sebagai penurun kolesterol jahat LDL (low density lipoprotein) sehingga
dapat mencegah penyempitan pembuluh darah (atherosclerosis).
Selain itu kayumanis diketahui mengandung senyawa antioksidan
yang efektif untuk mencegah kanker, senyawa fitokimia yang berperan
sebagai antioksidan tersebut adalah flavonoid dan tanin, dimana kekuatan antioksidannya lebih baik daripada antioksidan sintetis BHT
(butylated hydroxytoluene) maupun antioksidan alami tokoferol.
Dengan demikian syrup kayumanis mempunyai banyak kelebihan dibandingkan jenis minuman syrup lainnya, karena selain sebagai minuman penyegar juga berlaku sebagai minuman yang berhasiat
menyembuhkan berbagai macam penyakit, sehingga prospek
pengembangannya kedepan akan sangat cerah. (JuniatyTowaha
dan Yulius Ferry/Email:balittri@gmail.com)
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