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 Tanaman kakao ternyata tidak hanya sebagai 
penghasil cokelat yang enak dimakan. Berbagai produk 

turunan asal limbah kakao dapat dihasilkan antara lain 
pakan ternak, kompos, sabun dan lain-lain. Pada publikasi 
ini pembaca dapat mencermati pemanfaatan limbah hasil 
proses budidaya dan pengolahan kakao. Di samping itu 
pembaca juga dapat mengetahui berbagai bentuk olahan 
cokelat.
 Topik-topik lain juga dapat dinikmati seperti seleksi 
partisipatif untuk mendapatkan klon unggul, pengukuran 
intensitas penyakit VSD, pemanfaatan jarak kepyar 
sebagai penaung sementara, teknologi temporary 
immersion system perbanyakan kopi, dan budidaya kopi 
Liberika di Tanjung Jabung Barat, Jambi.

 Selamat menikmati sajian kami. 
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Pengembangan Klon Kakao Lokal
Melalui Seleksi Partisipatif

Agung Wahyu Susilo1)

1)Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Jl. PB Sudirman 90 Jember 68118 Jawa Timur

Keberhasilan budidaya kakao sangat ditentukan oleh ketepatan pemilihan
bahan tanam akan tetapi adopsi petani terhadap bahan tanam unggul masih
rendah yang menyebabkan produktivitas kakao rendah. Keterbatasan akses
petani terhadap sumber-sumber benih unggul masih menjadi kendala utama
dalam pemanfaatan teknologi bahan tanam unggul kakao. Pengembangan
klon-klon lokal menjadi alternatif dalam upaya percepatan perbaikan potensi
genetik tanaman yang telah terbukti efektif meningkatkan produktivitas hasil
dan ketahanan kakao terhadap hama/penyakit di beberapa daerah sentra
produksi kakao. Penggalian klon-klon kakao lokal dilakukan melalui seleksi
partisipatif yang melibatkan peran serta petani, petugas penyuluh lapangan,
dan peneliti serta dukungan pemerintah daerah dan industri dalam hal
pendanaan.

ahan tanam merupakan materi
genetik yang digunakan sebagai
bahan perbanyakan tanaman untuk
menghasilkan bibit unggul sesuai

induknya (true to type). Kesalahan dalam
pemilihan bahan tanam akan berakibat fatal
sebab bahan tanam dengan potensi genetik yang
kurang baik tidak akan memberikan respons
nyata terhadap aplikasi teknologi budidaya,
seperti pemupukan dan pengendalian hama/
penyakit. Dalam budidaya kakao, potensi genetik
bahan tanam yang diutamakan adalah
keunggulan sifat produksi, mutu hasil, dan
ketahanan terhadap hama/penyakit. Sifat-sifat
tersebut sangat menentukan efektivitas proses
produksi kakao sehingga sasaran program
pemuliaan pun diselaraskan dengan kondisi
tersebut agar diperoleh bahan tanam unggul yang
dapat mendukung efisiensi usahatani untuk
mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Kakao termasuk jenis tanaman yang
perbanyakannya dapat dilakukan secara vegetatif
maupun generatif sehingga pengembangan
bahan tanamnya pun dilakukan dengan kedua
metode perbanyakan tersebut. Meskipun
demikian sebagian besar petani kakao masih lebih
menyukai biji sebagai bahan perbanyakannya
karena dianggap lebih mudah cara pembibitannya
dibandingkan perbanyakan vegetatif. Alasan lain
yang mendasari kenapa petani lebih memilih biji
sebagai bahan perbanyakan adalah kemudahan
mendapatkan biji yang berasal dari tanaman
kakao di sekitarnya tanpa memperdulikan adanya
risiko tanamannya akan kurang produktif dan
rentan terhadap hama/penyakit sebab potensi
genetik tanaman induknya belum diketahui.
Kondisi ini masih menjadi kendala dalam upaya
meningkatkan produktivitas kakao, sebab lebih
dari 70% petani kakao menggunakan bahan
tanam asalan sehingga produkvitasnya rendah2).
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Rendahnya adopsi petani terhadap bahan tanam
unggul kakao disebabkan terbatasnya akses
petani terhadap sumber benih unggul karena
kebun benih kakao umumnya letaknya jauh dari
lokasi pengembangan. Di samping itu benih
kakao berupa biji maupun entres memiliki daya
simpan yang sangat terbatas dan tidak mungkin
disimpan dalam jangka waktu lama untuk
pendistribusian yang memerlukan waktu tempuh
lebih dari satu minggu. Kondisi tersebut
menyebabkan sebagian besar petani tidak dapat
dengan mudah mengakses bahan tanam unggul
kakao.

Dampak penggunaan bahan tanam kakao
asal bij i adalah adanya keragaman genetik
pertanaman yang tinggi akibat proses segregasi
hasil persilangan antara tetua tanaman-tanaman
yang bukan galur murni (heterozygous)4). Kondisi
tersebut di satu sisi sebagai kendala dalam upaya
peningkatan produktivitas tanaman, terutama
apabila biji yang ditanam merupakan jenis asalan
yang menyebabkan sebagian tanaman tidak
memiliki keunggulan dayahasil dan ketahanan
hama/penyakit namun keragaman genetik tersebut
sebagai potensi untuk seleksi klon-klon unggul
lokal. Proses segregasi persilangan kakao
berpeluang memunculkan rekombinasi genetik
yang memiliki keunggulan sifat dayahasil dan
ketahanan hama/penyakit. Pengembangan klon-
klon lokal dilakukan melalui pemanfaatan
genotipe-genotipe unggul tersebut sebagai solusi
untuk perbaikan potensi genetik berbasis sumber
daya lokal sehingga terjadi peningkatan
produktivitas hasil dan ketahanan terhadap hama/
penyakit. Melalui pendekatan ini terbukti berhasil
dilakukan perbaikan potensi genetik kakao di
beberapa sentra produksi kakao di Sulawesi
sehingga terjadi peningkatan produksi dan
ketahanan kakao terhadap serangan hama dan
penyakit5).

Seleksi Partisipatif
Penggalian sumberdaya genetik lokal dapat

dilakukan melalui partisipasi petani, petugas
penyuluh lapangan, dan peneliti yang didukung
oleh pemerintah daerah serta industri. Dalam
hal ini pihak industri sangat berkepentingan
terhadap keberlanjutan pasokan biji kakao (cocoa

sustainability) sehingga ikut terlibat dalam
pembinaan petani kakao untuk mengatasi
berbagai permasalahan di pertanaman maupun
pascapanen. Petani sebagai pemilik kebun
diharapkan sebagai ujung tombak penemuan
materi genetik unggul di lapangan sebab petanilah
yang mengetahui keberadaan tanaman-tanaman
unggul tersebut di kebunnya. Kepekaan petani
dalam mengidentifikasi tanaman unggul terasah
setelah terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelatihan
yang diadakan oleh pemerintah maupun lembaga
swadaya masyarakat yang difasilitasi pihak industri
dengan mendatangkan tenaga ahli (peneliti/
penyuluh lapangan) sebagai narasumber mengenai
teknik budidaya kakao yang baik. Sinergisme yang
efektif antar pemangku kepentingan tersebut dapat
memunculkan temuan-temuan teknologi spesifik
lokasi, terutama klon-klon unggul lokal.

Kegiatan seleksi partisipatif biasanya dapat
berjalan dengan baik apabila diawali dengan
program intensifikasi tanaman dan pengendalian
hama/penyakit. Sebagai salah satu contoh adalah
keberhasilan pengembangan klon-klon lokal di
Sulawesi yang diawali pelaksanaan program
pengendalian hama penggerek buah kakao (PBK)
melalui program PSPsP (pemupukan, sanitasi,
panen sering dan pemangkasan). Melalui program
tersebut petani selain diajari cara pengendalian
PBK juga dikenalkan cara rehabilitasi tanaman
dengan teknik sambung samping dengan
menggunakan klon-klon unggul lokal. Di antara
klon-klon yang diminati petani dan berkembang luas
di masyarakat adalah klon Sulawesi 01 dan Sulawesi
02 karena menunjukkan dayahasil yang tinggi dan
tahan penyakit vascular-streak dieback (VSD)
yang merupakan masalah utama petani kakao di
Sulawesi. Dalam perkembangannya, kedua klon
tersebut dirilis oleh Pemerintah sebagai klon
anjuran bagi petani. Besarnya antusiasme
masyarakat dalam pengembangan kedua klon
lokal tersebut menjadi salah satu pemicu
munculnya Gerakan Peningkatan Produksi dan
Kualitas Kakao Nasional (GERNAS) yang
dicanangkan oleh Pemerintah, diantaranya
melakukan rehabilitasi tanaman tidak produktif
dan peremajaan tanaman tua menggunakan klon-
klon unggul tersebut. GERNAS kakao juga
memberi dampak positif terhadap pemaanfaatan
genotipe-genotipe unggul oleh petani yang
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kemudian dikembangkan sebagai klon lokal untuk
dimanfaatkan dalam rehabilitasi tanaman yang
tidak produktif. Melalui seleksi yang dilakukan
petani tersebut kemudian berkembang beberapa
klon kakao lokal di daerah-daerah sentra
pengembangan kakao di Sulawesi5).

Seleksi partisipatif sebenarnya merupakan
penerapan metode seleksi berulang (recurrent
selection)3) dengan melibatkan peran serta petani
dan penyuluh lapangan dalam proses identifikasi
dan seleksi awal genotipe-genotipe unggul di
lapangan serta pengembangannya sebagai klon
lokal. Pertanaman hibrida yang dikembangkan
petani sebagai bahan tanaman merupakan materi
genetik hasil seleksi generasi pertama beserta
turunannya yang digunakan sebagai bahan
seleksi partisipatif. Proses seleksi hibrida generasi
pertama tersebut dirancang oleh pemulia tanaman
yang pelaksanaannya dilaksanakan di kebun-
kebun percobaan dalam rangkaian program
pemuliaan kakao. Proses seleksi partisipatif
diinisiasi oleh petani dalam rangka memanfaatkan
genotipe-genotipe unggul di pertanamannya
untuk rehabilitasi tanaman yang tidak produktif.
Dalam hal ini petani melakukan uji coba mandiri
secara sederhana dengan melakukan seleksi
berdasarkan kriteria yang sesuai kondisi
permasalahan di lapangan, yaitu peningkatan
produktivitas tanaman dan ketahanan terhadap
hama dan penyakit. Melalui proses seleksi
partisipatif ini klon-klon lokal terseleksi akan lebih
cepat terdiseminasi di tingkat petani sebab petani
lebih memahami potensi keunggulan klon-klon
hasil seleksi partisipatif berdasarkan kondisi
permasalahan setempat. Klon-klon kakao hasil
seleksi partisipatif umumnya memiliki adaptasi
spesifik sebab pengujiannya terbatas pada lokasi-
lokasi tertentu (spesifik lokasi)1).

Proses Seleksi

- Identifikasi pohon unggul

Seleksi klon-klon kakao lokal diawali dengan
identif ikasi tanaman-tanaman unggul pada
pertanaman kakao hasil perbanyakan dengan biji.
Kriteria tanaman unggul antara lain; (1) tingkat
pembuahan lebat (50—100 buah/pohon/musim),
(2) lebih disukai pohon yang berbuah terus-
menerus, (3) ukuran biji besar (bobot kering
>1,0 g/per biji) dengan jumlah biji >40 biji per
buah, dan (4) tahan terhadap serangan hama/
penyakit endemik di lokasi penanaman,
khususnya hama PBK, penyakit VSD dan penyakit
busuk buah. Petani dapat memiliki kepekaan yang
baik dalam mengenali dan mengidentif ikasi
tanaman-tanaman unggul tersebut apabila telah
mengenal klon-klon unggul lainnya sebagai
pembanding.

- Perbanyakan klonal

Tanaman-tanaman yang teridentif ikasi
unggul selanjutnya diperbanyak secara klonal
menggunakan mata tunas asal cabang-cabang
plagiotrop atau ortotrop. Cara perbanyakan yang
disarankan adalah dengan teknik sambung
samping pada tanaman kakao dewasa di
sekitarnya agar proses perbanyakannya lebih
cepat dan efisien. Tanaman kakao hasil
perbanyakan dengan teknik sambung samping
biasanya sudah mulai berbuah kurang dari satu
tahun sejak penyambungan sehingga dapat
mempercepat proses evaluasi. Pada tahap ini
dilakukan evaluasi terhadap (1) daya tumbuh
tunas hasil penyambungan, (2) prekositas atau
kecepatan tanaman dalam berbunga dan

Perbandingan seleksi partisipatif dengan seleksi yang dirancang oleh pemulia

Pelaksanaan

Lokasi pengujian
Proses diseminasi
Adaptasi varietas
Inisiasi

  Pemuliaan Konvensional  Aspek   Seleksi Partisipatif

Pemulia, penyuluh, dan petani bekerja
secara bersama dalam melakukan seleksi
On farm
Lebih cepat
Spesifik
Oleh petani

Pemulia, penyuluh, dan petani bekerjasama
secara mandiri sesuai tahapan pemuliaan
On station
Lebih lambat
Luas
Oleh pemulia
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MCC 02
SK Mentan No.1082/Kpts/SR.120/10/2014

Klon-klon kakao lokal hasil seleksi partisipatif yang telah dirilis
oleh Menteri Pertanian sebagai klon anjuran

Sulawesi 01
SK Mentan No. 694/Kpts/SR.120/12/2008

Sulawesi 02
SK Mentan No. 695/Kpts/SR.120/12/2008

MCC 01
SK Mentan No.1083/Kpts/SR.120/10/2014
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berbuah, (3) tipe percabangan apakah vertikal
atau horizontal, (4) potensi produksi berdasarkan
jumlah buah dan mutu bij i, (5) ketahanan
terhadap serangan hama/penyakit endemik di
lokasi penanaman. Selanjutnya petani melakukan
identifikasi dan seleksi klon-klon yang dianggap
cocok untuk dikembangkan berdasarkan
kemudahan cara perbanyakannya (mudah
tumbuh), tipe percabangan agak tegak/tegak
(vertikal), tingkat produksi tinggi, pembuahan
terus menerus (kontinyu), dan tahan terhadap
hama/penyakit endemik di lokasi penanaman.
Klon-klon yang dianggap cocok dengan kriteria
pilihan petani akan lebih mudah berkembang luas
setelah dilakukan sosialisasi dengan melibatkan
petani lain yang tergabung dalam kelompok
maupun petani di sekitar lokasi penanaman.
Proses ini memakan waktu sekitar 3-5 tahun
hingga diperoleh klon-klon lokal harapan yang

kecepatannya tergantung tingkat aktivitas petani
bersama anggota kelompok.

Partisipasi pemerintah, pihak industri
beserta lembaga swadaya masyarakat diperlukan
untuk percepatan pengembangan klon-klon lokal
hasil seleksi petani tersebut. Berbagai bentuk
program terkait dengan isu keberlanjutan kakao
(cocoa sustainability) dibuat oleh pemerintah
dengan bermitrakan pihak-pihak industri atau
pun lembaga swadaya masyarakat sebagai pihak
yang berkepentingan terhadap keberlanjutan
suplai biji kakao. Agenda program yang bisa
disusun antara lain pelatihan mengenai teknik
pembibitan kakao, rehabilitasi tanaman dan
pengendalian hama/penyakit dengan memasukkan
klon-klon lokal sebagai komponen teknologi
spesifik lokasi. Di samping itu perlu juga dibuat
petak percontohan (demplot) mengenai tata cara
budidaya kakao yang baik (good agricultural

Keragaan beberapa pohon unggul kakao pada pertanaman asal biji (hibrida)
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practices) untuk mendiseminasikan komponen
teknologi budidaya kakao di tingkat petani.
Dalam hal ini klon-klon unggul lokal dapat
dijadikan sebagai komponen teknologi yang
dikaji untuk proses evaluasi tahap lanjut pada
skala yang lebih luas. Melalui dukungan
kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan klon-klon
lokal yang terbukti unggul akan tersebar luas
secara massif di kalangan petani di sekitar
kawasan pengembangan.

- Observasi stabilitas dayahasil

Kegiatan seleksi partisipatif telah
berlangsung di beberapa daerah pengembangan
kakao di Indonesia, dan berhasil dikembangkan
beberapa klon unggul yang telah dirilis Menteri
Pertanian dan beberapa klon unggul lokal
harapan. Klon-klon unggul lokal harapan dapat
digunakan secara terbatas oleh petani setempat
sebagai sumber bahan tanam namun belum dapat

Jakumba
Berkembang di Kab. Bulukumba

Sulawesi Selatan

M06
Berkembang di Kab. Luwu Utara

Sulawesi Selatan

SIC 01
Berkembang di Pulau Sebatik,

Kalimantan Utara

Beberapa klon kakao lokal hasil seleksi partisipatif di berbagai daerah
yang berpotensi dikembangkan sebagai klon unggul lokal

BCL
Berkembang di Kab. Langkat

Sumatera Utara

RCL
Berkembang di Kab. Langkat

Sumatera Utara

BL 50 Koto
Berkembang di Kab. Lima Puluh

Kota, Sumatera Barat
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digunakan secara luas dan dikomersialkan
sebab belum termasuk kategori benih bina.
Proses pelepasan klon-klon lokal sebagai klon
anjuran (benih bina) masih memerlukan kajian
stabilitas dayahasil di beberapa lokasi
pengembangan untuk membuktikan bahwa
keunggulan klon-klon tersebut sebagai ekspresi
genetik tanaman. Informasi ini sebagai dasar
usulan pelepasan varietas tanaman kepada Tim
Penilai dan Pelepas Varietas Perkebunan (TP2V)
Kementerian Pertanian.

Proses observasi stabilitas dayahasil tersebut
memerlukan keterlibatan pemulia kakao dalam hal
menyusun rancangan observasi, analisis data, dan
pelaporan. Data yang dikumpulkan meliputi potensi
produksi selama beberapa musim (tahun) di
beberapa lokasi, respons ketahanan terhadap
hama/penyakit penting, potensi mutu biji, dan
karakteristik agronomis lainnya. Observasi
dilakukan pada lahan-lahan pengembangan klon

lokal milik petani, dan pengumpulan data dilakukan
oleh pemulia bersama petugas penyuluh lapangan
dan petani. Selanjutnya laporan usulan pelepasan
klon kakao lokal dikirimkan kepada sekretariat
TP2V atas nama pemerintah daerah (kabupaten/
provinsi) sebagai pemilik klon lokal untuk tahap
proses persidangan sesuai jadwal. Tim TP2V yang
memiliki kewenangan dalam menilai kelayakan
varietas tanaman perkebunan layak atau tidak
layak untuk direkomendasikan sebagai benih bina.

Perlindungan Hak Atas Klon Lokal
Berdasarkan Undang-Undang No. 29 tahun

2000 ayat 7 pasal 1 bahwa varietas lokal yang
berkembang atau dimiliki masyarakat (publik) akan
dikuasai oleh negara yang penguasaannya
dilaksanakan oleh Pemerintah. Varietas-varietas
lokal yang berkembang di masyarakat harus
didaftarkan melalui Kantor Pusat Perijinan dan

Contoh peta sebaran lokasi observasi stabilitas dayahasil klon MCC 01 dan
MCC 02 di wilayah Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan
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Perlindungan Varietas Tanaman Kementerian
Pertanian agar tidak ada pihak-pihak yang
mengakui kepemilikannya dan mengajukan hak
perlindungan varietas tanaman (PVT) sebab
varietas lokal yang dikuasai oleh Negara
sepenuhnya digunakan untuk kepentingan
masyarakat luas.

Penutup
Seleksi partisipatif dengan melibatkan peran

serta para pemangku kepentingan, terutama petani
sebagai upaya yang efektif untuk penggalian
materi genetik lokal. Berkembangnya beberapa
klon lokal di beberapa daerah sentra produksi
kakao membuktikan bahwa seleksi partisipatif telah
dijadikan model dalam upaya peningkatan
produktivitas tanaman dan ketahanan terhadap
hama/penyakit. Melalui seleksi partisipatif ini dapat
dilakukan percepatan adopsi bahan tanam unggul
baru sebab petani telah membuktikan secara
faktual tingkat keunggulan klon-klon lokal yang
akan digunakan sebagai sumber bahan tanam.
Meskipun demikian adanya spesifikasi daya
adaptasi klon-klon lokal pada lingkungan tumbuh
yang spesifik masih perlu diwaspadai untuk

pemanfaatan klon lokal dalam skala luas. Di
samping itu komersialisasi klon-klon lokal hanya
dapat dilakukan apabila klon-klon tersebut telah
dirilis sebagai klon anjuran (benih bina).
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Budidaya Kopi Liberika (Coffea liberica
var Liberica) di Kabupaten Tanjung

Jabung Barat, Jambi

Dwi Nugroho1)

1)Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Jl. PB. Sudirman 90 Jember 68118

Kopi Liberika merupakan komoditas perkebunan yang memiliki arti
ekonomi penting bagi masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi
Jambi. Harganya relatif stabil dibandingkan harga komoditas perkebunan lain,
teknik budidaya pun sederhana, serta biji dapat disimpan lama sehingga dapat
juga dijual ketika harga tinggi, sebagai salah satu keunggulan kopi Liberika.
Kopi Liberika dikembangkan di lahan gambut dengan kondisi air tanah yang
dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Pengetahuan pekebun mengenai teknik
budidaya tanaman di lahan gambut telah menghasilkan kearifan lokal cara
bercocok tanam kopi Liberika yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat.
Beberapa teknik budidaya perlu mendapat perbaikan agar menghasilkan produk
dengan kuantitas dan kualitas tinggi serta berkelanjutan.

opi Liberika merupakan spesies kopi
yang tidak banyak dibudidayakan.
Total produksi kopi Liberika hanya
1-2% saja dari total produksi kopi

dunia3). Indonesia dan Malaysia merupakan dua
negara di Asia yang memiliki areal pengembangan
kopi Liberika yang cukup luas. Selain itu kopi ini
juga ditanam di Filipina dan Vietnam dalam jumlah
terbatas2 & 3).

Tanjung Jabung Barat (Tanjabar) merupakan
kabupaten di Provinsi Jambi yang masyarakatnya
banyak membudidayakan kopi Liberika. Salah
satu lokasi sentra budidaya kopi Liberika adalah
Kecamatan Betara, namun karena ekspor kopi
dilakukan dari pelabuhan Kuala Tungkal, maka
kopi Liberika di sana lebih dikenal sebagai kopi
Tungkal. Kopi Liberika di Kabupaten Tanjabar
dibudidayakan di lahan Gambut yang kondisi air
tanahnya dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

Semakin dekat lokasi budidaya dengan garis
pantai, biasanya gambut semakin tebal dan
ketinggian air tanah semakin dangkal. Kondisi
lingkungan yang spesifik tersebut tentunya
membutuhkan teknik budidaya yang spesifik pula.
Pekebun telah menerapkan praktek budidaya
yang sesuai untuk lingkungan setempat, namun
karena keterbatasan ilmu dan informasi, seringkali
beberapa teknik yang dikembangkan masih
kurang optimal atau bahkan dapat menyebabkan
penurun kualitas kopi yang dihasilkan.

Persiapan Lahan dan Penanaman
Areal penanaman kopi Liberika di Tanjabar

merupakan areal gambut pasang surut dengan
ketinggian permukaan air tanah dan ketebalan
gambut bervariasi, bergantung pada jauh
dekatnya lokasi dari pantai/muara. Agar kondisi
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lahan gambut ideal untuk pertumbuhan tanaman
maka perlu dilakukan pengaturan dan tata kelola
air, salah satu caranya dengan membuat parit
saluran drainase. Terdapat dua jenis parit yang
biasa dibuat pekebun, yaitu parit induk dan parit
anak. Parit induk berukuran 1-2 m dengan
kedalaman 1-2 m berfungsi sebagai saluran yang
mengalirkan air dari kebun ke sungai sedangkan
parit anak berukuran lebar 40 cm dengan
kedalaman 1 meter berfungsi untuk mengalirkan
air dari dalam kebun ke parit anak agar air dalam
kebun dapat terjaga. Dalam satu kebun dengan
lebar 21 m, biasanya terdapat dua parit anak.

Penanaman bibit yang dilakukan pekebun
seringkali tanpa membuat persiapan lubang tanam
karena adanya kendala sifat tanah lahan gambut
yang porous serta kondisi air tanah yang
tergenang menyebabkan lubang tanam akan
segera tertutup kembali setelah digali. Petani
umumnya membuat lubang tanam langsung pada
saat bibit akan ditanam tanpa menggunakan
pupuk dasar ataupun pupuk organik. Jarak tanam
yang digunakan bervariasi, tergantung tingkat
pengetahuan. Pekebun yang sudah terbiasa
menanam kopi menggunakan jarak tanam 3 m x
3 m, namun lebih banyak pekebun yang meng-
gunakan jarak tanam tidak beraturan karena

penanamannya dilakukan dengan menyesuaikan
jarak tanam komoditas yang sudah ada sebelumnya,
seperti kelapa, pinang, atau kelapa sawit. Selain
itu ketika terjadi pendangkalan gambut, banyak
tanaman dewasa yang masih produktif dapat
mengalami rebah, menyebabkan tanaman tumbuh
dengan posisi tidak beraturan, sehingga jarak
tanam yang semula rapi dan beraturan berubah
menjadi tidak beraturan.

Bahan tanam yang digunakan diperoleh
dengan cara memanen buah dari pohon-pohan
yang berbuah lebat, selanjutnya disemai dan
ditanam dalam polibag. Namun banyak juga
pekebun yang menyemai benihnya di pinggir-
pinggir parit atau di pekarangan rumahnya tanpa
menggunakan polibag, kemudian ditanam dalam
bentuk bibit cabutan. Hal ini menyebabkan
pertumbuhan awal tanaman terhambat karena
proses pemulihan (recovery) yang berjalan
lambat. Bahan tanam kopi Liberika yang berasal
dari organ reproduktif (biji) akan menghasilkan
pertanaman yang beragam. Hal ini disebabkan
kopi Liberika bersifat menyerbuk silang sehingga
walaupun biji dipanen dari satu pohon, belum
tentu akan menghasilkan keturunan yang memiliki
morfologi sama dengan induknya. Oleh karena
itu pemilihan pohon induk sebagai tetua

Pengelolaan air di lahan gambut dengan pembuatan parit anak (A) dan
parit Induk (B)
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merupakan hal penting, agar keragaman tanaman
dalam satu kebun tidak terlalu tinggi, terutama
keragaman dalam bentuk dan ukuran biji. Untuk
memenuhi kebutuhan bahan tanam kopi Liberika
telah dirilis varietas komposit yang diberi nama
Varietas Libtukom (Liberika Tungkal Komposit)(3)

hasil seleksi partisipatif dalam menggali potensi
genetik lokal kopi Liberika Tanjabar melalui
kerjasama antara Dinas Perkebunan Kabupaten
Tanjabar dengan Pusat Penelitian Kopi dan
Kakao Indonesia (Puslitkoka).

Perawatan Tanaman Kopi
Kopi Liberika memiliki daya adaptasi yang

sangat baik pada kondisi lingkungan pasang
surut dan lahan gambut sehingga perawatan
tanaman yang dilakukan oleh pekebun cenderung
minimal. Bahkan untuk pemupukan hampir
semua pekebun tidak memupuk tanamannya
hanya beberapa pekebun yang memberikan
pupuk organik berupa sisa kulit kopi.
Pengendalian gulma pada awalnya dilakukan
secara manual, namun akibat terbatasnya
ketersediaan tenaga kerja dan upah yang mahal
menyebabkan petani mulai menggunakan
herbisida. Hasil pengamatan beberapa pekebun
menunjukkan bahwa penggunaan herbisida
untuk pengendalian gulma memberikan efek
negatif terhadap kelembaban tanah, sehingga
pada saat musim kemarau tanaman terlihat lebih
gersang dibandingkan dengan kebun yang
dikendalikan secara manual.

Pangkasan merupakan salah satu kegiatan
yang harus dilakukan dalam budidaya kopi.
Pangkasan berfungsi untuk mengatur percabangan
dan menyediakan cabang-cabang produktif baru
secara optimal, serta membentuk habitus
tanaman agar mudah dalam perawatannya.
Pemilihan model dan cara pangkasan bergantung
pada sifat dari percabangan, karena setiap
spesies memiki sifat percabangan yang berbeda.
Kopi Arabika memiliki percabangan yang tidak
terlalu aktif, dan cabang yang sudah pernah
berbuah masih dapat berbuah lagi pada musim
berikutnya sehingga pemangkasan kopi Arabika
lebih sederhana dengan cara membuang cabang-
cabang tua dan cabang tidak produktif serta
cabang balik agar tidak menggangu pertumbuhan
tanaman. Pemangkasan kopi Robusta lebih sulit

karena sifat cabang kopi Robusta adalah pada
ruas cabang yang sudah pernah berbuah, tidak
akan berbuah lagi pada musim berikutnya,
sehingga metode pangkasannya perlu mengatur
pembentukan cabang-cabang baru untuk
pembuahan pada musim-musim berikutnya. Kopi
Liberika walaupun memiliki sifat penyerbukan dan
jumlah genom yang sama dengan kopi Robusta
namun sifat percabangannya lebih menyerupai
kopi Arabika. Ruas-ruas cabang yang telah
berbuah dapat berbuah kembali seperti kopi
Arabika namun kopi Liberika memiliki keunikan
yang tidak dimiliki oleh kopi Arabika maupun kopi
Robusta, yaitu pada cabang plagiotrop dapat
tumbuh cabang ortotrop. Konsekuensinya, sistem
pangkasan tidak bisa seluruhnya mengadopsi
sistem pangkasan kopi Arabika, perlu modifikasi
untuk memaksimalkan potensi tumbuhnya cabang
ortotrop karena potensi pembuahan pada cabang
ortotrop lebih besar daripada cabang plagiotrop.

Pangkasan yang dilakukan pekebun di
Tanjabar sebagian besar dalam bentuk pangkas
bentuk, yaitu dengan melakukan pemotongan/
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pemenggalan pada cabang ortotrop agar tanaman
tumbuh tidak terlalu tinggi dan memudahan panen.
Namun tidak sedikit juga pekebun yang tidak
memangkas tanamannya (free growth), dan pada
saat tanaman sudah tinggi dan kurang produktif,
batang utama dipotong dan dipelihara cabang baru
(rejuvinasi) dengan cara merundukkan batang
utama. Dari cabang yang dirundukkan tadi akan
dipelihara 2-3 cabang utama (sistem batang ganda).

Hama dan Penyakit
Hama utama yang menyerang tanaman kopi

Liberika adalah penggerek buah kopi (PBKo).
Walaupun beberapa literatur menyebutkan bahwa
kopi Liberika memiliki gen ketahanan terhadap
hama PBKo, namun dari hasil observasi yang
dilakukan menunjukkan tingkat serangan PBKo
pada buah kopi Liberika cukup tinggi. Hal ini
kemungkinan disebabkan pembuahan kopi
Liberika di Tanjabar terjadi sepanjang tahun
sehingga siklus hidup PBKo tidak terputus karena
ketersedian makanan yang berlimpah.

Penyakit utama yang menyerang tanaman
kopi Liberika adalah karat daun. Tingkat serangan
penyakit ini cukup tinggi meskipun tidak sampai
menyebabkan kematian tanaman. Belum ada
upaya yang dilakukan oleh pekebun untuk
mengendalikan penyakit ini karena tanaman yang
terserang masih dapat berproduksi.

Penyakit lain yang saat ini mulai berkembang
adalah jamur akar. Pekebun mulai resah dengan
keberadaan penyakit jamur akar, karena tidak
hanya menurunkan produktivitas tetapi juga
menyebabkan kematian tanaman. Pada kebun-

kebun tua dan kurang terawat, penyakit
berkembang dengan cepat karena daya tahan
tanaman sudah berkurang. Penyulaman tanaman
pada bekas tanaman yang terserang seringkali
tidak membuahkan hasil karena tanaman baru
juga akan mati terserang jamur akar. Melalui
kegiatan penyuluhan, upaya pengendalian
dilakukan dengan menggali lubang bekas
tanaman terserang dan menaburkan belerang
atau dengan agen hayati Tricoderma. Cara ini
menurut pekebun cukup efektif, namun karena
prosesnya yang memerlukan banyak tenaga kerja
dan ketersediaan belerang atau Tricoderma yang
terbatas menyebabkan banyak pekebun tidak
dapat mengadopsinya dan lebih memilih cara
dengan membakar bekas lubang tanam tanaman
terserang, meskipun cara ini cukup berbahaya
akan menimbulkan kebakaran khususnya pada
lahan gambut.

Panen dan Pascapanen
Panen kopi Liberika dilakukan secara

manual. Kendala utama dalam proses panen kopi
Liberika di Tanjabar adalah ketersediaan tenaga
kerja sehingga saat musim panen kopi, pemilik
kebun mendatangkan tenaga kerja dari daerah
lain, bahkan tidak jarang mereka mendatangkan
tenaga kerja dari kampung halamannya di Jawa.
Kelangkaan tenaga panen ini juga berpengaruh
terhadap kualitas panen yang dihasilkan. Buah
yang dipanen adalah buah yang belum cukup
matang (masih hijau) dan buah yang sudah
matang (merah), hal ini dilakukan untuk efisiensi
tenaga panen karena rotasi panen berikutnya
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akan lama. Selain itu, rotasi panen yang panjang
juga menyebabkan banyaknya buah lewat
matang bahkan tidak terpanen karena rontok.

Buah yang telah dipanen kemudian diolah
dengan cara dikupas kulitnya namun kulit tidak
terpisah dengan bijinya (alat yang digunakan
adalah knesser). Buah pecah kulit selanjutnya
dikeringkan secara manual dengan dijemur di
bawah sinar matahari langsung. Tujuan utama
pengolahan kopi dengan cara pecah kulit ini
adalah untuk mempercepat pengeringan biji
karena kopi Liberika yang memiliki kulit buah
sangat tebal. Proses ini sebenarnya mengadopsi
proses olah kering kopi Robusta, namun karena
kulit buah kopi Liberika lebih tebal, maka sistem
tersebut dimodifikasi dengan cara pecah kulit.

Kondisi iklim di wilayah Tanjabar yang memiliki
kelembaban dan curah hujan tinggi menyebabkan
proses pengeringan kopi sering terkendala sebab
musim panen besar biasanya terjadi saat musim
hujan. Akibatnya proses pengeringan kopi tidak
dapat dilakukan dengan baik, bahkan adanya kulit
kopi memicu tumbuhnya jamur. Hal ini tentu sangat
berpengaruh terhadap citarasa kopi. Beberapa

upaya perbaikan telah dilakukan, misalnya dengan
adanya program Indikasi Geografis (IG), salah satu
kegiatannya adalah perbaikan mutu kopi Liberika.
Para pekebun mendapatkan bantuan berupa bahan
bangunan untuk membangun rumah pengering
kopi dan pinang. Walaupun kapasitasnya belum
memadai karena produksi kopi pekebun lebih tinggi
dibanding ukuran rumah pengering, namun
keberadaan rumah pengering kopi ini cukup
membantu. Selain itu, proses pengeringan juga
dapat dipercepat dengan memperbaiki metode
pengolahan, yang semula dengan cara pecah kulit
diganti dengan metode olah basah. Perubahan
metode ini perlu disosialisasikan terlebih dahulu
sebab akan merubah peralatan pascapanen serta
cara panen kopi.

Permasalahan Budidaya dan
Potensi Pengembangan

Permasalahan utama yang dihadapi pekebun
kopi saat ini adalah penurunan produktivitas.
Terdapat tiga faktor yang berpengaruh terhadap
penurunan produktivitas kopi Liberika di Tanjabar.
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1. Umur tanaman tua.
Rata-rata tanaman kopi Liberika di Tanjabar
merupakan hasil penanaman tahun 1980-an.
Kebanyakan pekebun tidak melakukan
penanaman ulang (replanting) secara
menyeluruh namun hanya melakukan
penyulaman pada tanaman-tanaman yang
mati. Selain itu, tanaman tua juga sangat rentan
terhadap serangan penyakit jamur akar karena
daya tahan tanaman sudah melemah.

2. Perawatan tanaman minimal.
Sebagian besar pekebun beranggapan bahwa
kebun kopinya tidak pernah dipupuk atau
dipangkas, sebab masih mampu berproduksi,
pandangan tersebut salah karena kesuburan
tanah semakin lama akan semakin menurun
sehingga tanaman yang umurnya semakin tua
akan semakin kesulitan mendapatkan asupan
hara sesuai kebutuhan.

3. Ketersediaan tenaga kerja.
Budidaya kopi memerlukan jumlah tenaga
kerja lebih banyak persatuan luas kebun
dibandingkan dengan tanaman perkebunan
lainnya. Kurangnya tenaga kerja berimbas
pada kurangnya perawatan tanaman serta
proses panen dan pascapanen yang tidak
optimal. Usia pekebun rata-rata sudah cukup
tua, dan tidak banyak generasi muda yang
tertarik untuk melanjutkan usaha orang tuanya
untuk berkebun kopi.

Peningkatan harga kopi dari tahun ke tahun
memberikan dampak positif dalam praktek
budidaya kopi Liberika. Petani semakin
bersemangat untuk memelihara kebunnya,
membentuk kelompok tani, serta menghadiri
pertemuan-pertemuan penyuluhan untuk
meningkatkan pengetahuan mereka mengenai
budidaya kopi. Penemuan varietas unggul
Libtukom tahun 2013 sebagai salah satu wujud
bentuk kesungguhan petani di Tanjabar untuk
meningkatkan produktivitas kopi Liberika karena
proses seleksi varietas tersebut melibatkan peran
serta petani. Proses seleksi ini melibatkan peneliti
Puslitkoka dan petugas Dinas Perkebunan
Kabupaten Tanjabar.

Produktivitas kebun dengan teknik budidaya
yang saat ini dilakukan dapat mencapai 500-
1.000 kg per ha. Dengan upaya perbaikan sistem
budidaya, yaitu dengan peremajaan tanaman
dan peningkatan standar perawatan tanaman
melalui penggunaan bibit unggul, pemupukan,
dan pemangkasan tanaman diharapkan dapat
meningkatkan produktivitas kopi menjadi 1.500-
2.000 kg/ha.

Penutup
Perbaikan sistem budidaya dengan

peremajaan tanaman dan peningkatan standar
perawatan tanaman melalui penggunaan bibit
unggul, pemupukan, dan pemangkasan tanaman
diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kopi
Liberika. Keberlanjutan produksi kopi Liberika
tidak hanya dengan meningkatkan produktivitas
tanaman tetapi juga melalui perbaikan kualitas
kopi dengan penerapan cara pengolahan yang
baik. Sistem olah basah dapat memperbaiki mutu
kopi serta mempercepat proses pengeringan kopi,
namun perubahan metode pengolahan perlu
disosialiasikan lebih intensif karena perubahan
cara pengolahan ini juga akan merubah peralatan
pascapanen yang diperlukan serta cara panen
di kebun.
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Temporary Immersion System:
Teknologi Bioreaktor untuk Kultur

Jaringan Kopi
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Temporary Immersion System (TIS) merupakan salah satu aplikasi
bioteknologi yang dapat diterapkan dalam perbanyakan tanaman secara in vitro
terutama teknik yang dipakai dalam kultur cair. Prinsip teknik TIS ini hampir
sama dengan teknik kultur in vitro lainnya hanya sistem durasi, interval dan
volume media cair yang digunakan bisa dimanipulasi dan diatur sesuai kebutuhan
tanaman. TIS sudah mulai digunakan untuk perbanyakan berbagai tanaman,
antara lain kentang, wortel, jeruk, dan juga tanaman perkebunan seperti karet
dan kopi. Pada kultur in vitro kopi, TIS digunakan untuk mempercepat
pertumbuhan tunas, sehingga tahapan untuk mendapatkan planlet dapat
dilakukan secara lebih cepat.

ultur jaringan tanaman atau kultur
in vitro adalah cara perbanyakan
tanaman yang dilakukan dalam
lingkungan steril untuk menghasilkan

bibit tanaman dalam jumlah banyak, kualitas
seragam, bebas penyakit yang pelaksanaannya
tidak tergantung pada musim, dan bibit yang
dihasilkan bersifat true to type. Namun demikian
dalam pelaksanaannya dibutuhkan modal awal
atau investasi yang besar sebab perlengkapan
laboratorium dan kebutuhan sumber daya
manusia yang terampil biayanya mahal.

Teknik kultur jaringan seringkali meng-
gunakan media padat dengan pemadat media
berupa agar atau gel. Keuntungan kultur jaringan
dengan media padat antara lain eskplan dapat
tumbuh dengan tegak dan kokoh pada media
tanam, dan membantu eksplan tumbuh seperti
pada kondisi lingkungan ex vitro, namun di sisi
lain terdapat beberapa kelemahan, yaitu tingkat

multiplikasi relatif rendah dan memerlukan
peralatan dan tenaga kerja yang banyak. Teknik
perbanyakan in vitro dengan media padat
memerlukan proses subkultur berulang sehingga
kebutuhan tenaga kerja, media tanam dan tempat
inkubasi akan lebih besar.

Di samping menggunakan media padat, kultur
in vitro juga dapat menggunakan media cair (kultur
cair) atau media tanam in vitro yang tidak dilengkapi
bahan pemadat (agar-agar). Teknik media cair
terutama untuk proses penanaman (inkubasi).
Penggunaan media cair dalam kultur jaringan memiliki
beberapa kelebihan dibandingkan media padat,
antara lain kemampuan eksplan bermultiplikasi akan
lebih banyak dan kemampuan penyerapan nutrisi
oleh eksplan menjadi lebih baik. Meskipun demikian
penggunaan media cair dalam kultur jaringan juga
akan memberikan peluang terjadinya hiperhidrisiti
dalam jaringan tanaman yang menyebabkan eksplan
dapat tumbuh abnormal. Oleh karena itu penggunaan
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media cair hanya dilakukan pada fase-fase
pertumbuhan tertentu terutama pada fase multiplikasi
atau pertunasan. Pada fase tersebut pemakaian
media cair akan memberikan efek yang optimal
terhadap pertumbuhan eksplan kultur in vitro.

Perkembangan perbanyakan massal
tanaman dengan teknik kultur jaringan telah
memanfaatkan bioreaktor untuk percepatan
multiplikasi eksplan. Istilah bioreaktor sebuah
wadah untuk reaksi biologi atau sebagai wadah
kultur sel secara aerobik. Pada awalnya
bioreaktor telah digunakan dalam industri
mikrobiologi dan industri metabolit sekunder
tanaman. Bioreaktor untuk memproduksi metabolit
sekunder mulai dikembangkan tahun 1956 yang
awalnya ditujukan untuk memproduksi biomassa
yang mengandung senyawa kimia bernilai
ekonomi tinggi dalam skala industri. Dalam
perkembangannya, bioreaktor tidak hanya
digunakan untuk tujuan tersebut tetapi juga
digunakan untuk perbanyakan massal tanaman
yang pertama kali diprakarsai oleh Takayama
tahun 1981 untuk perbanyakan tanaman Begonia.
Sejak saat itu penggunaan bioreaktor untuk
perbanyakan massal tanaman terus berkembang
pada tanaman lain seperti Lili, Strawberry,
Kentang dan Stevia.

Pemanfaatan teknologi bioreaktor untuk
perbanyakan massal tanaman berkembang pesat
sebab lebih menguntungkan karena dapat
mengurangi biaya produksi (tenaga kerja,
peralatan, dan bahan). Penggunaan bioreaktor
dalam kultur media cair memberikan efek yang
lebih baik karena media cair mendorong

terjadinya kontak yang lebih baik antara biomassa
dengan media, tidak adanya hambatan dalam
pertukaran udara, kemudahan dan pengontrolan
komposisi media dan suplai gas serta kemampuan
untuk memanipulasi biomasa tanaman sesuai
dengan volume media1) & 4).

Pemanfaatan Bioreaktor dalam
Kultur Jaringan Tanaman

Bioreaktor dalam kultur jaringan tanaman
adalah sebuah sistem yang terdiri dari sebuah
kontainer yang berisi media cair yang mensuplai
nutrisi kepada sel, embrio, atau organ yang
dibiakkan, yang dihubungkan dengan sumber
udara dan menyalurkannya ke dalam kontainer2).
Selain sebagai alat untuk memproduksi metabolit
sekunder dan alat untuk kultur cair, saat ini
biorektor juga digunakan dalam perbanyakan
tanaman dengan somatic embryogenesis (SE)
Keberhasilan kultur cair dengan menggunakan
biorektor telah banyak dilaporkan, antara lain
pada tanaman wortel, ubi jalar, karet, dan kopi.
Teknologi bioreaktor dapat diterapkan dalam
kultur jaringan tanaman dengan beberapa
keunggulan antara lain (1) dapat lebih baik dalam
mengendalikan kultur suspensi sel skala
komersial, (2) kondisi planlet yang stabil dan
konstan pada berbagai tahap operasi bioreaktor,
(3) penanganan kultur mulai dari inokulasi hingga
panen lebih mudah dan cepat, (4) penyerapan
nutrisi lebih tinggi karena keseragaman media dan
kontak langsung sel dengan media dapat
menstimulasi laju multiplikasi yang lebih tinggi,

Teknologi TIS dalam kultur jaringan tanaman



17 <<
27 | 1 | Februari 2015

PUSAT PENELITIAN KOPI DAN KAKAO INDONESIA
Warta

dan (5) menghasilkan bibit bebas penyakit yang
identik dengan sel induknya2). Namun demikian
dalam membuat sistem produksi massal dengan
bioreaktor tidaklah mudah sebab diperlukan
rekayasa alat yang cukup rumit, dan eksplan atau
kultur sel dapat tumbuh apabila bioreaktor dalam
kondisi yang optimal; gas dalam bioreaktor
(oksigen, nitrogen, dan karbondioksida),
temperatur, pH, serta komposisi unsur hara dalam
media tanam harus terkendali.

Berdasarkan tempat dan sistem kerjanya
bioreaktor dibedakan menjadi (1) Mechanically
agitated bioreactors, (2) Pneumatically agitated
bioreactors, dan (3) Non-agitated bioreactors1).
Mechanically agitated bioreactors terdiri dari
beberapa jenis, antara lain Aeration-agitation
bioreactors, Rotating drum bioreactors, dan Spin
filter bioreactors. Bioreaktor tipe ini merupakan
bioreaktor yang paling standar digunakan dalam
industri maupun dalam kultur jaringan tanaman,
sedangkan Pneumatically agitated bioreactors
adalah bioreaktor yang hanya digunakan dalam
kultur jaringan tanaman. Hal ini disebabkan
bioreaktor tipe ini dapat mengurangi risiko kematian
atau kerusakan eksplan yang disebabkan oleh
pergerakan media cair dalam bejana seperti
pada Mechanically agitated bioreactors. Selain

itu bioreaktor tipe ini memiliki sistem kerja yang
paling tepat untuk pembentukan organ tanaman.
Pneumatically agitated bioreactors terdiri beberapa
tipe, yaitu unstirred bubble bioreactor, bubble
colomn bioreactor, airlift bioreactor1). Kelebihan lain
yang dimiliki bioreaktor tipe ini adalah mudah dalam
pengoperasiannya sehingga besarnya putaran dan
keseragaman gelembung dapat dikendalikan.

Dalam perbanyakan tanaman dengan
menggunakan bioreaktor, bahan tanam (eksplan)
yang biasa digunakan antara lain propagul calon
tunas, PLB (protocorm like bodies), embrio, atau
anakan dari bagian tanaman lain. Bahan tanam
tersebut diinokulasi di dalam bioreaktor hingga
berkembang menjadi planlet. Dari berbagai jenis
eksplan yang digunakan, eksplan yang dapat
tumbuh sempurna hingga aklimatisasi adalah
eksplan yang memiliki cadangan makanan.
Beberapa jenis eksplan yang telah berhasil
dikembangkan dengan menggunakan bioreaktor
antara lain tunas (tembakau, stevia), umbi
(kentang), embrio (Atropa belladonna), dan bubls
(lilium dan Hippeastrum hybridum). Keberhasilan
pembentukan planlet juga dipengaruhi oleh
komposisi unsur hara media tumbuh yang
digunakan sebagai media tanam dan pemasok
oksigen yang tersedia.

Pneumatically agitated bioreactors

Air Lift Bioreactor (sumber: afrodita.rcub.bg.ac.rs)Bubble Colomn Bioreactor (sumber :Wikipedia)
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Dalam teknologi bioreaktor, kendala yang sering
dihadapi adalah hiperhidrisiti planlet. Hiperhidrisiti
adalah suatu gangguan pertumbuhan yang dialami
oleh eksplan/planlet yang diakibatkan kelebihan cairan
yang diserap. Hal tersebut dapat terjadi akibat
eksplan/planlet selalu terendam dalam media cair
di dalam bioreaktor. Untuk mengurangi masalah
tersebut maka dikembangkan teknik bioreaktor
dengan prinsip perendaman sesaat yang disebut
Temporary Immersion System (TIS). TIS adalah
sistem bioreaktor untuk perbanyakan tanaman
dengan memberikan media tanam (media cair) secara
berkala dengan durasi dan interval waktu yang
ditentukan. Metode ini telah dilakukan pada berbagai
jenis tanaman dan telah menunjukkan hasil yang
baik, antara lain untuk perbanyakan Shorea replosula,
pisang kultivar Maca, kentang, Eucalyptus, ubi kayu,
dan kopi. Dengan menggunakan TIS ini, maka
hiperhidrisiti dan vitrifikasi yang terjadi pada eksplan
dapat diminimalisasi.

TIS adalah suatu metode dalam bioreaktor
dengan cara mengalirkan media tanam (cair)
selama beberapa saat kemudian dikeluarkan

kembali dengan memanfaatkan gaya gravitasi
sehingga tanaman tidak terendam dalam media
secara terus-menerus. Sistem ini dirancang untuk
selalu membasahi kemudian mengeringkan
kembali tanaman pada periode waktu tertentu.
Perbedaan antara TIS dengan sistem biorektor lain
adalah teknik pemberian media pada eksplan.
Dengan menggunakan TIS, lama waktu
perendaman, interval waktu dan pengaturan udara
dalam bejana kultur dapat diatur sesuai dengan
kebutuhan eksplan.

Keuntungan penggunaan TIS adalah:
mengurangi frekuensi hiperhidrisiti pada eksplan;
durasi dan interval waktu perendaman dapat
dikendalikan sesuai tujuan; eksplan dapat
menyerap media dari seluruh bagian eksplan;
Saluran udara dapat dikendalikan sehingga
kontaminasi dapat dikendalikan; dan efek stres
eksplan karena pergerakan media cair dalam
bejana dapat diminimalkan. Respons menurunnya
pengaruh hiperhidrisiti pada eksplan yang ditanam
dengan menggunakan teknologi TIS ini telah
dilaporkan pada beberapa tanaman3)

Temporary Immersion System (TIS) (Sumber : Afreen, 2006)
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Aplikasi TIS untuk Perbanyakan
Kopi

TIS telah berhasil digunakan untuk per-
banyakan tanaman kopi, baik jenis Arabika, Robusta
maupun Arabusta. Eksplan yang digunakan
berupa embrio yang berasal dari SE atau tunas
dari embrio kopi. Pada TIS kopi Arabusta, eksplan
yang digunakan adalah embrio tahap kotiledon
dengan beberapa model TIS, antara lain dengan
TRI-bioreaktor (Temporary Root-zone Immersion
system) dan RITA-bioreaktor (Recepient for
Automated Temporary Immersion System)1).
Kotiledon yang dikulturkan dengan menggunakan
TRI-bioreaktor akan tumbuh lebih baik karena
dengan menggunakan TRI-bioreaktor hanya
bagian akar yang akan terendam sehingga
pertukaran udara tidak terganggu oleh media cair.
Hal tersebut akan memudahkan kotiledon kopi
untuk berfotosintesis dan menghasilkan makanan
sendiri. Begitu pula dengan kotiledon kopi
Arabusta yang dikulturkan dengan menggunakan
RITA-bioreaktor. Kotiledon kopi yang ditanam
dalam bioreaktor ini akan tumbuh menjadi planlet
kopi yang normal. Hanya saja, untuk morfologi

planlet kopi yang dihasilkan akan lebih vigor
dengan menggunakan TRI-bioreaktor. Hal ini
disebabkan karena RITA-bioreaktor dirancang
untuk menggembangkan eksplan dalam bentuk
embrio asal SE.

Pada SE kopi Arabika, telah dilakukan
aplikasi teknologi perbanyakan dengan
menggunakan RITA-bioreaktor3). Dengan
menggunakan RITA-bioreaktor akan diperoleh
planlet kopi Arabika yang siap aklimatisasi
dengan waktu yang lebih cepat. Bahan yang
digunakan pada perbanyakan dengan teknologi
ini adalah embrio yang sudah sempurna. Embrio
kopi Arabika hasil SE diinkubasi dalam TIS pada
interval waktu 12 jam dengan waktu perendaman
selama 1 menit. Dengan perendaman tersebut,
eksplan dapat menyerap unsur hara secara
optimal dari seluruh bagian embrio. Selain itu,
durasi waktu perendaman yang tidak terlalu lama
akan mengurangi risiko embrio mengalami
hiperhidrisiti. Dengan demikian embrio kopi
Arabika akan tumbuh menjadi planlet kopi Arabika
dengan waktu yang lebih cepat dan vigor yang
lebih baik dibandingkan dengan menggunakan
kultur media padat.

Pemanfaatan TIS untuk perbanyakan beberapa jenis tanaman

Anggrek Tunas 5-10 menit/12 jam Tidak terjadi Tisserat &
(Pottinera.spp) Vandercook (1985)
Kurma Embrio 5-10 menit/12 jam Tidak terjadi Tisserat &
(Phoenix dactylifera) Vandercook (1985)
Wortel Embrio 5-10 menit/12 jam Tidak terjadi Tisserat &
(Daucus carota) Vandercook (1985)
Pisang (Musa acuminato) Tunas 30 menit/2 jam Tidak terjadi Alvard et al. (1993)
Kentang Umbi 60 menit/6 jam Tidak terjadi Akita &
(Solanum tuberosum) Takayama (1994)
Karet Embrio 1 menit/12 jam Tidak terjadi Etienne et al.
(Hevea brasiliensis) (1997)
Gula Tunas 2 menit/9 jam Tidak terjadi Lorenzo et al.
(Saccharum spp.) (1998)
Nanas Tunas 2 menit/3 jam Tidak terjadi Escalona et al.
(Ananas comosus) (1999)
Kopi Robusta Tunas mikro 15 menit/6 jam Tidak terjadi Berthouly et al.
(Coffea canephora) (1995)
Kopi Arabika Embrio 1 menit/12 jam Tidak terjadi Etienne-Barry et al.
(Coffea arabica) (1999)

Spesies Eksplan Durasi perendaman Hiperhidrisitas Sumber
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Peningkatan teknologi untuk mendukung
perbanyakan tanaman dengan TIS akan
mempermudah dalam pendewasaan tanaman.
Teknologi TIS, terutama pada perbanyakan
tanaman kopi (Arabika, Robusta, dan Arabusta)
telah digunakan untuk mendewasakan eksplan
(embrio) sehingga bisa menjadi planlet kopi siap
aklimatisasi dalam waktu yang lebih singkat
dibandingkan dengan penggunaan media padat.
Pendewasaan planlet dengan TIS hanya
memerlukan waktu sekitar satu bulan sedangkan
dengan menggunakan kultur padat, fase
pendewasaan dapat memerlukan waktu sekitar
tiga bulan. Selain itu teknologi TIS juga dapat
menyebabkan planlet lebih vigor dan lebih kuat
dibandingkan dengan planlet hasil kultur media
padat. Penggunaan teknologi ini diharapkan
dapat memperbaiki teknik perbanyakan kopi
secara in vitro.

Penutup
Teknologi TIS merupakan teknologi yang

dapat digunakan untuk mempermudah teknik
kultur jaringan. Teknologi ini juga dapat
menurunkan biaya produksi terutama komponen

biaya tenaga kerja. Keberhasilan penggunaan
teknologi TIS pada beberapa jenis tanaman
termasuk kopi, dapat dijadikan sebagai acuan
dalam penerapan TIS untuk pengembangan
metode perbanyakan tanaman kopi Arabika,
Robusta dan Arabusta ataupun pada jenis
tanaman lain. Dengan penerapan teknologi TIS
ini diharapkan dapat memberikan kemudahan
dalam pelaksanaan kultur jaringan dengan hasil
yang lebih maksimal.

Sumber Pustaka

1)Afreen, F. (2006). Temporary Immersion Bioreactor. In:
S.D. Gupta & Y. Ibaraki. Plant Tissue Culture
Engineering. 187-192.

2)Agisimanto, D. Yunimar & H. Arisah (2011). Biorektor
dan Biopriming Mendukung Kemandirian
Perbenihan Nasional Menjamin Keberlanjutan
Produksi Tanaman. Iptek Hortikultura. 7, 8-11.

3)Etienne, H. & M. Berthouly (2002). Temporary immersion
systems in plant micropropagation. Plant Cell,
Tissue and Organ Culture, 69, 215–231.

4)Ziv, M. (2000). Bioreactor technology for plant
micropropagation in J. Janick (Ed). Horticultural
reviews, John Wiley & Sons Inc. 24, 1-25.

**0**

 Aplikasi TIS pada kopi Robusta (Coffea arabusta) (sumber: Afreen, 2008) (A-B)
dan TIS pada kopi Arabika (Coffea arabica) (sumber: Etienne et al., 1999) (C-D)

A B
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Potensi Jarak Kepyar (Ricinus communis L.)
sebagai Penaung Sementara Kakao

Fakhrusy Zakariyya dan Fitria Yuliasmara1)

1)Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Jl. PB. Sudirman 90 Jember 68118

Kakao termasuk jenis tanaman C3 yang membutuhkan penaung untuk
pertumbuhannya. Berbagai jenis penaung kakao telah direkomendasikan, baik
sebagai penaung tetap maupun penaung sementara yang pemanfaatannya
juga diselaraskan dengan upaya diversifikasi tanaman. Jarak kepyar (Ricinus
communis L.) salah satu jenis tanaman yang dapat dikembangkan sebagai
penaung sementara kakao berdasarkan pertimbangan potensi ekonomi dan
sifat-sifat pertumbuhannya terutama yang cocok dikembangkan pada lahan
kering. Jarak kepyar selama ini dikenal sebagai sumber bahan bakar non
fosil sehingga akan mendukung kemandirian energi petani kakao.

alam rangka meningkatkan pendapatan
petani kakao, salah satu upaya yang
dapat ditempuh adalah melakukan

pola diversifikasi tanaman. Diversifikasi tanaman
adalah pola penanaman berbagai jenis tanaman
pada satu bidang lahan yang bertujuan
meningkatkan produktivitas lahan agar perolehan
pendapatan petani maksimal. Berkenaan dengan
arah pengembangan kakao yang saat ini banyak
berkembang pada lahan-lahan marjinal terutama
pada lahan kering maka jenis-jenis tanaman
untuk pola diversifikasi kakao semestinya yang
bersifat tahan kering. Di antara jenis tanaman
yang bersifat tahan kering adalah jarak kepyar
(Ricinus communis L.) yang dapat dimanfaatkan
sebagai penaung sementara kakao.

Tanaman jarak kepyar berasal dari dataran
Amerika yang beriklim tropis, kemudian
disebarluaskan oleh Bangsa Portugis di belahan
benua lain yang beriklim tropis, termasuk di
Indonesia. Pengembangan jarak kepyar di Indonesia
tersebar di wilayah Jawa, Madura, Nusa Tenggara
Barat, dan Sulawesi. Di Afrika dan India, tanaman

jarak kepyar dikembangkan dengan sistem
tumpangsari dengan lamtoro, kacang panjang,
sorgum dan juga tanaman kakao (Puslitkoka,
2004). Dilaporkan bahwa sistem tumpangsari jarak
kepyar dengan palawija memberikan tambahan
pendapatan sebesar Rp957.000,- − Rp1.544.000,-
per hektar. Tanaman jarak kepyar juga telah
dimanfaatkan dalam sistem agroforestri budidaya
kopi di pegunungan Palo Verde, Panama beserta
berbagai jenis vegetasi hutan lainnya yang
dimanfaatkan sebagai penaung. Mengingat kopi
memiliki karakteristik yang hampir sama dengan
kakao maka kemungkinan tanaman jarak kepyar
dapat dimanfaatkan sebagai penaung sementara
kakao.

Tanaman jarak kepyar merupakan tanaman
yang mempunyai potensi ekonomi tinggi sebagai
penghasil minyak yang dapat dimanfaatkan sebagai
sumber bahan bakar biodiesel, bahan kosmetika,
polimer plastik berupa resin, cat, dan biofarmaka.
Jarak kepyar termasuk dalam famili Euphorbiaceae
dengan nama Ricinus communis L.. yang masih
satu famili dengan jarak pagar (Jatropha curcas)
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namun produktivitas jarak kepyar lebih tinggi
dibandingkan jarak pagar.

Karakteristik Pertumbuhan
Jarak Kepyar

Klasifikasi tanaman jarak kepyar mirip
dengan jarak pagar, akan tetapi pada tingkat
genus dan spesies tanaman ini bernama Ricinus
communis L. Jarak pagar mempunyai sosok yang
kekar, batang berkayu bulat dan mengandung
banyak getah. Tanaman ini termasuk tanaman
perdu berumur panjang (lebih dari 50 tahun),
memiliki batang dengan karakter tegak dan
mampu tumbuh setinggi 1,5–5 m. Meskipun
demikian tinggi tanaman dapat dikontrol dengan
pola pemangkasan yang baik. Batang silindris
beruas, dengan percabangan simpodial, arah
miring ke atas dan daun tunggal dan tersusun
alternate atau berseling. Lebar tajuk tanaman
jarak kepyar pada umur lebih dari 5 tahun dapat
mencapai diameter 2 m namun jarak kepyar
memiliki buah yang berbulu seperti rambutan dan

biji berloreng coklat hitam seperti biji karet dan
serangga sehingga sering disebut Ricinus (Latin:
Serangga). Daun tunggal, lebar, menjari dengan
sisi berlekuk-lekuk sebanyak 3–5 buah, bunga
berwarna kuning kehijauan, berupa bunga
majemuk berbentuk malai, berumah satu dan
uniseksual, kadang-kadang ditemukan bunga
hermaprodit. Jumlah bunga betina 4–5 kali lebih
banyak daripada bunga jantan. Buah berbentuk
buah kendaga, oval atau bulat telur, berupa buah
kotak berdiameter 2–4 cm dengan permukaan
tidak berbulu (gundul) dan berwarna hijau ketika
masih muda dan  setelah tua kuning kecoklatan. 
Buah jarak tidak masak serentak, buah jarak pagar
terbagi menjadi tiga ruangan, masing-masing
ruangan terdapat 1 biji. Biji berbentuk bulat lonjong
berwarna cokelat kehitaman dengan ukuran
panjang 2 cm, tebal 1 cm, dan berat 0,4–0,6 g/
biji. Jenis ini berbuah terus menerus (tahunan).
Tanaman akan berbunga dan menghasilkan ketika
berumur 8–9 bulan dengan produktivitas
mencapai 0,5–2 ton/ha3).

(Sumber foto: http://www.coffeehabitat.com/2008/01/what-shade-coff/)
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Jarak Kepyar sebagai Penaung
Sementara Kakao

Jarak kepyar adalah tanaman yang cepat
tumbuh, sangat toleran dengan kondisi iklim tropis
(kering) sehingga cocok dikembangkan pada
lahan kering. Jarak kepyar memiliki kriteria yang
baik sebagai tanaman penaung sementara
kakao, yaitu tipe pertumbuhannya tegak,
perakarannya tidak terlalu menyebar ke
samping, kayunya lunak, tahan pangkasan, cepat
tumbuh, tidak menggugurkan daunnya saat musim
kemarau, serta tahan terhadap penyinaran
matahari langsung. Di samping itu jarak kepyar
termasuk jenis tanaman produktif sehingga akan
memberikan nilai tambah dalam usahatani kakao.
Beberapa potensi keunggulan pemanfaatan jarak
kepyar sebagai penaung sementara kakao sbb:
1. Pertumbuhannya cepat

Pertumbuhan vegetatifnya yang cepat
memungkinkan dapat digunakan sebagai
penaung sementara tanaman kakao. Dalam
satu tahun pertumbuhan tinggi jarak kepyar
antara 90 cm sampai 191 cm dengan lingkar
batang 11–25 cm.

2. Tahan pangkas
Pemangkasan yang dilakukan pada tanaman
jarak kepyar pada saat fase dormansi di musim

kering (kemarau) akan merangsang percabangan
dan pembungaan di musim penghujan
sehingga mempengaruhi hasil tanaman.
Peningkatan fotosintesis dapat terjadi akibat
arsitektur tajuk jarak kepyar yang baik terjadi
peningkatan kandungan klorofil secara alami
akibat pertumbuhan tanaman yang lebih baik.
Percabangan produktif yang lebih banyak
terbentuk karena adanya peningkatan laju
fotosintesis akibat tajuk yang memungkinkan
penangkapan cahaya matahari yang lebih
banyak dan efisien1). Tanaman yang tidak
dipangkas selama t iga tahun s ik lus
pertumbuhannya tampak lebih tinggi dan
kanopinya tipis sedangkan tanaman yang
dipangkas tampak lebih rendah dan berkanopi
lebih lebar

3. Tahan kering dan tidak menggugurkan
daun saat kemarau
Tanaman jarak kepyar memil iki  akar
tunggang dengan banyak serabut dan
termasuk Euphorbiaceae yang memiliki sifat
tahan kering4) sehingga sesuai dikembangkan
di daerah beriklim kering. Keunggulan tanaman
jarak antara lain mampu menghasilkan biji
pada musim kemarau, ketika tanaman lain
tidak mampu tumbuh, serta adaptif
ditumpangsarikan dengan tanaman lain.
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Dengan demikian, jarak kepyar dapat
meningkatkan pendapatan petani saat musim
kemarau pada daerah-daerah kering.

4. Tidak berkompetisi dengan tanaman utama
Tanaman jarak kepyar merupakan tanaman
yang hanya memerlukan teknik budidaya
sederhana dan dapat hidup pada tanah relatif
kurang subur, terutama di tanah yang
berstruktur ringan di mana tanaman pangan
kurang berkembang4). Dengan sifat tersebut
diharapkan tanaman jarak kepyar tidak menjadi
pesaing hara bagi tanaman kakao.

5. Bukan inang hama dan penyakit
Sebagai tanaman penolak dan penarik jenis
serangga tertentu, kegunaan lain yang dimiliki
oleh Ricinus communis dalam sistem
tumpangsari yakni tanaman juga sebagai
tanaman perangkap. Strategi ‘tolak-tarik’
(push-pull strategy) menggunakan tanaman
perangkap merupakan salah satu teknik
pengendalian hama terintegrasi dengan
pengendalian lainnya yang berprinsip pada
komponen pengendalian non-toksik.
Dilaporkan bahwa tanaman Ricinus memiliki
kemampuan untuk menjadi tanaman
perangkap (trap plant) untuk hama tertentu
(Cyrtopelthis sp, Spodoptera litura, ataupun
serangga lainnya dari golongan Hymenopthera
misal Helopeltis sp. dan sebagainya), namun
ketertarikan serangga tersebut masih perlu diuji
lebih lanjut.

6. Tahan pencahayaan langsung
Tanaman jarak tergolong tipe tumbuhan
yang menghendaki  intens i tas cahaya
sebesar 0,2–0,6 cal/cm2/menit, membutuhkan
pencahayaan 100% atau cahaya terbuka
untuk tumbuh optimal dan akan terganggu
apabila mendapatkan pencahayaan kurang
dari 50%. Pencahayaan kurang dari 10 jam
per hari akan menyebabkan tanaman jarak
gagal melakukan penyerbukan. Tanaman jarak
kepyar juga tahan terhadap pangkasan,
namun diperlukan penelitian lebih lanjut untuk
pemangkasan jarak kepyar yang digunakan
sebagai penaung sementara pada tanaman
kakao. Intersepsi cahaya yang diteruskan oleh
penaungan jarak kepyar sekitar 70–80%4).

7. Sarana fitoremediasi
Pemanfaatan jarak untuk diversifikasi dilaporkan
mampu sebagai plant bio-accumulator untuk
mendukung program keamanan pangan
(cocoa safety). Penanaman jarak kepyar dalam
areal tanaman kakao diharapkan dapat
memberikan kontribusi dalam isu keamanan
pangan pada kontaminasi residu pestisida
dalam tanah dan kandungan logam berat
khususnya Cd. Beberapa genotip telah diteliti
memiliki peranan dalam pengangkutan dichloro
diphenyl trichloroethane (DDT) dan ion Cd. Total
serapan DDT dan Cd bervariasi dari 83,1
sampai 267,8 ppm dimana akar berperan
penting dalam pengambilannya. Kandungan
DDT dan Cd diakumulasikan di akar rata-rata
lebih dari 90% dari total kandungan yang ada
di tanaman. Hal ini dapat memberikan gambaran
bahwa jarak kepyar dapat direkomendasikan
sebagai bioakumulator logam berat pada sistem
tumpangsari kakao.

8. Menghasilkan minyak jarak yang memiliki
nilai ekonomis cukup tinggi
Hasil dari tanaman Ricinus communis sendiri
dapat diambil kegunaannya baik dari akar
sampai bijinya. Tanaman Ricinus communis L.
memiliki kandungan protein yang biasa disebut
“ricin” untuk digunakan sebagai pengendali
hayati. Ricin ini terkandung di berbagai tubuh
tanaman pada berbagai konsentrasi.
Konsentrasi tertinggi ricin yang memiliki
toksisitas tinggi ditemukan pada bij i dan
dilaporkan telah berguna untuk pengendalian
beberapa hama. Ekstrak jarak juga mempunyai
fungsi sebagai antifungal untuk pengendalian
patogen tertentu. Penambahan minyak ricin
(asam ricinoleic) dengan penambahan 5−10%
mampu menghambat pertumbuhan jamur
Colletotrichum gloeosporioides dan sampai
saat ini masih diujicobakan terhadap penyakit
antraknosa pada pepaya. Minyak yang berasal
dari jarak kepyar mengandung asam risinoleat
yang sangat tinggi yaitu 89,5%, juga
mengandung asam lemak linoleat 4,2%, asam
oleat 3,0%, asam stearat 1,0%. Asam risinoleat
mempunyai nilai saponifikasi 186 dan titik leleh
5,5OC. Sampai saat ini, kandungan risin
diketahui masih berada di dalam minyak atau
bungkilnya yang tergantung pada metode
ekstraksinya.
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Total Serapan DDT (A) dan Cd (B) pada beberapa varietas jarak kepyar
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Proses ekstraksi minyak dilakukan dengan
metode pengepresan hidrolik non termal atau
tanpa menggunakan pemanasan selama 30 menit.
Berdasarkan hasil uji coba ekstraksi yang
dilakukan di Laboratorium Alat dan Mesin Puslitkoka
diketahui bahwa ekstraksi minyak jarak dari
proses pengepresan dapat mencapai 30−40%
dari berat total berat biji.

Penutup
Jarak kepyar (Ricinus Communis L.) termasuk

salah satu jenis tanaman yang berpotensi sebagai
komponen diverifikasi kakao. Beberapa
keunggulan kompetitif antara lain memiliki daya
adaptasi yang baik pada lahan kering, bijinya
memiliki kandungan ricin yang dapat digunakan
sebagai bahan pengendalian hama/penyakit
secara hayati dan dapat berfungsi sebagai
fitoremediasi akan sangat sesuai dengan konsep
budidaya kakao berkelanjutan. Pemanfaatan jarak
kepyar dalam komponen diversifikasi kakao dapat

Minyak jarak kepyar hasil ekstraksi melalui pengepresan hidrolik

dikaji fungsinya sebagai penaung sementara yang
terkait dengan daya kompetisinya terhadap
penyerapan hara mendapatkan cahaya dan
sistem agroforestri.
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**0**

10 500 100 302
20 500 155,5 307,5
30 500 190,5 290,5
40 500 185,5 240

Pengaruh lama pengepresan biji jarak kepyar terhadap kandungan minyak
Lama pengepresan

(menit)
Berat awal

(gram)
Berat minyak

(gram)
Berat bungkil

(gram)
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Pengukuran Intensitas Penyakit VSD (Vascular-
Streak Dieback) pada Tanaman Kakao

Febrilia Nur ‘Aini1)

1) Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Jl. PB. Sudirman No. 90, Jember, Indonesia

Pengukuran intensitas penyakit VSD (vascular-streak dieback) pada kakao
merupakan langkah penting dalam menentukan strategi pengendalian yang
tepat. Untuk itu diperlukan metode pengukuran intensitas penyakit VSD sebagai
dasar rekomendasi pengendalian VSD. Metode pengukuran intensitas penyakit
VSD disesuaikan dengan kondisi umur tanaman.

engukuran intensitas penyakit
merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari upaya pengendalian

penyakit secara terpadu. Metode pengukuran
intensitas penyakit yang ideal harus memperhatikan
(1) tingkat akurasi, ketepatan, bisa direproduksi
oleh pengamat lain; (2) dapat digunakan pada
rentang kondisi yang luas; (3) ekonomis; dan (4)
sederhana1). Pengukuran intensitas penyakit
dilakukan dengan berbagai tujuan antara lain
untuk memperkirakan pengaruh penyakit terhadap
hasil panen, survei sebaran serangan penyakit,
uji efikasi fungisida, uji coba tingkat ketahanan
varietas tanaman, survei untuk mengevaluasi
metode pengendalian dan peramalan penyakit.

Penyakit VSD yang disebabkan oleh jamur
Oncobasidium theobromae merupakan penyakit
yang bersifat sistemik. Penyakit VSD disebarkan
melalui Basidiospora yang diterbangkan oleh
angin. Pada kondisi yang sesuai, spora akan
berkecambah dan kemudian melakukan penetrasi
ke dalam jaringan daun dan menginfeksi daun
serta jaringan pengangkut. Gejala pada tanaman
kakao yang terinfeksi VSD antara lain munculnya
klorosis/nekrotik pada daun, pembesaran lentisel
daun, daun gugur dan infeksi pada jaringan
pengangkut. Pengukuran intensitas penyakit
sebaiknya juga mempertimbangkan keterkaitan

antara sifat fisiologis organ tanaman dengan
gejala penyakit yang muncul1).

Pengukuran intensitas penyakit VSD dapat
dilakukan dengan mengukur tingkat kejadian
(disease incidence) dan keparahan penyakit
(disease severity). Penggunaan metode tersebut
disesuaikan dengan kondisi tanaman di lapangan
serta tujuan pengukuran yang berbeda
berdasarkan kondisi umur tanaman. Menurut
Campbell & Nehel1).insidensi sejalan dengan
keparahan penyakit pada beberapa penyakit
tertentu, yaitu (1) penyakit yang bersifat sistemik
seperti penyakit layu yang disebabkan oleh jamur,
damping–off dan penyakit yang disebabkan oleh
virus; (2) memiliki variasi tingkat keparahan yang
kecil dalam satu unit contoh; dan (3) tingkat
keparahan penyakit rendah misalnya pada fase
awal perkembangan epidemi.

Pengukuran Intensitas Penyakit
VSD pada Fase Bibit

Bibit kakao sangat rentan terhadap penyakit
VSD karena mengganggu pertumbuhan bibit dan
dapat menyebabkan kematian pada jenis tanaman
yang rentan. Intensitas penyakit VSD pada fase bibit
dapat diukur dengan mengukur insidensi penyakit.
Insidensi penyakit merupakan jumlah tanaman atau
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dilakukan dengan mengukur insidensi penyakit
secara parsial. Sampel pengukuran adalah daun
muda (flush) berkisar antara 5-10 flush per pohon.
Intensitas penyakit dihitung dengan cara menghitung
jumlah daun terinfeksi VSD (n) dibagi total daun
yang diamati (N) dalam satu pohon, dengan rumus
IP = n/N x 100%.

Pengukuran dengan menggunakan metode
penandaan flush ini banyak dilakukan untuk
mengetahui tingkat efikasi suatu fungisida.
Kelebihan dalam penggunaan metode ini adalah
pengamatan secara kontinyu dilakukan pada flush
sampel yang sudah ditetapkan sehingga
perkembangan intensitas penyakit dapat diketahui
secara pasti. Selain itu, pengukuran dapat
dilakukan oleh pengamat yang berbeda tanpa
memerlukan keahlian khusus. Kekurangan metode
pengukuran ini adalah prosesnya memakan waktu
cukup lama (time consuming).

bagian tanaman yang sakit (jumlah tanaman, daun,
batang dan buah yang sakit) dibandingkan dengan
jumlah total tumbuhan atau bagian tumbuhan.
Insidensi/kejadian penyakit dapat dilihat dari
kerusakan parsial ataupun kerusakan individual.
Pada bibit yang terinfeksi penyakit VSD, insidensi
penyakit dilihat sebagai kerusakan individu sehingga
bibit yang terinfeksi tanpa melihat besar kecilnya
gejala yang terlihat pada bibit, maka bibit tersebut
langsung dianggap terinfeksi VSD karena bibit-bibit
yang sudah terinfeksi VSD tidak dapat digunakan
sebagai bahan tanam.

Insidensi penyakit (IP) VSD pada bibit diukur
dengan cara menghitung jumlah bibit yang terserang
VSD (n) kemudian dibagi dengan total seluruh bibit
yang diamati (N) dengan rumus IP = n/N x 100%.

Pengukuran Intensitas Penyakit
VSD pada Tanaman Muda

Kategori tanaman muda adalah tanaman yang
berumur sekitar satu sampai tiga tahun dengan tinggi
tajuk kurang dari 2 m. Untuk mengukur intensitas
penyakit VSD pada tanaman-tanaman muda

Tanaman kakao muda dengan
ketinggian tajuk kurang dari dua
meter (A);  sampel daun muda

(flush) untuk pengukuran intensitas
penyakit VSD (B); sampel daun

muda yang telah ditandai di awal
percobaan dan menunjukkan gejala

penyakit VSD (C)

A

B C
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Pengukuran Intensitas Penyakit
VSD pada Tanaman Dewasa

Kategori tanaman dewasa adalah tanaman
yang sudah berumur di atas tiga tahun dengan
ketinggian tajuk lebih dari dua meter. Pengukuran
intensitas penyakit VSD pada tanaman dengan
kondisi ini tidak bisa menggunakan metode
penandaan flush melainkan menggunakan metode
skoring. Hal tersebut dilakukan karena tajuk
tanaman dewasa umumnya sudah terlalu tinggi
sehingga menyulitkan pengamat untuk menandai
flush contoh.

Metode skoring merupakan terjemahan dari
data yang bersifat kualitatif menjadi data yang
bersifat kuantitatif. Gejala penyakit pada tanaman
biasanya dikategorikan berdasarkan derajat
intensitasnya, yaitu sehat, ringan, sedang dan
berat yang bersifat kualitatif. Metode skoring
berdasarkan data kualitatif kemudian dijabarkan
dalam bentuk skor angka yang bersifat kuantitatif.

Pengukuran dengan menggunakan metode
skoring memerlukan keahlian dan kejelian dari
pengamat. Pengamatan dengan metode ini
menghasilkan variasi data yang cukup tinggi jika
terjadi perbedaan penerjemahan skor penyakit
antara pengamat satu dengan pengamat yang lain.
Oleh karena itu sebelum melakukan pengamatan
sebaiknya dilakukan penyamaan persepsi antara
pengamat yang sudah terstandar dengan pengamat
lainnya agar hasil pengamatan tidak bias.

Skoring penyakit VSD juga harus mem-
pertimbangkan kondisi musim saat pengamatan.
Ekspresi ketahanan kakao terhadap penyakit VSD
akan terlihat jelas saat musim kemarau sehingga
skoring pengamatan VSD sebaiknya dilakukan
pada musim kemarau. Pada banyak kasus,
ekspresi ketahanan kakao yang terinfeksi VSD
pada saat musim hujan biasanya menunjukkan
keragaan yang segar dan sulit didapat gejala VSD
pada daun karena saat musim hujan tanaman
mendapat suplai air yang cukup dan sedang
memproduksi flush (flush besar). Pengamatan
penyakit VSD yang dilakukan saat musim hujan
akan menghasilkan data yang bias jika dilakukan
oleh pengamat yang tidak terlatih karena akan
menghasilkan angka skor yang rendah. Hasil
yang berbeda akan diperoleh jika pengamatan
dilakukan oleh pengamat yang terlatih, karena
pengamat yang terlatih akan tetap dapat

mengkategorikan penyakit sesuai skor walaupun
secara visual tanaman tampak segar.

Pengukuran intensitas penyakit VSD dengan
metode skoring adalah skala 0–6 dengan skor
0 (sehat), 1 (sangat ringan), 2 (ringan), 3 (sedang),
4 (agak berat), 5 (berat) dan 6 (sangat berat)2).
Dasar pengukuran metode skoring ini adalah
mengamati tingkatan gejala penyakit VSD pada
tanaman kakao dimulai dari gejala yang ringan
sampai kategori berat. Gejala yang dilihat adalah
persentase klorosis/nekrosis pada daun, gugur/
tidaknya daun dan pembengkakan lentisel. Metode
skoring 0−6 ini sangat baik digunakan untuk
pengujian klon kakao dan pengujian efikasi fungisida
karena data yang dihasilkan akan lebih kuantitatif.

Metode skoring intensitas penyakit VSD
dengan skala 0-6
Skor Kategori penyakit Gejala

0 Sehat 0% terinfeksi.
1 Sangat ringan <5% daun

terinfeksi.
2 Ringan 5-10% daun

terinfeksi, klorosis/
nekrosis, belum ada
daun gugur, sudah
ada pembengkakan
lentisel.

3 Sedang 11-25% daun
terinfeksi, klorosis,
nekrosis, sudah ada
daun gugur dan
terjadi
pembengkakan
lentisel.

4 Agak berat 26-50% daun
terinfeksi, klorosis,
nekrosis, daun
gugur, lentisel
membengkak.

5 Berat 51-75% daun
terinfeksi, klorosis,
nekrosis, daun
gugur, lentisel

6 Sangat berat >75% daun
terinfeksi, klorosis,
nekrosis, daun
gugur, lentisel
membengkak,
terdapat badan
buah, terdapat
ranting mati/kering.
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Metode skoring yang kedua menggunakan
skala 0-3 yang merupakan hasil penyederhanaan
skoring skala 0-6. Pengukuran penyakit dengan
menggunakan skala 0-3 ini relatif lebih mudah
bila dibandingkan dengan skala 0-6 karena in-
terval untuk setiap kategori penyakit lebih luas.
Pengukuran dengan skala 0-3 ini biasanya
digunakan untuk pengamatan intensitas VSD
secara berkala, pada kegiatan survei serta
penentuan rekomendasi pengendalian VSD yang
memerlukan informasi yang lebih cepat. Skoring
dengan skala 0-3 ini cukup mengkategorikan
tingkat serangan VSD dengan kategori sehat
(skor 0), ringan (skor 1), sedang (skor 2), dan
berat (skor 3).

Metode skoring (0-3) intensitas penyakit
VSD
Skor Kategori penyakit Gejala

0 Sehat 0% terinfeksi.
1 Ringan 5-10% daun terinfeksi,

klorosis/nekrosis,
belum ada daun
gugur, sudah ada
pembengkakan
lentisel.

2 Sedang 11-50% daun
terinfeksi, klorosis,
nekrosis, sudah ada
daun gugur dan terjadi
pembengkakan
lentisel.

3 Berat >50% daun terinfeksi,
klorosis,
nekrosis,daun gugur,
lentisel mem-
bengkak, terdapat
badan buah.

Skor 0 Skor 1 Skor 2 Skor 3

Skor 4 Skor 5 Skor 6

Keragaan beberapa kategori skor penyakit VSD (skoring 1–6)
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Data skoring yang diperoleh dengan
menggunakan dua metode tersebut kemudian
dihitung dengan menggunakan rumus intensitas
penyakit tanaman sebagai berikut:

dengan IP = intensitas penyakit tanaman; ni =
jumlah tanaman yang terinfeksi dalam kategori
skor (v); vi = skor pada setiap kategori penyakit;
N = jumlah seluruh tanaman yang diamati; Z =
skor untuk serangan terberat.

Pengukuran Intensitas Penyakit
VSD Skala Laboratorium

Untuk melakukan pengukuran intensitas
penyakit dalam skala laboratorium diperlukan
inokulum yang cukup untuk melakukan inokulasi
pada tanaman sehat. Jamur O. theobromae
termasuk dalam Basidiomycetae yang
penyebarannya menggunakan basidiospora
melalui perantaraan angin3). Saat ini belum
diketahui metode untuk melakukan pengukuran
penyakit VSD skala laboratorium. Hal ini
disebabkan karena jamur O. theobromae
penyebab penyakit VSD bersifat obligat parasit
yang tidak mampu ditumbuhkan dalam media
artifisial. Sedangkan menurut Samuels4), jamur
O. theobromae bersifat nearly obligat parasit
karena masih mampu ditumbuhkan dalam media
buatan tetapi tidak mampu menghasilkan
basidiospora dan sampai saat ini tidak diketahui
potensi miselium sebagai sumber inokulum.

Penutup
Intensitas penyakit VSD pada kakao dapat

diukur dengan menggunakan beberapa metode.
Pemilihan metode pengukuran intensitas penyakit
VSD ditentukan berdasarkan tujuan pengamatan
dengan mempertimbangkan kondisi umur
tanaman dan musim saat pengamatan.
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Diversifikasi Produk Turunan Berasal
dari Limbah Pengolahan Kakao

Hendy Firmanto dan Fitria Yuliasmara1)

1)Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Jl. PB. Sudirman 90 Jember 68118

Proses pascapanen buah kakao mulai dari petik buah hingga pengolahan
produk primer seperti pasta, lemak dan bubuk akan menghasilkan beberapa
produk sekunder seperti kulit buah, biji inferior, daging buah (pulp) dan kulit
biji yang selama ini dianggap sebagai limbah. Limbah hasil pengolahan buah
kakao tersebut sebenarnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku berbagai
jenis varian produk untuk meningkatkan nilai tambah dan mengurangi
permasalahan limbah dalam proses pascapanen kakao.

roses pascapanen buah kakao
hingga diperoleh produk mentah
berupa biji kering maupun produk

setengah jadi seperti nib, pasta kakao, lemak
kakao dan produk-produk jadi seperti cokelat bar
dan manisan cokelat akan menghasilkan produk
samping yang umumnya dianggap sebagai limbah.

Limbah tersebut dapat berupa kulit buah, lendir
biji (pulp), biji inferior (defect) dan kulit biji (husk).
Persentase komponen limbah pada buah kakao
tersebut dapat mencapai 60% dari keseluruhan
total berat buah sehingga pengembangan produk
turunan dari berbagai jenis limbah tersebut perlu
dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah serta

Limbah Lendir
(Pulp)

Bioetanol

Limbah kulit kakao
(Pod husk)

Sumber protein pakan Sabun & body butter
Pakan ternak, kertas,

kompos

Skema rantai pemanfaatan limbah kakao
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mengurangi permasalahan limbah kebun yang
tidak termanfaatkan. Limbah pengolahan tersebut
mengandung beberapa komponen gula dan serat
yang merupakan bahan baku dasar untuk
beberapa produk alternatif.

Pemanfaatan Lendir Kakao
Lendir kakao mengandung glukosa, sukrosa

dan pati berkisar 1−10% yang dapat digunakan
sebagai bahan baku pembuatan bioetanol dan
berpotensi digunakan sebagai bahan bakar
alternatif. Konversi gula glukosa menjadi etanol
secara teoritis dapat mencapai 51% sedangkan
konversi gula xilosa adalah sebesar 36−38%1).
Proses konversi biomassa menjadi bioetanol dapat
dilakukan melalui metode simultaneous saccha-
rification and fermentation (SSF) atau metode
sakarif ikasi dan fermentasi serentak. Tahap
sakarifikasi merupakan tahapan untuk memecah
ikatan polimer gula sehingga dihasilkan bentuk
monomer gula yang lebih sederhana melalui
penggunaan enzim-enzim selektif seperti selulose
dan xylanase. Gula sederhana yang diproduksi
tersebut selanjutnya dikonversi menjadi etanol
melalui proses fermentasi yang melibatkan
mikroorganisme selama beberapa hari. Jalur
konversi gula glukosa dan xilosa menjadi etanol
mengikuti reaksi-reaksi berikut4):

C6H12O6 2CH3CH2OH + 2CO2

glukosa         etanol     karbon dioksida

3C5H10O5 5C2H5OH + 5CO2

xilosa         etanol     karbon dioksida

3C5H10O5 4C2H5OH + 7CO2

xilosa            etanol    karbon dioksida

C5H10O5 2C2H5OH + CO2 + H2O
xilosa            etanol    karbon dioksida

Pada kondisi fermentasi yang sama dapat
menghasilkan kadar etanol yang berbeda pada
setiap jenis mikroorganisme yang digunakan. Hasil
percobaan fermentasi lendir kakao menggunakan
Saccharomyces cereviceae menunjukkan hasil
produksi etanol dengan kadar sebesar 60% (v/v)
pada lama fermentasi selama empat hari. Etanol

yang dapat dihasilkan pada proses fermentasi tidak
dapat mencapai kadar yang lebih tinggi dari 18−21%
sehingga diperlukan pemurnian hingga mencapai
kadar 99,5%. Pemurnian bioetanol dapat melalui
distilasi azeotrof atau menggunakan molekular sieve
yakni larutan etanol-air dilewatkan ke dalam menara
yang terisi oleh lapisan zeolit dengan ukuran pori-
pori +4 Angstrom (4 x 10-10 m).

Pemanfaatan Kulit Biji Kakao
Limbah kulit biji kakao memiliki kandungan

protein yang cukup tinggi sekitar 20,76%; lemak
kasar 6,02%; serat kasar 24,38%; bahan ekstrak
tanpa nitrogen 41,75%; kalsium 0,95% dan fosfor
0,15%. Limbah kulit tersebut diperoleh dari
pemrosesan biji kakao sangrai untuk mendapatkan
keping biji kakao sangrai (nib) melalui proses
pengupasan dan pemisahan kulit (deshelling).
Kandungan nutrisi kulit biji kakao yang masih
cukup tinggi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai
bahan pembuatan pakan ternak, terutama produk
pakan unggas.

Produk pakan unggas umumnya mengandung
protein yang berkisar 18,1% hingga 21,2% yang
setara dengan kebutuhan energi metabolis
sebesar 2.800−3.400 kkal/kg namun produk
pakan tersebut masih relatif mahal di pasaran
dengan harga jual Rp3.500−4.500 per kilogram.
Proses pembuatan pakan unggas dari kulit biji
kakao pascapenyangraian dilakukan dengan
terlebih dahulu menghaluskan kulit kakao hingga
berbentuk serbuk/bubuk seperti dedak padi atau
dapat pula terlebih dahulu dicampur dengan
bahan tambahan berupa tepung ikan, bekatul dan
bungkil kelapa atau kedelai. Campuran formula
pakan kemudian dicetak menjadi pellet unggas
dengan menggunakan mesin pellet ataupun
diberikan langsung kepada ternak sebagai pakan
tambahan. Penggunaan pakan unggas dari kulit
biji kakao kurang lebih sebesar 5% dan masih
berfungsi terbatas sebagai pakan substitusi
alternatif karena kandungan teobromin yang terlalu
tinggi pada pakan dapat bersifat toksik.
Penggunaan kulit biji kakao sebagai pakan ternak
masih dapat ditingkatkan proporsinya apabila
terlebih dahulu dilakukan fermentasi atau
perlakuan lain.
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Mekanisme reaksi saponifikasi sabun lunak

Pemanfaatan Biji Inferior
Biji kakao inferior adalah biji pipih (flat bean),

biji berkecambah atau biji terserang hama ringan
dimana kandungan lemak di dalamnya masih
berkualitas baik dan dapat dimanfaatkan. Lemak
pada biji kakao dapat mencapai kadar 50% dari
total berat keping biji dan memiliki susunan
trigliserida dengan gugus oleat (POP, POS dan
SOS) yang cukup tinggi. Lemak kakao merupakan
bahan baku yang baik untuk pembuatan sabun
mandi cair (liquid body wash) dan body butter
untuk menjaga kelembaban kulit, mengurangi
kekeringan dan pelepasan sel kulit mati (desmo-
some). Sabun dibuat melalui reaksi saponifikasi
antara trigliserida lemak kakao dengan larutan
alkali. Untuk menghasilkan sabun padat (hard
soap) digunakan alkali sodium hidroksida (NaOH)
sedangkan untuk jenis sabun mandi cair (soft
soap) digunakan jenis alkali kalium hidroksida
(KOH). Sifat fisik sabun dari lemak kakao murni
lebih lembut dibandingkan sabun yang dihasilkan
dari minyak kelapa dan minyak sawit, sehingga
pada pembuatan sabun mandi cair berbahan
lemak kakao masih diperlukan penambahan
minyak kelapa atau minyak sawit untuk menambah
kekerasan dan kekentalan sabun yang dihasilkan.
Sabun mandi cair dibuat dengan mereaksikan
komponen campuran minyak kakao, sawit dan
kelapa dengan KOH dan dilanjutkan dengan
penambahan komponen coconut dietanolamida
dan sodium lauril sulfat sebanyak 1,6%; gliserin
2,5% dan etilen diamin tetra asetat 0,6%. Sabun
yang dihasilkan memiliki tingkat keasaman
(pH) 8 dan memiliki nilai angka lempeng total
sebesar 2 x 102 cfu setelah penyimpanan selama
tiga bulan sehingga masih aman dari batas
cemaran mikroba.

Lemak kakao juga dapat digunakan sebagai
bahan dasar pembuatan produk perawatan kulit
lain yakni body butter. Body butter berfungsi untuk
menutrisi kulit dan menjaga kandungan lemak
pada lapisan kulit teratas (stratum corneum).
Pembuatan body butter dilakukan melalui proses
mixing dan emulsifikasi sehingga sifat kimiawi
lemak kakao tidak banyak berubah. Body butter
memiliki tekstur yang lebih padat dengan
kandungan air yang lebih sedikit dibandingkan
dengan body lotion. Proses emulsifikasi dilakukan
dengan tujuan untuk mendispersi minyak kakao
ke dalam cairan  melalui penambahan surfaktan.
Surfaktan digunakan untuk menurunkan tegangan
permukaan antara minyak dengan cairan
sehingga membentuk butiran-butiran campuran
minyak dan air berdiameter hingga ukuran 0,1 mm.
Surfaktan pada campuran tersebut bekerja
dengan cara mengikat air pada sisi hidrofiliknya
dan minyak/lemak pada sisi hidrofobiknya
sehingga pada akhirnya kedua larutan tersebut
(minyak dan air) dapat bercampur. Produk body
butter memiliki kandungan minyak yang tinggi
sehingga pemakaian produk tersebut dapat
meninggalkan kesan sedikit lengket pada kulit
dibandingkan dengan body lotion dan biasanya
lebih cocok dipakai pada bagian lipatan kulit
tertentu seperti pada siku, pangkal kaki atau
untuk mengurangi garis halus pascamelahirkan
(stretch marks). Body butter dibuat dengan
komposisi lemak kakao 14,2%; lesitin 4,67%;
asam stearat 3,74%; minyak zaitun 4,67%; gliserin
1,86%; etilen diamin tetra asetat 0,93% dan air
steril 70% dari total berat. Butiran cairan pada
produk body butter sangat stabil dan tidak
mengalami penggumpalan (flokulasi) hingga setelah
lima bulan penyimpanan pada suhu ruangan.

Trigliserida Sabun kalium Gliserol
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Pemanfaatan Kulit Buah Kakao
Tanaman kakao menghasilkan limbah

berupa kulit buah yang cukup melimpah. Kulit
buah kakao merupakan bagian terbesar dari buah
kakao yaitu mencapai 70% dari total berat kakao.
Limbah kulit buah kakao mengandung serat kasar
sekitar 33,19 hingga 39,45% dan mengandung
kalium oksida (K2O) sekitar 6,3% yang memiliki
potensi untuk dikembangkan menjadi bahan baku
pembuatan kertas, bahan baku pembuatan sabun
cuci tangan (hand soap) ataupun dijadikan
kompos.

Komponen limbah kulit buah kakao
Komposisi %
Protein kasar 5,69-9,69
Lemak total 0,03-0,15
Glukosa 1,16-3,92
Sukrosa 0,02-0,18
Pektin 5,30-7,08
Nitrogen free extract 44,21-51,27
Serat kasar 33,19-39,45
Senyawa teobromin 0,20-0,21
Abu total (CaO, MgO, K2O, P2O5, S1O2) 8,83-10,18

Sumber: Owusu & Domfeh (1972).

a. Pemanfaatan limbah kulit buah kakao
sebagai sabun cuci tangan

Kulit buah kakao mengandung senyawa
kalium oksida (K2O) yang dapat digunakan
sebagai bahan dasar pembuatan sabun cuci
tangan yang difungsikan sebagai sumber Kalium
dalam reaksi penyabunan. Bahan dasar Kalium
dari kulit buah kakao yang direaksikan dengan
bahan tambahan berupa coconut dietanolamida
sebagai sumber fatty acid dapat menghasilkan
sabun cair (soft soap). Kalium oksida (K2O)
diperoleh dengan cara mengeringkan kulit buah
kakao hingga kadar air dibawah 3% dan diabukan
melalui pembakaran. Abu kulit kakao dilarutkan
dalam air untuk memisahkan kalium oksida dari
kulit selanjutnya larutan diuapkan untuk
mendapatkan serbuk putih yang mengandung
kalium oksida. Untuk mendapatkan produk
sabun cuci tangan, sebanyak 900 mL larutan
kalium oksida 20% dicampur dengan coconut
dietanolamida sebanyak 17%, Sodium lauril sulfat
18% dan Etilen diamin tetraasetat 0,4%. Bahan
tambahan berupa parfum dan pewarna
ditambahkan dengan konsentrasi <1%. Bahan
Sodium lauril sulfat berfungsi sebagai surfaktan
dan pengangkat kotoran dan komponen Etilen
diamin tetraasetat berfungsi sebagai pengawet.
Sabun cuci tangan yang dihasilkan memiliki tingkat
keasaman (pH) 8 sehingga tidak menimbulkan
kekeringan pada kulit tangan.

Mekanisme proses emulsifikasi
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b. Pemanfaatan limbah kulit buah kakao
sebagai pakan ternak

Limbah kulit buah kakao saat ini belum
dimanfaatkan secara optimal padahal memiliki
potensi yang cukup besar untuk mendukung
pengembangan usaha peternakan. Kulit buah
kakao memiliki faktor pembatas apabila digunakan
langsung sebagai pakan ternak karena tingginya
kandungan serat kasar dan rendahnya kadar
protein, serta kadar teobromin dan asam fitat
yang tinggi. Untuk menjadikan kulit buah kakao
sebagai bahan pakan ternak yang memiliki nilai
nutrisi yang tinggi diperlukan proses fermentasi.

Prosedur pengolahan kulit buah kakao untuk
dijadikan sebagai bahan pakan ternak adalah
sebagai berikut:
1. Kulit buah kakao dicacah kecil-kecil kemudian

disemprot dengan larutan Aspergilus niger
secara merata.

2. Cacahan kulit buah kakao difermentasi selama
5−6 hari dengan cara memasukkan kedalam
karung atau ditumpuk pada lantai dan ditutup
secara rapat dengan terpal.

3. Penjemuran dengan sinar matahari selama
dua hari pada kondisi normal.

4. Kulit buah kakao yang telah kering digiling
sampai menjadi tepung.

5. Tepung kulit buah kakao siap diberikan pada
ternak sapi dan kambing.

6. Untuk menjaga tepung kulit buah kakao dalam
jangka panjang dianjurkan disimpan dalam
karung yang dilapisi plastik dan dalam kondisi
kering.

c. Pemanfaatan kulit buah kakao
sebagai kompos

Kandungan hara mineral kulit buah kakao
cukup tinggi, khususnya hara Kalium dan Nitrogen.
Dilaporkan bahwa 61% dari total nutrien buah
kakao disimpan di dalam kulit buah. Kandungan
hara kompos yang dibuat dari kulit buah kakao
adalah 1,81% N; 26,61% C-organik; 0,31%
P2O5; 6,08% K2O; 1,22% CaO; 1,37 % MgO;
dan 44,85 cmol/kg KTK.
Tahapan pengomposan:
• Kulit kakao dicacah dengan menggunakan

parang atau dengan mesin pencacah.
• Menyiapkan aktivator pengomposan yang telah

dilarutkan dalam air sesuai dosis.
• Siapkan tempat pengomposan kemudian

masukkan cacahan kulit kakao secara
bertahap.

• Dalam setiap lapisan siramkan aktivator
pengomposan dalam setiap tahapan.

• Tutup tumpukan dengan terpal kemudian
diinkubasikan selama 1,5−2 bulan.

d. Pemanfaatan kulit buah kakao
sebagai kertas

Bubur kertas adalah bahan sellulosa yang
dapat diolah dengan lebih lanjut menjadi kertas,
rayon, sellulosa asetat dan turunan sellulosa yang
lain. Sebagai bahan baku bubur kertas pada
mulanya berasal dari bahan baku jerami dan
merang dan meningkat menjadi bahan baku
bambu, ampas tebu, pohon kapas, serat dan jenis

Tanpa fermentasi 829 894 78 598
Fermentasi Aspergilus niger 782 878 135 539

Kandungan nutrisi kulit buah kakao non fermentasi dan kulit buah kakao fermentasi
Nutrisi

Perlakuan SeratKasar
(g/kg BK)

Bahan kering
(g/kg)

Bahan organik
(g/kg BK)

Protein kasar
(g/kg BK)

Sumber: Laboratorium Nutrisi, Universitas Tadulako, (2008).
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rumput-rumputan. Syarat-syarat bahan baku yang
digunakan dalam bubur kertas, yakni:
 Berserat.
 Kadar alpha sellulosa lebih dari 40%.
 Kadar ligninnya kurang dari 25%.
 Kadar air maksimal 10%.
 Memiliki kadar abu yang kecil.

Berdasarkan analisa kandungan kulit buah
kakao maka diketahui bahwa kandungan kulit buah
kakao pada kadar air 10% adalah α-sellulosa 14,6;
lignin 4,3; dan abu 2,8.

Adapun tahapan pembuatan kertas dari
bahan baku kulit kakao adalah sebagai berikut:
1. Timbang kulit buah kakao sebanyak 25 g,

masukkan ke dalam labu leher tiga. Potong
kulit buah kakao berukuran 10 mesh.

2. Masukkan bahan dan asam sitrat dengan
perbandingan 1:12 g dalam labu leher tiga.
Lakukan pengadukan dengan kecepatan
600 rpm pada suhu operasi 80OC dengan
waktu pemasakan 75 menit

3. Pisahkan filtrat sebagai pektin. Masukkan
endapan dalam labu leher tiga untuk proses
delignifikasi.

4. Masukkan 100 mL larutan metanol (30%, 40%,
50%, 60%, 70%) dalam labu leher tiga.
Lakukan pengadukan dengan kecepatan
600 rpm pada suhu operasi 50OC dengan
waktu pemasakan yang ditentukan.

5. Pisahkan bubur kertas dari filtratnya dengan
penyaringan, kemudian cuci dengan air steril
secukupnya sampai pucat.

6. Oven pada suhu 105OC

Penutup
Limbah pengolahan kakao berupa kulit buah

kakao, kulit biji kakao dan biji kakao inferior masih
dapat digunakan sebagai bahan baku untuk
menghasilkan produk turunan yang memiliki nilai
tambah. Produk turunan yang dapat dihasilkan
dari limbah kulit kakao antara lain adalah sabun
cuci tangan dan kertas, sedangkan dari kulit biji
kakao dapat dihasilkan pakan unggas, dan biji
kakao inferior dapat dimanfaatkan sebagai
produk sabun mandi cair dan produk body butter.
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Dampak Berakhirnya Perjanjian Kopi
Internasional (International Coffee Agreements)

Terhadap Perkopian Nasional

Diany Faila Sophia Hartatri1)

1)Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia

Berakhirnya pemberlakuan sistem kuota dalam perjanjian kopi internasional
(International coffee agreements, ICAs) berpengaruh nyata bagi negara
produsen maupun negara konsumen. Pengaruh yang paling nyata dirasakan
oleh produsen adalah adanya fluktuasi harga yang tinggi sehingga memberikan
dampak ketidakpastian harga di tingkat petani yang dapat mempengaruhi minat
petani dalam usahatani kopi.

ektor pertanian merupakan sektor
yang sangat penting bagi negara-
negara berkembang dalam mengurangi

angka kemiskinan penduduk. Data World Bank6)

menyebutkan bahwa sektor perkebunan di
Amerika Latin dan Cina memberi kontribusi
masing-masing 2,7 dan 3,5 kali lebih efektif dalam
mengurangi kemiskinan dibandingkan sektor lain
sebab sektor pertanian dalam sistem
perekonomian dapat berintegrasi dengan sektor-
sektor yang lain. Sektor pertanian, termasuk
perkebunan kopi mengalami perubahan yang
dinamis tergantung kondisi pasar dunia, inovasi
teknologi, dan adanya peran pihak swasta dan
pemerintah dalam mendorong pembangunan
subsektor perkebunan. Salah satu kebijakan yang
mendorong perubahan tersebut adalah
pemberhentian sistem kuota perjanjian kopi
internasional (ICAs) pada tahun 1989.

Dampak Terhadap Rantai Nilai
Berakhirnya ICAs memberi peluang yang

lebih besar bagi petani kopi di negara-negara

produsen untuk terlibat langsung dalam sistem
perdagangan dunia sebab antar produsen kopi
dapat bersaing bebas di pasaran yang
kompetisinya akan ditentukan oleh beberapa
faktor salah satunya kualitas produk.
Pemerintah telah mendorong petani untuk
melakukan upgrading agar produk kopi Indonesia
memiliki daya saing yang tinggi di pasar dunia.
Menurut Porter5) dan Kaplinsky2), kegiatan upgrading
meliputi upaya perbaikan kualitas produk atau
meningkatkan efisiensi proses produksi melalui
adopsi teknologi baru. Humphrey dan Schmitz
mendefinisikan upgrading ke dalam empat
kategori, yaitu (1) process upgrading; meningkat-
kan efisiensi produksi melalui penggunaan
teknologi baru dan melakukan re-organisasi sistem
produksi; (2) product upgrading; meningkatkan
kualitas produk atau memproduksi produk
yang memiliki daya saing tinggi; (3) functional
upgrading ;  meningkatkan aktivitas fungsi-
fungsi ekonomi baru, dan (4) inter-sectoral
upgrad ing;  melakukan akt iv i tas produks i
dalam sektor baru dengan mengaplikasikan
pengetahuan baru.
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Menurut Neilson3), petani kopi Indonesia
umumnya memiliki keterbatasan dalam mengakses
pengetahuan budidaya dan pengolahan, teknologi
baru, dan fasilitas keuangan. Selain itu, petani kopi
Indonesia umumnya membudidayakan dan
memasarkan kopi secara tradisional, yaitu dengan
menggunakan input terbatas dan memasarkan
kopi kepada pedagang pengumpul. Dengan
demikian tingkat produksi kopi yang dihasilkan
menjadi rendah dan rantai pemasarannya relatif
panjang. Selama dekade terakhir pihak
pemerintah beserta swasta dan lembaga swadaya
masyarakat (LSM) telah melakukan intervensi
terhadap rantai nilai kopi untuk meningkatkan
pendapatan petani melalui peningkatan produksi
dan kualitas biji serta memperpendek rantai
pemasaran. Salah satu bentuk intervensi yang
berhasil dilakukan adalah perbaikan mutu dan
memperpendek rantai pemasaran dengan
mendekatkan petani kepada eksportir yang
dikenal dengan Model Kemitraan Bermediasi
(MOTRAMED). MOTRAMED ini diinisiasi oleh
Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia yang

pelaksanaannya dilakukan bersama dengan
pemerintah daerah. MOTRAMED pertama kali
dikenalkan tahun 2001 di Kintamani, Bali yang
berhasil mengangkat mutu dan harga kopi Arabika
Kintamani. Dalam MOTRAMED ini petani/
kelompok tani didorong untuk melakukan
pemasaran langsung kepada eksportir atau
pengecer (café) sehingga rantai nilai kopi menjadi
lebih sederhana. Keberhasilan penerapan
MOTRAMED tersebut kemudian direplikasi di
beberapa daerah penghasil kopi lainnya seperti
Bondowoso, Ngada, Manggarai Timur dan
Manggarai.

Kelompok tani yang melakukan pemasaran
kopi langsung kepada eksportir dan pengecer
memilik i rantai nilai yang lebih sederhana
dibandingkan dengan petani yang memasarkan
kopi secara tradisional. Terkait dengan berakhirnya
ICAs tersebut, maka rantai nilai kopi Indonesia
terutama kopi spesialti mengalami perubahan
yang sangat nyata dan berdampak pada
peningkatan pendapatan petani.
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Dampak Terhadap Harga Kopi
Kopi merupakan salah satu komoditas

pedagangan dunia yang memiliki peran penting
bagi perekonomian di negara-negara produsen
maupun konsumen. Akibat fluktuasi harga kopi
yang tinggi beberapa tahun terakhir ini
menyebabkan ketidaksetaraan pendapatan antar
petani di beberapa negara penghasil kopi. Industri
kopi saat ini sudah menjadi salah satu sumber
kekuatan ekonomi dunia. Apabila terjadi
ketimpangan dalam sistem perdagangan kopi
maka hal tersebut dapat berdampak pada
ketidakstabilan  ekonomi4). Kondisi ini terasa sekali
sejak tidak diberlakukannya ICAs pada Juli 1989
yang mempengaruhi tingkat pendapatan jutaan
petani kopi di negara-negara produsen sebab

ICAs berperan penting sebagai penyeimbang
harga dengan cara pengaturan suplai kopi dunia
melalui sistem kuota ekspor dan impor. Salah satu
dampak yang sangat dirasakan petani akibat
tidak diberlakukannya ICAs tersebut adalah
terjadinya penurunan harga kopi yang sangat
drastis. Dampak penurunan harga tersebut
dirasakan oleh petani kopi di Kintamani yang pada
tahun 1990-an harga kopi gelondong merah
hanya Rp 800 per kg. Kondisi ini lambat laun telah
menurunkan minat petani untuk tetap bertahan
memproduksi kopi sehingga menyebabkan
penurunan produksi dan produktivitas kopi secara
nasional karena sulit membendung upaya
konversi kopi dengan komoditas lain, seperti
kelapa sawit, karet dan komoditas lainnya yang
dianggap lebih menguntungkan.

Sulawesi Selatan
ENREKANG

Struktur rantai nilai kopi Enrekang, tahun 2012
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Struktur rantai nilai kopi Flores, tahun 2012

Flores
BAJAWA

RUTENG DAN MANGGARAI TIMUR

SURABAYA
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Dampak Terhadap Peran Asosiasi
Eksportir Kopi

Setelah berakhirnya ICAs, industri kopi di
dalam negeri mengalami peningkatan yang sangat
signif ikan. Dengan berakhirnya ICAs telah
mengakibatkan berkurangnya peran asosiasi
eksportir kopi, seperti Asosiasi Eksportir Kopi
Indonesia (AEKI) yang berperan dalam
pembagian kuota ekspor kepada para eksportir
kopi di dalam negeri. Selain itu, AEKI juga
berfungsi sebagai salah satu aktor yang
mempromosikan kopi Indonesia di pasar dunia.

Dampak Terhadap Permintaan
Kopi Spesialti

Permintaan konsumen terhadap produk kopi
spesialti yang meliputi kopi berkualitas tinggi,
single origin dan bersertifikat, seperti Organic,
Fair Trade, Rainforest Alliance dan produk
sertifikasi lainnya mengalami peningkatan yang
nyata. Kondisi ini dipengaruhi oleh meningkatnya
kesadaran konsumen di negara-negara maju
yang menginginkan konsumsi kopi yang aman
bagi kesehatan dan lingkungan. Kondisi ini
membuka peluang permintaan kopi dengan ciri
spesifik sehingga dapat meningkatkan daya tawar
produk kopi Indonesia untuk meningkatkan
pendapatan petani karena kopi spesialti harganya
lebih tinggi dibandingkan harga kopi non spesialti.
Meskipun demikian kondisi ini belum dapat
dimanfaatkan secara maksimal oleh sebagian
besar petani kopi akibat keterbatasan terhadap
akses informasi pasar, teknologi, dan sumber
pendanaan yang menyebabkan petani kesulitan
dalam meraih peluang tersebut3). Oleh karena itu,
peran pemerintah, lembaga penelitian, perguruan
tinggi, dan sektor-sektor swasta perlu ditingkatkan
agar petani kopi Indonesia dapat berpartisipasi
dalam memenuhi permintaan kopi spesialti yang
terus meningkat.

Penutup
Uraian tersebut di atas dapat disimpulkan

bahwa berakhirnya sistem kuota dalam ICAs
meningkatkan peluang pemasaran produk-produk
kopi spesialti yang jumlahnya sangat beragam

di Indonesia sehingga akan meningkatkan
pendapatan petani dan penerimaan devisa negara
dari subsektor perkebunan. Meskipun demikian,
peluang tersebut dapat dimanfaatkan secara
maksimal apabila ada proses pendampingan
petani dalam perbaikan mutu biji, akses pasar
dan permodalan agar produk kopi Indonesia
berdaya saing tinggi di pasar dunia.

Sumber Pustaka

1)Humphrey, J. & H. Schmitz (2002). How does insertion
in global value chains affect upgrading in industrial
clusters?. Regional Studies, 36(9): 1017-1027.

2)Kaplinsky, R. (2000). Globalisation and unequalisation:
what can be learned from value chain analysis? The
Journal of Development Studies, 37(2): 117-146.

3)Neilson, J. (2007). Institutions, the governance of quality
and on-farm value retention for Indonesian
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Mengenal Ragam Cokelat Dunia

Ariza Budi Tunjung Sari1)

1)Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia

Tidak semua cokelat berwarna coklat, sebab ada cokelat yang gelap dan
berwarna putih. Tidak semua cokelat berbentuk permen, sebab cokelat pun
dikreasikan menjadi saus dan kudapan penutup. Demikian pula, tidak semua
yang menyerupai cokelat boleh disebut cokelat, khususnya yang tidak
menggunakan lemak kakao murni. Tulisan ini mengangkat aneka jenis cokelat
yang berkembang menjadi kekayaan kuliner dunia.

okelat diperoleh dari pasta kakao yang
diproses melalui pencampuran
dengan gula dan susu, penghalusan
dan diikuti dengan pencetakan. Tahun
1878 Rudi Lindt dari Swiss menemukan

metode conching yang membuat cokelat menjadi
lebih halus. Proses ini juga mempengaruhi citarasa
cokelat dan teksturnya ketika di dalam mulut1).
Berkembangnya teknik pengolahan kakao menjadi
cokelat lantas memicu tumbuhnya industri-industri
cokelat.

Produksi cokelat pertama terjadi tahun 1847
di Inggris, dan dipamerkan di Birmingham. Pada
tahun 1868, John Cadbury memasarkan permen
cokelat secara massal untuk pertama kalinya. Awal
abad 1900, Milton Hershey memulai produksi cokelat
dalam bentuk batangan, wafer, dan aneka bentuk.
Empat dekade kemudian, pada tahun 1941 Forrest
Mars bekerjasama dengan perusahaan cokelat
Hershey meluncurkan permen M & M’s yang
terkenal5).

Kini, nama Cadbury, Hershey dan Mars
hanyalah sebagian kecil dari merek cokelat di seluruh
dunia. Tingginya minat masyarakat terhadap cokelat
merangsang munculnya pengolah kakao dan
produsen cokelat. Hal ini belum termasuk industri
panganan ringan dan minuman yang menggunakan
kakao sebagai perisa. Merek cokelat dalam negeri
juga memiliki pangsa pasar yang kuat seperti halnya
silverqueen, chocodot, manggo, dan vicco.

Kategori Cokelat Berdasarkan
Kandungan Pasta Kakao

Komposisi kakao yang digunakan dalam
pembuatan cokelat menentukan kategori cokelat.
Cokelat dengan proporsi pasta kakao lebih dari
35% dikategorikan dark chocolate, sedangkan
yang kurang dari itu dinamakan sweet chocolate.
Apabila cokelat menggunakan pasta kakao kurang
dari 15% dan susu lebih dari 12%, maka
dinamakan milk chocolate. Istilah white chocolate
diberikan kepada campuran lemak kakao dengan
pemanis dan susu, tanpa adanya kandungan
pasta kakao dan bubuk kakao. Penggunaan
lemak selain lemak kakao, tidak diijinkan di
beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Uni
Eropa. Hanya susu dan pemanis yang boleh
tercampur dalam cokelat.

Couverture adalah cokelat dengan
kandungan lemak kakao yang tinggi. Suatu
couverture harus memiliki setidaknya 31% lemak
kakao. Umumnya, couverture digunakan dalam
dunia kuliner sebagai cokelat pelapis dan hiasan.

Compound  adalah produk kakao yang
tidak memenuhi kategori sebagai cokelat,
artinya memiliki kandungan kakao bubuk dan
lemak kakao yang lebih rendah dari yang
ditetapkan standar dunia. Umumnya perbedaan
antara compound dan cokelat terletak pada jenis
lemak yang digunakan. Istilah cokelat hanya
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boleh diberikan apabila sumber lemak yang
digunakan adalah lemak kakao, sementara
apabila digunakan selain lemak kakao harus
dinamai compound. Jenis lemak selain kakao
dapat menggunakan lemak nabati4).

Jenis Cokelat Berdasarkan
Bentuknya
- Chocolate para mesa adalah cokelat yang

tidak melalui proses penghalusan (unrefined
chocolate) sehingga memiliki tekstur yang
kasar. Tanpa penghalusan, partikel gula
yang terkandung di dalamnya masih
tergolong kasar, dengan ukuran partikel
lebih dari 70 mikron. Jenis cokelat ini tidak
dimakan langsung, tetapi dilarutkan dalam
air panas agar menjadi minuman cokelat.
Cokelat para mesa menjadi minuman akrab
bagi masyarakat Meksiko.

- Cokelat beras (Chocolate vermicelli,
muisjes) adalah cokelat yang memiliki bentuk
silinder pendek. Cokelat ini diperoleh dengan
teknik pencampuran, ekstrusi, dan
pengerasan sehingga menghasilkan tekstur
yang renyah.

- Keping cokelat (Chocolate flakes) diproses
hampir sama seperti cokelat beras, tetapi
dengan bentuk kepingan.

- Praline adalah cokelat yang berukuran sekali
gigitan, yang diistilahkan “single mouthful size”.
Cokelat praline dapat disajikan dengan atau
tanpa isian. Isian yang biasa ditemukan antara
lain kacang, buah dan krim. Praline dibuat
dengan dua metode, yaitu pencelupan (dipping)
atau pencetakan (molding). Variasi lain dari
cokelat semacam ini adalah truffle dan choco-
late fudge. Truffle adalah sejenis praline yang
diberi isian ganache (krim cokelat) dan
terkadang ditaburi kakao bubuk di luarnya.

Pemanis Diijinkan Diijinkan Diijinkan Maks. 55%a)

Pasta kakao Min. 15%a) Min. 35%a) Min. 10%a) Tidak ditentukana,b,c,d)

Lemak kakao Min. 18%b,c) Min. 18%b,d) Min. 15%d) Min. 20%a,b,c,d)

Susu <5%b); < 12%a,c) < 5%b,c,d); <12%a) Min. 12%a,b,d) Min. 14%a,b,c,d)

Perisa Dilaranga Dilaranga) Dilaranga) Dilaranga)

Lemak nabati Maks. 5%b) Dilaranga,c) Maks. 5%b,c) Dilaranga,d) Maks. 5%b,c) Dilaranga,d) Maks. 5%b,c) Dilaranga,d)

White Chocolate

Kategori cokelat berdasarkan komposisinya

Keterangan: a)Standar Amerika Serikat b)Standar Codex c)Standar Kanada d)Standar Uni Eropa.
Sumber data: Meursing (2009)

Komposisi Sweet chocolate
Dark chocolate

(Bittersweet)
Milk Chocolate

Dari kiri ke kanan: dark, milk dan white chocolate (www.cocoaoutlet.com)
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(ww.chocolatetradingco.com)

Chocolate para mesa
(Vicco-PUSLITKOKA)

(www.chocablog.com)(www.cocoaoutlet.com)

Praline
(Premium-PUSLITKOKA)

Adapun chocolate fudge adalah campuran
cokelat dengan gula dan margarin yang
dicampur dengan cara diaduk hingga hasil
akhirnya adalah kembang gula lunak (bonbon).

- Ganache adalah campuran cokelat dengan
krim, yang dibuat dengan menuangkan cokelat
ke atas krim yang mendidih, lalu diaduk dengan
cepat. Mentega ditambahkan untuk
meningkatkan konsistensi. Ganache biasanya
digunakan untuk isian cokelat praline atau
truffle.

- Gianduja adalah cokelat dengan campuran
kacang di dalamnya. Kacang yang digunakan
harus memiliki tingkat kehalusan tinggi sehingga
menyerupai pasta. Jenis kacang yang
digunakan umumnya adalah kacang almond
atau kacang hazel dengan konsentrasi antara
20-40%.

Fondue dan Fountain
Fondue berarti meleleh dalam bahasa

Perancis, dan sesungguhnya merupakan budaya
makan bersama melingkari hidangan di tengah
meja dan menyantap langsung tanpa piring dan
garpu. Masyarakat Swiss menjadikan fondue
sebagai menu rutin di restoran dengan variasi
sajian keju, daging, sayuran, dan makanan laut.
Fondue cokelat merupakan hidangan penutup
berupa aneka potongan buah untuk dicelupkan
ke dalam semangkuk cokelat panas3). Cara
penyajian cokelat untuk fondue kemudian
dikembangkan secara kreatif dengan menggunakan
alat tertentu sehingga cokelat dapat mengalir
seperti air mancur, hal ini dinamakan foundue
fountain. Alat untuk menampilkan fondue fountain
kemudian dipatenkan oleh Gregg Bond dari
Amerika Serikat pada tahun 20062).
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Penutup
Cokelat tidak hanya berbentuk permen atau

batangan seperti yang biasa beredar di
masyarakat Indonesia. Cokelat sendiri dapat hadir
dalam berbagai tingkat kemanisan dan kandungan
kakaonya. Kandungan lemak kakao pun ternyata
mempengaruhi pelabelan cokelat menjadi
couverture atau compound. Masyarakat
seyogyanya memahami lebih dalam akan jenis
cokelat yang dikonsumsi.

Sumber Pustaka

1)Beckett, S.T., 2000. The science of chocolate. Royal
Society of Chemistry.

2)Bond, G., 2006. Chocolate fondue fountain. Google
Patents.

3)Carmack, R., 2001. Fondue. Tuttle Publishing.
4)Lonchampt, P. and Hartel, R.W. 2004. Fat bloom in

chocolate and compound coatings. European
Journal of Lipid Science and Technology 106 (4):
241-274.

5)Meursing, E., 2009. deZaan-Cocoa and Chocolate
Manual. ADM Cocoa, Switzerland.
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PETUNJUK PENULISAN

1. Tulisan bersifat semi populer yang menyampaikan informasi mengenai perkembangan 
teknologi, peristiwa, gejala dan pendapat (opini) komoditas kopi dan kakao atau pun        
komoditas lain yang berkaitan dengan budidaya dan pengolahan kopi dan kakao. 

2. Tulisan disusun secara logis dan sistematis menggunakan bahasa yang komunikatif dan 
mudah dimengerti dengan tetap memperhatikan kaidah Bahasa Indonesia yang baik      
dan benar. Isi tulisan meliputi;  
a. Judul
b. Nama penulis dan asal instansi atau alamat
c. Ringkasan
d. Isi tulisan meliputi latar belakang, deskripsi teknologi proses atau prototipe produk, 

cara aplikasi, rekomendasi teknis, informasi tambahan mengenai manfaat dan resiko, 
dilengkapi dengan gambar berupa foto, sketsa, grafik maupun prototipe alat/produk

e. Penutup
3. Apabila menyitir pendapat orang lain atau pustaka maka pendapat orang lain tersebut 

ditulis di dalam isi naskah dengan menyebutkan nama dan bidang kepakarannya sedangkan 
daftar pustaka ditulis dalam catatan kaki.

4. Naskah ditulis dengan program Microsoft Word font Arial, ukuran 12 points dengan spasi 
tunggal, maksimal 5 halaman.

5. Tulisan dikirimkan ke Dewan Redaksi Warta Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, 
dalam bentuk soft copy melalui alamat email: warta@iccri.net 
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