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Strategi Pengembangan Bahan Tanam Kakao

Agung Wahyu Susilo1)

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

Bahan tanam merupakan kunci keberhasilan budidaya kakao sebab
peningkatan produktivitas kakao secara nyata hanya dapat dilakukan melalui
pemanfaatan bahan tanam unggul. Meskipun demikian, tingkat adopsi petani
terhadap bahan tanam unggul masih sangat rendah, hanya sekitar 25% petani
yang telah memanfaatkan bahan tanam unggul. Setidaknya ada 3 faktor yang
berpengaruh terhadap keberhasilan adopsi petani terhadap bahan tanam unggul,
yaitu spesifikasi adaptabilitas bahan tanam terhadap kondisi agroklimat
setempat, kesesuaian jenis bahan tanam terhadap kemampuan adopsi petani,
dan kemudahan petani dalam mengakses sumber bahan tanam di lokasi
pengembangan.

ndonesia secara geografis terletak di
jalur katulistiwa yang sebagian besar
wilayahnya sesuai untuk budidaya
kakao, sehingga berpotensi menjadi
produsen utama kakao dunia.

Bahan tanam sebagai komponen penting
teknologi unggul sangat menentukan tingkat
keberhasilan budidaya kakao. Peningkatan
produktivitas kakao secara nyata hanya dapat
dilakukan melalui pemanfaatan bahan tanam
unggul yang adaptif dengan kondisi agroklimat
setempat. Di samping itu adaptasi budidaya kakao
terhadap perubahan iklim hanya mungkin
dilakukan apabila tersedia bahan tanam yang
adaptif dengan kondisi iklim kering dan tahan
terhadap serangan hama dan penyakit yang
eksplosinya dipengaruhi oleh perubahan iklim
secara ekstrim. Dengan demikian, profitabilitas
produksi kakao sangat tergantung pada potensi
daya hasil bahan tanam kakao dan efisiensi input
produksi. Meskipun demikian, hingga saat ini baru
sekitar 25% petani kakao yang telah mengadopsi
bahan tanam unggul1). Dalam hal ini diperlukan
strategi yang tepat dalam pengembangan bahan
tanam kakao dengan mempertimbangkan kondisi
lokasi pengembangan, kesiapan petani dalam
adopsi teknologi dan kemudahan akses bahan
tanam di setiap lokasi pengembangan yang
kondisi geografisnya sangat beragam antar wilayah.

Meskipun demikian, produksi kakao nasional
justru cenderung menurun dari tahun ke tahun
akibat kompleksitas permasalahan di lapangan
yang masih sulit diatasi dengan adanya
penurunan kesuburan lahan dan meningkatnya
intensitas serangan hama/penyakit sebagai
dampak perubahan iklim. Di samping itu adanya
kesenjangan penyediaan teknologi unggul, dan
menurunnya daya saing komoditas kakao terhadap
komoditas lainnya terutama komoditas kelapa
sawit telah mengurangi daya tarik agribisnis kakao
bagi generasi muda. Ketersediaan teknologi
unggul sebagai jalan pembuka penyelesaian
permasalahan tersebut sebab melalui pemanfaatan
teknologi unggul maka proses produksi akan menjadi
lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan
profitabilitas agribisnis kakao.
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Perkembangan Bahan Tanam
Unggul Kakao Mulia

Bahan tanam unggul kakao yang dianjurkan
di Indonesia sejak awal pengembangan kakao
tahun 1900-an hingga saat ini sebanyak 7 klon
kakao mulia, 19 klon kakao lindak dan beberapa
jenis hibrida biklonal/poliklonal. Pada masa awal
pengembangan kakao, produksi biji kakao
ditujukan untuk menghasilkan biji kakao mulia
yang produknya dikenal dengan nama Java fine-
flavor cocoa atau Java Criollo sehingga bahan
tanam yang dikembangkan merupakan jenis klon-
klon kakao mulia, seperti DR1, DR 2 dan DR 382).
Klon-klon tersebut masih digunakan hingga saat
ini untuk memproduksi biji kakao mulia di wilayah
kerja PTPN XII di Jawa Timur. Bahan tanam klon-
klon kakao mulia masih cukup adaptif dengan
kondisi agroklimat di wilayah Jawa Timur meskipun
relatif  rentan terhadap serangan hama dan
penyakit namun dengan pengelolaan yang
dilakukan secara intensif maka serangan hama/
penyakit tersebut dapat terkendali. Perakitan
bahan tanam kakao mulia terus dilakukan untuk
mendapatkan klon-klon unggul baru yang bersifat
tahan hama dan penyakit, khususnya penyakit
vascular-streak dieback (VSD) dan penyakit busuk
buah (Phytophthora palmivora). Klon ICCRI 01 dan
ICCRI 02 merupakan bahan tanam kakao mulia
generasi baru yang dirilis berdasarkan keunggulan
sifat ketahanan penyakit busuk buah namun
ternyata rentan terhadap penyakit VSD, sehingga
klon-klon tersebut akhirnya tidak berkembang

dengan baik. Oleh sebab itu hingga saat ini
pengembangan kakao mulia masih tetap
mengandalikan bahan tanam klon-klon generasi
awal meskipun dengan konsekuensi input produksi
semakin tinggi dan produktivitas relatif rendah.

Perkembangan Bahan Tanam
Unggul Kakao Lindak

Pengembangan bahan tanam kakao lindak
baru dimulai awal tahun 1980-an melalui introduksi
sejumlah klon kakao dari koleksi kakao
internasional kemudian terseleksi beberapa klon
unggul yang digunakan sebagai tetua dalam
pembuatan benih hibrida biklonal/poliklonal.
Klon-klon yang terseleksi sebagai tetua kebun benih
hibrida tersebut antara lain TSH 858, TSH 908,
Sca 06, Sca 12, IMC 67, UIT 1, ICS 60, Pa 300,
Pa 310, dan GC 29 3). Produksi benih hibrida
dirancang dengan tata tanam biklonal maupun
poliklonal untuk menghasilkan hibrida F1 yang
kemudian disebarluaskan kepada petani untuk
mendukung pengembangan kakao pada era
tahun 1980-an, terutama di wilayah Sulawesi.
Dalam perkembangannya, budidaya kakao
dihadapkan pada permasalahan serangan
penyakit, terutama penyakit busuk buah maka
dipilih klon Sca 6 dan Sca 12 sebagai tetua untuk
produksi hibrida tahan penyakit busuk buah.
Komposisi tetua kebun benih disusun dengan
rancangan biklonal: ICS 60 x Sca 6/Sca 12 (2:1)
dan TSH 858 x Sca 6 (2:1) atau rancangan
poliklonal ICS 60, GC 7 dan Sca 12 (2:2:1).

DR 1 DR 2 DR 38

Keragaan klon-klon kakao mulia penghasil produk biji Java fine-flavor cocoa
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Seiring dengan perkembangan permasalahan
hama/penyakit di lapangan serta adanya isu
perubahan iklim maka program pemuliaan kakao
juga diarahkan untuk mendapatkan hibrida unggul
tahan VSD yang toleran dengan kondisi iklim kering.
Hasilnya telah dirilis hibrida kakao ICCRI 06H dan
ICCRI 08H, masing-masing merupakan turunan
persilangan TSH 858 x Sulawesi 1 (2:1) dan
Sulawesi 1 x KEE2 (2:1) yang bersifat tahan VSD
dan toleran terhadap kondisi iklim kering. Kedua
hibrida tersebut merupakan hibrida anjuran yang
dirilis melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian
sebagai komponen teknologi unggul untuk
mengatasi kondisi permasalahan terkini.

Kebun induk sumber benih hibrida ICCRI 06H
dan ICCRI 08H telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Perkebunan a.n. Menteri Pertanian. Kebun induk
hibrida ICCRI 06H berada di Kebun Percobaan
(KP) Sumber Asin, Malang (SK Dirjen Perkebunan
No.55/Kpts/KB.020/9/2016) seluas 4,2 ha dengan
kapasitas produksi 2 juta butir per tahun. Kebun
induk hibrida ICCRI 08H berada di KP Kaliwining
(SK Dirjen Perkebunan No. 56/Kpts/KB.020/9/
2017) seluas 7,95 ha dengan kapasitas produksi
3 juta butir per tahun. Pengembangan bahan
tanam klonal secara luas oleh masyarakat dilakukan
mulai awal tahun 2000an, terutama di Sulawesi
setelah petani berhasil mengembangkan teknik
sambung samping untuk rehabilitasi tanaman tidak
produktif menggunakan klon-klon unggul.

Klon-klon unggul yang masih berkembang
baik di masyarakat antara lain TSH 858, ICS 60,
ICCRI 03, ICCRI 07, RCC 70, dan Sulawesi 3. Klon
RCC 70, TSH 858, dan ICS 60 tumbuh adaptif
di wilayah Sumatera meskipun klon-klon tersebut
lebih rentan penyakit VSD namun produksinya
relatif tinggi. Klon ICCRI 03 menunjukkan adaptasi
yang baik di daerah dengan kondisi tipe iklim
kering dan tahan penyakit busuk buah, moderat
tahan penyakit VSD dan hama PBK. Klon Sulawesi
3 dan ICCRI 07 yang dirilis bersifat tahan PBK
menunjukkan adaptabilitas berbeda; Sulawesi 3
adaptif di lingkungan bertipe iklim basah sedangkan
ICCRI 07 adaptif pada lahan ketinggian menengah.

Saat ini, juga berkembang beberapa klon lokal
yang adaptif dengan kondisi agroklimat Sulawesi
kemudian di antara klon-klon lokal tersebut dirilis
sebagai klon anjuran4). Klon-klon unggul lokal
yang pertama kali dirilis adalah Sulawesi 1 dan
Sulawesi 2. Klon Sulawesi 1 terbukti efektif
digunakan untuk mengendalikan penyakit VSD,
namun rentan penyakit busuk buah dan hama
PBK. Klon Sulawesi 2 meskipun bersifat moderat
tahan VSD namun lebih disukai petani karena
produktivitasnya lebih tinggi dan moderat tahan
penyakit busuk buah dan hama PBK. Sebaran
pemanfaatan klon Sulawesi 1 dan Sulawesi 2
meluas di luar wilayah Sulawesi, terutama di
Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
Dalam periode satu dekade setelah pengembangan

ICCRI 06H
SK Mentan No. 3682/Kpts/SR.120/11/2010

ICCRI 08H
SK Mentan No. No. 108/Kpts/KB.010/2/2017

Keragaan hibrida unggul tahan VSD: ICCRI 06H dan ICCRI 08H yang dirilis oleh Menteri Pertanian
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Karakterisasi klon-klon unggul kakao yang diminati masyarakat

TSH 858

 Salah satu tetua kebun induk untuk
produksi hibrida F1.

 Penanaman secara klonal adapti f
pada kondisi tipe iklim basah dengan
intensitas VSD yang ringan.

 Sebaran terbatas di wilayah Sumatra.

ICS 60

 Salah satu tetua kebun induk untuk
produksi hibrida F1.

 Sebaran terbatas di wilayah Sumatra
dan Jawa dengan intensitas serangan
VSD yang ringan.

Sulawesi 1

 Salah satu tetua kebun induk untuk
produksi hibrida F1.

 Adaptasi  luas dengan sebaran di
wilayah Sulawesi, Jawa, Sumatera,
NTT, dan Papua.

 Spesifikasi keunggulan bersifat tahan
penyakit VSD.

Sulawesi 2

 Adaptasi luas tetapi lebih sesuai pada
daerah dengan topografi pegunungan.

 Moderat tahan terhadap penyakit
VSD, penyakit busuk buah dan hama
PBK.

 Preferensi petani tinggi karena pro-
duktivitas tinggi, pembuahan terus
menerus dan kualitas bijinya baik.

Sulawesi 3

 Adaptif  di daerah bertipe iklim basah
meskipun juga toleran dengan kondisi
iklim kering.

 Potensi ukuran biji agak kecil sehingga
penanaman disarankan di  daerah
bertipe iklim basah.

 Keunggulan spesifik bersifat tahan
hama PBK.

ICCRI 03

 Sertifikat PVT No.00101/PPVT/T/2010.
 Tahan penyakit busuk buah dan

moderat tahan VSD dan PBK.
 Adaptif di daerah dengan kondisi tipe

iklim kering seperti agroklimat Jalur
Lintas Selatan Jawa Timur dan Nusa
Tenggara Timur.

ICCRI 07

 Sertifikat PVT No. 0038/PPVT/2017
(tanaman tahunan).

 Moderat tahan PBK, penyakit VSD dan
busuk buah.

 Adaptif di dataran ketinggian menengah.

MCC 01

 Potensi produksi tinggi dan ukuran biji
besar.

 Adaptasi terbatas di daerah dengan
intensitas serangan PBK dan VSD yang
ringan.

MCC 02

 Tahan penyakit VSD, busuk buah dan  PBK.
 Adaptif di dataran rendah, kurang

sesuai di dataran menengah.
 Sebaran luas (Sulawesi, Sumatera dan

luar Sulawesi)
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klon Sulawesi 1 dan Sulawesi 2 diikuti dengan
pengembangan klon unggul lokal lain di wilayah
Kabupaten Luwu Utara yang dirilis dengan nama
MCC 01 dan MCC 02. Klon MCC 02 lebih disukai
oleh petani karena keunggulan dayahasil,
ketahanannya terhadap penyakit VSD, penyakit
busuk buah dan hama PBK. Sedangkan klon
MCC 01 produktivitasnya lebih tinggi dan ukuran
biji besar, namun lebih peka hama PBK dan
penyakit VSD. Oleh karena itu, saran pengembangan-
nya hanya terbatas di daerah dengan intensitas
serangan PBK dan penyakit VSD yang ringan.
Saat ini klon Sulawesi 2 dan MCC 02 mendominasi
pertanaman kakao di Sulawesi, dan menyebar di
daerah-daerah pengembangan kakao lainnya di
luar Sulawesi.

Adanya spesif ikasi adaptabilitas bahan
tanam kakao, maka pemilihan bahan tanam kakao
harus memperhatikan kondisi agroklimat setempat
agar proses produksi kakao dapat dilakukan secara
optimal. Permasalahan hama dan penyakit hingga
saat ini masih menjadi faktor pembatas keberhasilan
budidaya kakao, sehingga pemilihan bahan tanam
juga harus mempertimbangkan potensi ketahanan
hama/penyakit jenis bahan tanam yang akan dipilih.
Di samping itu, sebagai langkah antisipatif terhadap
kemungkinan eksplosi serangan hama/penyakit
lain maka harus dihindari penanaman monoklonal
secara massal sebab tanaman berpeluang rentan
terhadap serangan hama/penyakit yang sebelumnya
tidak endemik di lokasi setempat. Pengembangan
hibrida sebagai alternatif untuk mendapatkan
ketahanan horizontal pertanaman sebab progeni
hibrida secara genetik beragam meskipun tingkat
produktivitas hibrida lebih rendah dibandingkan
pertanaman klonal.

Adopsi petani Terhadap
Tanaman Ungggul

Upaya percepatan transfer teknologi bahan
tanam unggul kepada petani dapat dilakukan
melalui pembangunan demoplot di lokasi
pengembangan dan pelatihan petani. Demoplot
sebagai sarana belajar bagi petani melalui
pembuktian di lapangan dalam aplikasi teknologi
unggul. Pelatihan petani diperlukan untuk
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
dalam memilih jenis bahan tanam, metode

perbanyakan, dan praktik budidaya yang baik
sesuai spesifikasi jenis bahan tanam. Akselerasi
tingkat adopsi petani terhadap bahan tanam
unggul dapat pula dilakukan melalui penguatan
kelembagaan petani dan dukungan program
pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat
(LSM).

Pemilihan bahan tanam juga ditentukan ber-
dasarkan tujuan penanaman yang secara umum
terbagi dalam tiga kategori, yaitu (1) penanaman
baru, (2) rehabilitasi tanaman tidak produktif, dan
(3) peremajaan tanaman tua. Penanaman baru
biasanya dilakukan di lokasi yang sebelumnya
belum pernah ditanami kakao sehingga kondisi
sosial petaninya pun umumnya belum terlatih
melakukan praktik budidaya kakao. Dengan
demikian direkomendasikan bahan tanam yang
dipilih jenis hibrida atau benih klonal hasil
perbanyakan somatic embryogenesis (SE).
Pemanfaatan benih klonal hasil sambung pucuk
maupun okulasi lebih cocok jika kondisi sosial
petani sudah terlatih dalam menerapkan praktik
budidaya kakao karena perlu penanganan yang
lebih intensif pasca tanam bibit. Apabila tujuan
penanaman adalah merehabilitasi tanaman kakao
yang tidak produktif maka pilihannya hanya
menggunakan klon-klon unggul yang adaptif di
lingkungan tumbuh setempat. Dalam hal ini faktor
pembatasnya adalah ketersediaan kebun sumber
entres yang dekat lokasi penanaman. Untuk tujuan
penanaman baru melalui proses penggantian
tanaman tua atau peremajaan jenis bahan tanam
yang direkomendasikan adalah bahan tanam
klonal, baik hasil sambung pucuk maupun benih
asal SE sebab petani telah terlatih dalam
menerapkan standar teknis budidaya kakao.

Dukungan Teknologi Perbanyakan
dan Sistem Distribusi Benih

Lambannya akselerasi pemanfaatan bahan
tanam unggul kakao di perkebunan rakyat
disebabkan adanya kesenjangan antara
kemampuan penyediaan benih unggul dengan
tingkat kebutuhan petani untuk penanaman baru
maupun rehabilitasi tanaman yang tidak produktif
di lokasi pengembangan. Di antara faktor
penyebab kesenjangan tersebut adalah sifat
benih kakao yang rekalsitran, rumitnya teknik
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perbanyakan klonal, keterbatasan kebun sumber
entres, dan sistem distribusi benih yang belum
efektif.

  Benih hibrida kakao termasuk benih
rekalsitran, sehingga tidak dapat disimpan dalam
waktu lama, akan tetapi daya simpannya lebih
lama dibandingkan entres. Benih hibrida memiliki
daya simpan sekitar 7-10 hari sedangkan entres
daya simpannya hanya sekitar 3-5 hari. Hal ini
menjadi kendala dalam penyebarluasan bahan
tanam unggul kakao ke lokasi pengembangan
yang secara geografis letaknya berjauhan dan
beragam. Dengan demikian sistem pengiriman
benih yang efektif menjadi faktor kunci keberhasilan
penyebarluasan bahan tanam kakao. Pengiriman
benih hibrida kakao selama ini dilakukan dengan
metode penyimpanan sederhana dalam kemasan
kantong plastik di dalam karton yang terbukti
dapat mempertahankan daya tumbuh benih >90%
dalam kurun waktu pengiriman 2-10 hari.
Pengiriman benih klonal dalam bentuk planlet
cabutan hasil perbanyakan somatic embryogen-
esis (SE) terbukti berhasil untuk pengiriman planlet
kakao secara massal dengan kuantum >70 juta
planlet ke seluruh wilayah Indonesia dengan
keberhasilan tumbuh >80% 1). Titik kritis dalam
teknik pengiriman benih kakao tersebut adalah
ketersediaan sarana transportasi, kecepatan

proses sertifikasi mutu benih, kesiapan sarana
dan prasarana penyemaian benih pasca
pengiriman, termasuk kecekatan petugas
pembenihan. Selain kedua metode tersebut
belum ada teknik pengiriman benih yang dapat
digunakan secara efektif dan efisien.

Terdapat beberapa alternatif metode yang
lazim dilakukan adalah perbanyakan kakao klonal
yang dapat dipilih oleh petani yaitu secara
konvensional teknik sambung pucuk atau okulasi
dan teknik dengan teknologi tinggi yaitu kultur
jaringan dan SE. Metode sambung pucuk dan
okulasi memerlukan biaya dan tingkat keterampilan
pelaksana pembenihan yang tinggi. Pembenihan-
nya harus mempersiapkan batang bawah jenis
hibrida unggul dan entres dari kebun entres klon-
klon unggul yang telah ditetapkan kemudian
diperlukan tenaga terampil untuk penyambungan.
Di samping itu benih klonal hasil sambung pucuk
atau okulasi masih sulit dikirimkan ke lokasi
penanaman yang jaraknya relatif jauh dari lokasi
pembenihan. Alternatif lain teknik perbanyakan
klonal yang lebih efisien adalah kecambah
ortotrop dan perbanyakan in vitro dengan teknik
SE namun inovasi kedua teknik perbanyakan ini
masih perlu ditingkatkan dari segi spesifikasi jenis
klon yang akan diperbanyak sehingga penyiapan
benih kakao klonal dapat ditingkatkan efisiensinya.
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Penutup
Dukungan penyediaan bahan tanam unggul

untuk pengembangan kakao nasional masih perlu
ditingkatkan. Adanya kesenjangan dalam
penyediaan benih unggul dengan kebutuhan
petani untuk pengembangan masih menjadi
kendala dalam pemanfaatan benih unggul kakao.
Ketersediaan teknologi bahan tanam unggul
sudah cukup baik ditinjau dari segi mutu genetik
namun masih perlu inovasi dalam hal teknik
perbanyakan dan sistem distribusinya sehingga
pemanfaatan bahan tanam unggul dapat
dioptimalkan. Demikian juga transfer teknologi
kepada petani masih perlu ditingkatkan agar
tingkat adopsi petani terhadap bahan tanam
unggul menjadi lebih baik.
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Teknologi Kultur Haploid untuk Mendukung
Program Pemuliaan Tanaman Kakao

Sulistyani Pancaningtyas1), Teguh Iman Santoso1), dan Bayu Setyawan1)

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

Kegiatan pemmuliaan tanaman kakao pada saat ini masih menggunakan
metode konvensional yaitu persilangan, seleksi, dan eksplorasi sehingga
memerlukan waktu yang lama untuk menghasilkan varietas/klon baru. Hal
tersebut mendorong pengembangan pemuliaan tanaman kakao melalui
pendekatan bioteknologi melalui embriogenesis somatik, somatik hibridisasi,
dan regenerasi melalui kultur protoplas. Tahap yang lebih lanjut dari teknik
embriogenesis pada tanaman adalah pembentukan klon baru tanpa melibatkan
penyatuan sel gamet jantan dan betina, proses ini salah satunya dikenal sebagai
kultur haploid/haploid ganda menggunakan antera maupun ovule. Melalui kultur
haploid/haploid ganda diharapkan dapat memperpendek proses pemuliaan
tanaman dan menghasilkan tanaman galur murni. Pada tanaman kakao, teknik
ini belum pernah dikembangkan dan dilaporkan, sehingga studi awal kultur
antera bermanfaat untuk program pemuliaan tanaman kakao.

10 generasi melalui seleksi yang terus menerus,
sampai 2 set kromosom pada galur yang disilangkan
menjadi identik (homozigot).

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dari
program pemuliaan tanaman dalam menghasilkan
generasi yang homozigot, maka perlu dilakukan
studi untuk menghasilkan tanaman homozigot
melalui pendekatan teknologi kultur haploid, yang
meliputi regenerasi dan produksi tanaman hap-
loid ganda yang berasal dari gamet. Individu ini
biasanya steril (mandul), oleh karena itu aplikasi
zat tertentu seperti kolkisin, dapat menggandakan
jumlah genom dan menghasilkan individu dengan
jumlah genom normal (dikenal sebagai haploid
ganda atau doubled-haploid) sehingga mampu
bereproduksi seperti biasa. Selain itu, teknologi
kultur haploid juga dapat digunakan sebagai suatu
model untuk mempelajari aspek-aspek dasar dari

endekatan teknologi pada bidang
pertanian saat ini ditujukan untuk
meningkatkan produktivitas dan
kualitas tanaman. Perbaikan

genetik pada tanaman kakao terutama digunakan
untuk memproduksi tanaman yang memiliki
ketahanan terhadap hama dan penyakit utama
kakao, memiliki fenotipe unggul serta memiliki
kualitas cita rasa yang tinggi. Secara
konvensional, proses embriogenesis diperoleh
melalui persilangan sel gamet jantan dan betina
untuk menghasilkan hibrida F1, selanjutnya dua
set kromosom pada tanaman F1 bersegregasi
acak pada generasi-generasi selanjutnya.
Keturunan dari generasi pertama (F1) bersifat
heterozigot tetapi secara genetis seragam.
Pemulia tanaman harus menyeleksi galur yang
diinginkan dan menanamnya untuk sedikitnya 8-
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ganda untuk mendapatkan galur murni yang
homozigot untuk meningkatkan performa fenotipik
baik secara spontan maupun melalui kultur haploid.

Kultur haploid pada tanaman kakao diperoleh
melalui androgenesis melalui kultur antera dan
mikrospora3), sedangkan gynogenesis diperoleh
melalui kultur ovule dan ovari4). Pada kultur antera
atau mikrospora maupun kultur ovari, genotipe,
ukuran bunga, dan perlakuan pra-perlakuan
sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kultur.
Ukuran bunga berkaitan dengan tahap
perkembangan antera dan ovari. Bunga dengan
ukuran panjang 4-6 mm dianggap ukuran yang
sesuai untuk kultur haploid karena mikrospora
berada pada tahap bi-nukleat dan ovari masak
secara fisiologis4).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Keberhasilan Kultur Haploid

Untuk meningkatkan peluang mendapatkan
tanaman haploid ganda sering digunakan
senyawa kimia kolkisin yang sifatnya dapat
menginduksi poliploidi terutama apabila proses
androgenesisnya terjadi secara langsung.
Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi
keberhasilan kultur haploid5) adalah:

genetika tanaman dan embriogenesis. Tanaman
haploid bersifat steril artinya tidak dapat
menghasilkan biji. Akan tetapi pada kultur antera
secara tidak langsung, kromosomnya mengalami
duplikasi secara spontan sehingga menghasilkan
tanaman haploid ganda yang bersifat fertil.
Berdasarkan hasil penelitian Lanaud3), tanaman
haploid dapat dikenali perbedaannya dari
tanaman diploid terutama pada saat tanaman
tersebut sudah dipelihara dalam rumah kaca.
Perbedaannya antara lain pada tinggi tanaman,
warna, ukuran  daun, dan perkembangan akar.

Kultur Haploid/Haploid Ganda
pada tanaman kakao

Program perbaikan genetik untuk tanaman
kakao (Theobroma cacao L.) umumnya didasarkan
pada produksi bibit hibrida yang diperbanyak
secara generatif. Tanaman kakao membutuhkan
waktu beberapa tahun untuk siklus reproduksinya,
sehingga persilangan berulang dianggap kurang
efisien lagi untuk dilakukan. Untuk mengatasi
masalah heterogenitas yang disebabkan dari
hibrida hasil persilangan, pemulia tanaman mencari
tetua yang lebih homogen untuk digunakan pada
program pemuliaan tanaman kakao. Oleh karena
itu, diperlukan tanaman haploid atau haploid

Bunga kakao dari tanaman haploid (H) pada sebelah kiri dan tanaman diploid (D) pada sebelah kanan
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a. Genotipa Tanaman Tempat Antera Berasal
Pemilihan bahan awal atau sumber

eksplan untuk kultur antera merupakan bagian
yang sangat penting. Genotipe dari sumber
bahan antera memegang peranan penting
dalam menentukan keberhasilan kultur antera.
Tidak terlalu banyak jenis tanaman yang
mempunyai kemampuan untuk memproduksi
tanaman haploid melalui kultur antera, bahkan
dalam spesies yang sama pun kemampuannya
dapat berbeda. Bahkan untuk spesies tanaman
yang model seperti tembakau, beberapa
genotipe menghasilkan tanaman haploid
dengan laju yang lebih tinggi dibandingkan
genotipe yang lain. Dikarenakan pengaruh
genotipe tersebut maka penting untuk
diperhatikan diversi tas genetik tanaman
apabila mengembangkan protokol untuk
memproduksi tanaman haploid melalui kultur
antera.

b. Komposisi Media Kultur
Androgenesis dapat diinduksi pada media

sederhana seperti media N6 untuk polen
tanaman tembakau dan beberapa spesies
lainnya. Akan tetapi untuk sebagian besar
spesies, media yang umum digunakan adalah
MS (Murashige-Skoog) dan N6 atau variasi
kedua media tersebut. Dalam beberapa hal
media perlu diperkaya dengan senyawa
organik komplek seperti ekstrak kentang, air
kelapa, dan casein hidrolisat. Pada sebagian
besar spesies, sukrosa yang digunakan dalam
media antara 2-3% sementara untuk beberapa
spesies lain, khususnya tanaman serealia
responnya lebih baik apabila konsentrasi
gulanya lebih tinggi (hingga 15%). Pada
beberapa spesies lain, penggunaan sumber
karbohidrat seperti ribosa, maltosa, dan
glukosa mempunyai pengaruh yang lebih baik
dibanding dengan sukrosa.

Kultur androgenesis (polen dan mikrospora) dan gynogenesis (ovule dan ovari) melalui
proses embriogenesis dan pembentukan kalus
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Penggunaan zat pengatur tumbuh (ZPT)
pada media kultur antera untuk beberapa
spesies seperti tembakau tidak diperlukan.
Akan tetapi, untuk sebagian besar spesies
diperlukan auksin dalam media dengan
konsentrasi rendah. Sitokinin yang
dikombinasikan dengan auksin kadang-kadang
diperlukan terutama untuk spesies yang
memerlukan fase kalus sebelum dihasilkan
tanaman haploid. Kultur antera umumnya
memerlukan bahan pemadat berupa agar.
Akan tetapi, agar mengandung senyawa yang
dapat menghambat proses androgenesis,
maka diperlukan bahan pemadat alternatif.
Agarose dilaporkan merupakan bahan
pemadat yang paling baik untuk kultur antera
spesies serealia. Alternatif lain adalah dengan
menggunakan media cair dengan cara menaruh
antera di atas permukaan media yang disebut
kultur mengapung atau “float culture”. Prosedur
ini menggunakan antera yang dikulturkan pada
media dua lapis, yaitu media cair di atas me-
dia padat. Selanjutnya dalam masa inkubasi,
antera akan membuka secara normal dan
mikrosporanya tersebar ke media. Mikrospora
ini kemudian akan berkembang menjadi
embrio. Selanjutnya, setelah dikecambahkan
dan dipindahtanamkan berkembang menjadi
tanaman utuh.

c. Kondisi Tanaman Donor
Umur dan kondisi fisiologis tanaman donor

sering mempengaruhi keberhasilan kultur
antera. Pada sebagian besar spesies, respon
yang paling baik berasal dari bunga (atau
kelompok bunga) pertama yang dihasilkan oleh
tanaman. Sebagaimana umumnya antera yang
dikulturkan harus berasal dari bunga yang
masih kuncup. Berbagai faktor lingkungan yang
mempengaruhi pertumbuhan tanaman donor
juga mempengaruhi tanaman haploid yang
dihasilkan. Pada beberapa spesies, intensitas
cahaya, lama penyinaran, dan suhu diketahui
mempengaruhi jumlah tanaman haploid yang
dihasilkan. Kondisi pertumbuhan optimum yang
spesifik berbeda antara tanaman yang satu
dengan yang lainnya. Secara umum hasil
terbaik akan diperoleh dari tanaman yang
pertumbuhannya sehat dan vigor.

d. Densitas Polen atau Antera
Densitas polen dan antera juga sangat

berpengaruh terhadap keberhasilan kultur
haploid secara androgenesis. Misalnya pada
Brassica napus membutuhkan densitas
minimum 3000 pollen/mL media kultur. Kultur
dengan densitas yang tinggi, akan meningkat-
kan persentase keberhasilan perkecambahan
secara in vitro. Akan tetapi, kultur dengan
densitas yang terlalu tinggi akan menghambat
pertumbuhan. Hal tersebut dikarenakan adanya
persaingan unsur hara dalam medium dan
timbulnya senyawa etilen dalam botol kultur.

e. Tahap Perkembangan Polen
Faktor yang sangat kritis yang mem-

pengaruhi produksi tanaman haploid dari kultur
antera adalah tahap perkembangan mikrospora.
Pada sebagian besar jenis tanaman, antera
hanya responsif selama fase uninukleat dari
perkembangan polen. Sebaliknya, pada
tanaman tembakau respon optimum ditemukan
pada beberapa saat sebelum, selama, dan
sesudah fase mitosis pertama dari polen (akhir
fase uninukleat hingga awal binukleat dari
mikrospora). Antera mengandung serbuk sari
(polen), sehingga kultur antera berarti mengikut
sertakan polen didalamnya. Polen yang masih
muda ( immature) atau mikrospora yang
terkandung dalam antera dapat secara
langsung beregenerasi membentuk embrio,
disebut androgenesis atau membentuk jaringan
kalus yang selanjutnya dapat diinduksi untuk
meregenerasi menjadi tanaman di bawah
pengaruh ZPT yang terkandung dalam media
tanam. Polen bersifat haploid, dan tentunya
sel-sel yang diproduksi oleh polen selama
proses kultur juga bersifat haploid. Metoda lain
untuk memproduksi tanaman haploid adalah
dengan kultur ovul atau ovari (prosesnya
disebut gynogenesis) atau melalui metoda
eliminasi kromosom yang disebut metoda Hor-
deum bulbosum1).

f. Pra-perlakuan
Pada beberapa spesies tanaman,

produktivitas kultur anteranya dipengaruhi oleh
perlakuan pemberian suhu pada kuncup bunga
sebelum proses sterilisasi dan isolasi antera.
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Produktivitas tanaman haploid tembakau yang
dihasilkan sering meningkat dengan perlakuan
penyimpanan kuncup bungan pada suhu 7-
8OC selama 12 hari6). Untuk jenis tanaman lain,
penyimpanan dapat dilakukan pada suhu
antara 4-10OC selama 3 hari sampai dengan
3 minggu. Umumnya penyimpanan pada suhu
yang lebih rendah memerlukan waktu yang
lebih pendek atau sebaliknya. Perlakuan suhu
pra inkubasi pada tanaman tertentu, seperti
sawi pakcoy, dengan cara menyimpan biakan
pada suhu 35OC selama 1-3 hari sebelum
diinkubasi pada suhu 25OC diketahui dapat
meningkatkan keberhasilan kultur antera7).

Manfaat Kultur Haploid dalam
Pemuliaan Tanaman

Pemanfaatan teknologi kultur haploid bagi
pemulia tanaman dilakukan untuk meningkatkan
efisiensi proses pemuliaan tanaman dalam
menghasilkan tanaman homozigot yang selama
ini dilakukan secara konvensional. Penggunaan
tanaman haploid ganda pada program pemuliaan
terbukti dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan
untuk pengembangan suatu kultivar. Keunggulan
lain dari penerapan kultur haploid adalah untuk
mendeteksi mutasi dan rekombinan yang unik,
karena mutasi yang resesif tidak muncul dalam
keadaan diploid8). Selain itu, kultur haploid juga
dapat digunakan untuk penggandaan jumlah
kromosom sehingga nantinya diperoleh tanaman
homozigot.

Penggunaan mikrospora pada kultur haploid
lebih dipilih para pemulia dibandingkan kultur
antera karena memiliki beberapa kelebihan yang
meliputi: (a) populasi mikrospora yang jumlahnya
jauh dan lebih homogen sebagai eksplan awal,
(b) tidak adanya zat penghambat pertumbuhan
yang bocor dari degradasi jaringan antera, dan
(c) tidak adanya kompetisi pertumbuhan, seperti
pada jaringan penghubung antera9). Kultur
mikrospora efektif dalam mengatasi masalah
pembentukan albino pada kultur antera tanaman
serealia10), dan menghasilkan frekuensi penggandaan
kromosom secara spontan yang tinggi11). Haploid
ganda juga bermanfaat dalam proses seleksi,
terutama untuk sifat poligenik, karena rasio
keragaman genetik menjadi lebih sederhana dan

lebih sedikit tanaman yang digunakan untuk
mendapatkan genotipe tertentu. Selanjutnya,
tanaman haploid ganda berguna dalam penelitian
yang berhubungan dengan sifat resesif, karena
efek dominannya tidak menutupi keragaan
fenotipik tanaman.

Kendala yang Dihadapi dalam Kultur
Haploid Menggunakan Antera

Protokol yang digunakan dalam kultur antera
untuk menghasilkan tanaman haploid relatif lebih
mudah baik untuk spesies yang berbeda maupun
kultivar yang berbeda. Akan tetapi, dalam kultur
antera kerap ditemui masalah seperti kalus
terkontaminasi yang berasal dari dinding antera
yang tercampur bersama dengan polen yang
nantinya akan menghasilkan kalus atau jaringan
yang diploid atau poliploidi. Selain itu, tanaman
dari antera seringkali merupakan populasi
heterogen serta pada beberapa spesies ditemukan
perkembangan pollen yang tidak seragam.
Kendala lain yang dihadapi antara lain adalah
hasil yang diperoleh rendah yang disebabkan
kegagalan antera untuk tumbuh dan juga embrio
yang dihasilkan gagal berkembang, terjadi
ketidakstabilan genetik, terbentuknya tanaman
albino (khususnya pada tanaman serealia), dan
tanaman haploid ganda yang dihasilkan terkadang
tidak selalu homozigot. Embrio kultur mikrospora
dalam media cair untuk jangka waktu yang
panjang akan menyebabkan penurunan kemampuan
regenerasi embrio dan terjadi browning setelah
dipindahkan ke media padat. Oleh karena itu, perlu
dilakukan modif ikasi media, seleksi tahap
perkembangan mikrospora serta optimasi tahap
pra-perlakuan.

Solusi untuk Mengatasi Kendala
Kultur Haploid

Embriogenesis mikrospora dan ovari dipengaruhi
oleh banyak faktor seperti genotipe tanaman
donor dan status pertumbuhannya, tahap
perkembangan mikrospora, kondisi kultur, pra-
perlakuan, dan media kultur. Perlakuan stres
merupakan perlakuan yang paling sering
digunakan untuk menginduksi embriogenesis
mikrospora, salah satunya adalah penerapan kejut
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panas dalam waktu singkat, pra-perlakuan
dengan suhu dingin, dan perlakuan pengurangan
karbon. Namun, saat ini penambahan zat kimia
juga telah dilakukan untuk menginduksi embriogenesis
pada kultur mikrospora. Berdasarkan beberapa
penelitian menunjukkan bahwa tingkat embriogenesis
mikrospora dan regenerasi tanaman dapat
ditingkatkan dengan penambahan histone
deacetylase inhibitors (HDI)12), penambahan
antioksi dan reduced ascorbate, dan reduced
glutathione13). Penambahan perlakuan tersebut
masing-masing dapat meningkatkan embriogenesis
mikrospora. Namun, penambahannya hingga tingkatan
tertentu juga dapat menghambat, sehingga perlu
diperhatikan komposisi yang tepat tiap perlakuan
tersebut untuk menunjukkan peningkatan
embriogenesis mikrospora yang optimum.

Untuk mengatasi kendala penurunan regenerasi
karena kultur dalam waktu lama, maka diperlukan
perlakuan agitasi (penerapan kultur menggunakan
shaker) dan penggantian medium untuk
meningkatkan frekuensi embriogenesis dan
kualitas embrio14). Perlakuan aerasi menggunakan
shaker dapat menghilangkan inhibitor yang
terakumulasi di media kultur, sehingga dapat
meningkatkan embriogenesis pada kultur
mikrospora. Beberapa mikrospora utamanya yang
berasal dari mikrospora yang tua seringkali
mengakumulasi inhibitor atau toksik di dalam
medium yang menyebabkan mikrospora tersebut
tidak dapat berkembang menjadi embrio.

Penutup
Pengembangan teknologi kultur haploid untuk

menghasilkan tanaman kakao unggul dapat
dilakukan secara androgenesis melalui kultur
antera/mikrospora dan secara gynogenesis
melalui kultur ovari/ovule. Kultur haploid yang telah
diperoleh selanjutnya digandakan menggunakan
kolkisin untuk mendapatkan tanaman haploid
ganda yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk
menghasilkan galur murni unggul baru tanaman
kakao. Penggunaan tanaman haploid ganda
pada program pemuliaan telah terbukti dapat
mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk
pengembangan suatu kultivar dan untuk
mendeteksi adanya mutasi resesif tidak muncul
dalam keadaan diploid.
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Teknik kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan tanaman yang dilakukan
dengan cara mengisolasi salah satu bagian dari tanaman seperti sekelompok
sel ataupun jaringan yang ditumbuhkan dengan kondisi aseptik, yang dapat
menyebabkan bagian tanaman tersebut memperbanyak diri tumbuh menjadi
sebuah tanaman yang lengkap kembali. Teknik ini memiliki beberapa manfaat
antara lain sebagai metode untuk melakukan propagasi tanaman atau sebagai
salah satu teknik dalam pemuliaan tanaman.

antara lain: dapat dilakukan dalam waktu yang relatif
singkat, memperoleh anakan yang memiliki sifat
sama dengan induknya, dapat memperbanyak
tanaman yang bebas dari penyakit, dan dapat
digunakan untuk menghasilkan tanaman dalam
skala besar. Selain berfungsi sebagai salah satu
metode perbanyakan vegetatif, kultur jaringan
juga dapat digunakan sebagai salah satu metode
pelestarian plasma nutfah dalam pemuliaan tanaman.
Plasma nutfah dari tanaman langka dan terancam
punah dapat disimpan dan diselamatkan dengan
menggunakan kultur jaringan. Dalam pelaksanaannya
ada beberapa tipe yang digunakan dalam kultur
jaringan, antara lain kultur embrio, kultur anther,
kultur meristem, dan kultur kalus. Tipe-tipe kultur
ini memiliki kegunaan dan kelebihan yang
berbeda tergantung tujuan masing-masing.

Berbagai tipe kultur jaringan tersebut telah
banyak diterapkan pada berbagai tanaman,
termasuk tanaman kopi. Tipe kultur yang telah
digunakan dalam tanaman kopi antara lain kultur
kalus, kultur suspensi, dan kultur embrio. Selain
itu, keragaman genetik tanaman dapat dibentuk
secara buatan dengan memanfaatkan teknik
kultur jaringan. Berbagai teknik in-vitro yang telah
terbukti dapat menghasilkan keragaman genetik
baru yaitu kultur embrio zigotik, double haploid
dan kultur anter, dan fusi protoplas.

ultur jaringan adalah teknik
perbanyakan tanaman dengan
cara mengisolasi bagian
tanaman seperti daun, bunga,

batang, mata tunas, maupun organ-organ
tumbuhan lainnya. Kemudian menumbuhkan
bagian-bagian tersebut dalam media buatan yang
steril, kaya nutrisi, tumbuh dalam wadah tertutup
yang tembus cahaya sehingga bagian tanaman
dapat memperbanyak diri dan bergenerasi
menjadi tanaman lengkap. Kultur jaringan
memanfaatkan sifat sel tanaman yang pada
prinsipnya dapat tumbuh menjadi individu baru
apabila kondisi l ingkungan terpenuhi. Sifat
tersebut sering disebut dengan istilah sifat
totipotensi sel. Teori totipotensi sel menyatakan
bahwa setiap sel memiliki potensi genetik seperti
zigot yaitu mampu memperbanyak diri dan
berdiferensiasi menjadi tanaman lengkap. Sifat
totipotensi mempercayai bahwa setiap bagian
tanaman dapat berkembang biak karena seluruh
bagian tanaman terdiri atas jaringan-jaringan hidup1).

Awal mula kultur jaringan dikembangkan
untuk perbanyakan vegetatif pada tanaman tomat
dan hingga saat ini terus dikembangkan untuk
tanaman-tanaman yang lain. Dalam perbanyakan
tanaman secara vegetatif, kultur jaringan
dikembangkan karena memiliki beberapa keunggulan
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Kultur Embrio

Kegiatan persilangan inter spesies sering kali
dilakukan dalam program pemuliaan tanaman
dengan tujuan untuk mentrasfer gen tertentu yang
diinginkan kepada tanaman target. Individu yang
dihasilkan dari persilanganc. ini seringkali mati
disebabkan oleh inkompatibilitas endosperma,
sehingga generasi F1 tidak dapat didapatkan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka
diperlukan teknik perbanyakan yang dapat
menyelamatkan individu hasil persilangan
tersebut.

Kultur embrio adalah salah satu tipe kultur
jaringan yang biasa digunakan dalam pemuliaan
tanaman yang bertujuan untuk mengatasi
permasalahan dormansi serta digunakan untuk
perbanyakan tanaman yang sulit berkecambah
secara alami. Selain itu, manfaat lain dari kultur
embrio antara lain dapat digunakan untuk
mempercepat perkecambahan dari tanaman yang
memiliki sifat dormasi lama, menyelamatkan dan
memperbanyak tanaman langka, memperpendek
siklus pemuliaan tanaman dan dapat digunakan
untuk menghasilkan tanaman haploid. Oleh
karena itu kultur embrio juga sering disebut
sebagai embryo rescue. Ada 2 tipe dalam kultur
embrio yaitu kultur embrio untuk embrio yang
belum matang atau biasa disebut embryo rescue
dan kultur embrio pada embrio yag sudah matang
yang berfungsi untuk merangsang perkecambahan.

Pemanfaatan teknik kultur embrio pada
tanaman kopi pertama kali dilaporkan dilakukan
pada tahun 1972 untuk menyelamatkan hasil

Kultur Kalus

Kultur kalus adalah tipe kultur yang
menggunakan jaringan sebagai bahan untuk
eksplannya2). Kalus dapat tumbuh dari jaringan
atau potongan organ apabila berada dalam kondisi
media tanam yang sesuai. Kultur kalus banyak
digunakan sebagai metode propagasi tanaman,
akan tetapi kultur kalus juga dapat digunakan
sebagai metode dalam menghasilkan produk-
produk metabolit sekunder secara in-vitro. Dalam
kultur jaringan, berbagai macam produk metabolit
sekunder dapat disintesis, diakumulasi, dan dapat
dieskresikan. Senyawa-senyawa tersebut memiliki
nilai ekonomi yang tinggi untuk dikembangkan.
Senyawa-senyawa yang telah dihasilkan dengan
menggunakan kultur in-vitro antara lain senyawa
alkaloid, saponin, cardenolid, anthraquinon,
polifenol, dan terpen3).

Pada tanaman kopi, kultur kalus dilakukan
dengan menggunakaneksplan berupa potongan
dari organ daun. Daun kopi yang digunakan
dalam kultur kalus adalah daun kopi yang sudah
membuka sempurna. Daun yang masih terlalu
muda tidak dapat digunakan sebagai eksplan,
sebab jaringannya belum terbentuk sempurna.
Sedangkan daun tua memiliki jaringan yang tidak
meristematis sehingga sifat totipotensinya
berkurang4). Untuk produksi metabolit sekunder
pada kultur in-vitro tanaman kopi masih belum
banyak dilakukan. Potensi kalus kopi sebagai
penghasil metabolit sekunder perlu dikaji lebih
lanjut, mengingat kalus kopi tergolong memiliki
tingkat polifenol yang cukup tinggi.

Proses kultur embrio
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persilangan interspesies C. canephora, C.
dewevrei, C. excelsa dan C. neo-arnoldiana. Pada
tahun 1988, Söndahl & Loh (1988) melaporkan
keberhasilannya dalam menumbuhkan embrio
matang dan embrio muda kultivar Mundo Novo
dan Catuai.

Kultur Haploid

Perakitan varietas hibrida dalam program
pemuliaan tanaman memerlukan tetua yang
memiliki homozigositas tinggi. Tanaman yang
memiliki homozigositas tinggi biasa disebut
sebagai galur murni (pure line). Perakitan galur murni
ini memerlukan waktu yang cukup lama, karena
pemulia harus melakukan selfing berkali-kali sampai
diperoleh generasi yang stabil secara genetik.
Upaya untuk mendapatkan galur murni ini dapat
dipersingkat dengan menggunakan teknik kultur
jaringan yang disebut sebagai kultur haploid.

Kultur haploid adalah kultur yang berasal
dari bagian reproduktif tanaman seperti  kepala
sari/anther, tepungsari/pollen dan ovule sehingga
dapat dihasilkan tanaman haploid. Kultur haploid
sangat berguna bagi ilmu pemuliaan tanaman
karena dapat memperpendek proses pemuliaan
tanaman. Dari tipe kultur ini dapat dihasilkan

tanaman homozygote double haploid (diploid)
atau poliploid untuk inbreeding dengan hasil
hibrida unggul. Penggunaan individu hasil kultur
haploid memberikan dua manfaat, yaitu untuk
mengidentifikasi informasi genetic yang unik pada
tanaman kopi secara langsung, dan sebagai tetua
homozigot dalam produksi benih hibrida

Kultur Anther

Kultur anther adalah kultur jaringan yang
menggunakan anther sebagai bahan tanamnya.
Kultur ini merupakan salah satu bagian dari kultur
haploid yang berfungsi untuk menghasilkan
tanaman haploid. Anther mengandung serbuksari/
pollen yang secara mikrospora dapat beregenerasi
menjadi embrio. Selain itu, anther juga dapat
menghasilkan kalus apabila berada dalam
lingkungan yang sesuai. Kalus  tersebut dapat
dijadikan eksplan induksi untuk menghasilkan
individu yang bersifat haploid. Pada kultur anther,
hal yang perlu diperhatikan adalah induksi kalus
atau embriorid dari mikrospora atau pollen,
regenerasi tanaman dari kalus atau embriorid,
persentase tanaman hijau, dan penggandaan
kromosom, baik secara spontan atau diinduksi
oleh kolkisin.

Sumber : https://agroteknologi.web.id

Proses kultur anther

https://agroteknologi.web.id
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Pemanfaatan kultur anther pada tanaman
kopi dilakukan pertama kali pada tahun 1973.
Anther diperoleh dari induksi anther kultivar
C. arabika Mundo Novo dan Bourbon Amarelo.
Selain menggunakan anther, individu haploid juga
bisa didapatkan dengan menggunakan eksplan
mikrospora (serbuksari) sehingga tanaman haploid
dapat langsung diperoleh, terjamin kemurnian
genetiknya, dan mencegah adanya kontaminasi
perkembangbiakan sel somatik.

Kultur Protoplas

Kultur protoplas adalah tipe kultur jaringan
yang menggunakan bahan tanam berupa sel
tanpa dinding yang hanya dilindungi oleh membran
plasma.

Berbeda dengan kultur kalus, kultur protoplas
ini akan menghasilkan koloni dan membentuk
mikrokalus. Manfaat yang diperoleh dari kultur
protoplas adalah dapat digunakan untuk
memanipulasi genetik tanaman seperti fusi
protoplas, transformasi protoplas dan analisis
somaklonal-protoklonal pada tingkat protoplas.
Selain untuk mendukung pemuliaan tanaman,
kultur protoplas dapat juga digunakan untuk
mendapatkan sifat-sifat tertentu seperti sifat
ketahanan terhadap hama dan penyakit serta
cekaman abiotik.

Pemanfaatan kultur protoplas pada tanaman
kopi telah dilakukan dengan cara fusi protoplas.
Persilangan antar tanaman dilakukan dengan
menggabungkan protoplas dari dua spesies/
individu tanaman kopi, kemudian protoplas hasil
fusi tersebut dikultur sehingga dihasilkan individu
yang memiliki protoplas hasil fusi. Keberhasilan
kultur protoplas dengan menggunakan kalus
embriogenik pada kopi Arabika pertama kali
dilaporkan oleh Söndahl et al. (1980). Protoplas
diregenerasi dari daun muda yang berasal dari
zuriat hibrida antara C. arabika dan C. canephora.

Aplikasi Kultur Jaringan di Bidang
Lainnya

Selain digunakan dalam perbanyakan
tanaman dan pemuliaan tanaman, kultur jaringan
juga dapat dikembangkan untuk hal-hal yang lain
seperti pembentukan benih sintetis dengan
memanfaatkan hasil dari kultur kalus, pegujian
ketahanan tanaman terhadap suatu penyakit dan
pemanfaatan hasil metabolit sekunder dari teknik
kultur jaringan. Teknologi benih sintetik telah
dilakukan untuk mengatasi kendala bagi tanaman
yang mempunyai permasalahan dengan
keterbatasan penyediaan benih dan tanaman
yang memiliki keragaman genetik. Benih sintetik
dapat didefinisikan sebagai embrio somatik, tunas,
atau jaringan lain yang dikemas dalam suatu zat
penyimpan sehingga bertahan lama dan dapat
disemai kembali sebagai benih yang memiliki
kemampuan untuk menjadi tanaman di bawah
kondisi in vitro atau ex vitro. Teknologi ini
memanfaatkan teknik kultur jaringan dalam
prosesnya. Secara umum, benih sintetik banyak
menggunakan embriosomatik atau embriozigotik
dari suatu tanaman. Begitu pula pada pengujianProses kultur protoplas
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ketahanan tanaman terhadap penyakit.
Pengaplikasian teknik kultur jaringan sering
digunakan sebagai salah satu alat untuk
mempermudah pelaksanaannya. Aplikasi teknik
kultur jaringan juga dimanfaatkan untuk
meningkatkan proses metabolit sekunder
tanaman. Metabolit sekunder tanaman yang
dihasilkan dari proses metabolisme dapat
ditingkatkan melalui kultur jaringan bahkan ada
juga teknik kultur jaringan yang dapat menghasil-
kan metabolit sekunder baru melalui penambahan
senyawa-senyawa yang merupakan prekursor.
Berbagai hal tersebut sangat memungkinkan
apabila dikaji dan terapkan pada tanaman kopi.

Penutup
Beragam aplikasi teknik kultur jaringan telah

banyak diterapkan pada tanaman kopi. Berbagai
macam teknik tersebut memiliki keunggulan dan
fungsi masing-masing, baik sebagai sarana
untuk propagasi tanaman, pendukung kegiatan

pemuliaan tanaman atau untuk tujuan-tujuan
lain. Akan tetapi, secara keseluruhan semua
teknik kul tur jar ingan yang digunakan
diharapkan dapat membantu menyelesaikan
berbagai permasalahan dan menghasilkan
teknologi baru yang dapat memajukan dunia
perkopian.

Sumber Pustaka

a)Khan, I.A. & J.J. Shaw (1988). Biotechnology in
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Production of plant  secondary metabolites: A
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Pentingnya Terasering pada Lahan Miring
Perkebunan Kopi

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

Terasering merupakan salah satu teknologi konservasi tanah yang penting
dan dianjurkan pada area pertanian dan perkebunan di lahan miring. Keberadan
terasering akan menurunkan laju aliran air sehingga memeperkecil erosi pada
lapisan top soil. Kesuburan tanah tetap terjaga sehingga menunjang produktivitas
kopi tetap tingggi dan lebih berkelanjutan.

Pada tanah-tanah yang miring, contohnya
perkebunan kopi Arabika yang umumnya berada
di daerah dengan topografi miring, dan bentuk
lahan yang berbukit sampai bergunung, tindakan
konservasi sangat diperlukan terutama jika
kemiringan lebih dari 20%1). Bentuk konservasi
tanah yang umumnya ditemukan di daerah
perkebunan kopi yang memiliki lahan miring yaitu
pembuatan teras. Pembuatan teras ini dapat
dikatakan konservasi minimalis, artinya wajib ada
pada lahan miring. Namun, apabila ditambahi
dengan konservasi agronomis akan jauh lebih baik
dalam menjaga tanah.

Terasering yaitu kegiatan konservasi tanah
dan air untuk mencegah erosi2). Bentuk terasering
berbeda-beda tergantung pada kemiringan tanah,
kedalaman efektif tanah, kepekaan tanah terhadap
erosi, dan mudah tidaknya longsor. Semakin mir-
ing tanah maka semakin dekat jarak antar teras.
Manfaat teras sangat besar bagi kehidupan di
sekitar perkebunan kopi Arabika sebab akan
mencegah tanah longsor, dan sedimentasi sungai
di sekitarnya. Namun walaupun sudah diketahui
banyak manfaat teras, tidak jarang dijumpai
beberapa perkebunan kopi Arabika ditemukan
tidak memiliki teras. Alasan sederhana mengapa
teras tidak dibuat sebab membutuhkan tambahan
biaya tenaga kerja, dan waktu yang tidak sedikit.
Walaupun demikian, masih ditemukan beberapa
petani yang peduli terhadap kondisi tanah

ewasa ini, isu lingkungan semakin
hangat dibicarakan. Manusia
semakin sadar pentingnya
menjaga kelestarian lingkungan.

Iklim yang cenderung berubah-ubah saat ini membawa
dampak begitu besar bagi manusia dan makhluk
hidup lainnya. Sebagai contoh hujan lebat yang
berlangsung lama berpeluang menyebabkan
banjir bandang dan tanah longsor. Makhluk hidup
menjadi korban sebab rumah-rumah dan penghuni
dapat tertimbun longsoran tanah, tanaman-
tanaman roboh, binatang kehilangan habitat aslinya,
dan sebagainya. Mengapa hal ini dapat terjadi?
Hal ini bisa terjadi dikarenakan kurangnya kepedulian
manusia terhadap kelestarian lingkungan. Untuk
mengembalikan kondisi seperti semula, membutuhkan
waktu bertahun-tahun. Oleh karena itu diperlukan
kesadaran bagi manusia untuk memperbaiki dan
menjaga kelestarian lingkungan.

Salah satu wujud kepedulian lingkungan bagi
manusia khususnya pelaku di perkebunan yaitu
melakukan konservasi tanah. Konservasi tanah
yaitu upaya perlindungan terhadap tanah yang
bertujuan untuk menjaga kelestarian tanah.
Konservasi tanah ada beberapa macam yaitu
konservasi secara mekanik yaitu dengan
pembuatan terasering, rorak. Konservasi
agronomis dengan penggunaan penaung, cover
crop, mulsa. Konservasi buatan yaitu dengan
penggunaan bahan kimia.
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dengan tetap membuat terasering di kebun kopi
mereka. Petani yang sudah membuat terasering
inilah yang biasanya sudah mendapatkan
pemahaman mengenai teknik budidaya kopi yang
baik dan benar.

Pembuatan teras batu (a) dan teras tanah (b)
di perkebunan kopi rakyat

Mengapa Terasering Penting?
Erosi adalah salah satu proses perusakan

tanah yang terjadi akibat tidak adanya terasering.
Manfaat adanya teras yaitu menghambat laju
kecepatan aliran permukaan air memudahkan
praktek budidaya kebun, mencegah erosi,
mengurangi pencucian hara, dan pengkikisan
lapisan subur tanah. Apabila tidak ada teras maka
lapisan atas tanah yang umumnya paling subur
akan mudah tergerus  dengan demikian perlahan-
lahan dapat mengurangi kesuburan tanah.

Prinsip pembuatan teras yaitu mebuat
bangunan yang serupa dengan ...... sehingga air
tidak meluncur deras. Air yang tidak dapat masuk
ke dalam tanah akan hilang sebagai aliran air
permukaan. Dilaporkan bahwa tanah yang
memiliki kemiringan >20% maka penurunan
penyerapan air sebanyak 75%, ini artinya bahwa
semakin miring maka semakin banyak air yang
tidak meresap ke dalam tanah namun hilang
sebagai aliran air permukaan. Air permukaan
inilah yang  membawa tanah dan mengikis lapisan
subur tanah secara perlahan-lahan. Bahkan yang
terparah yaitu adanya erosi mampu melepaskan
ikatan tanah sehingga tanah lebih rapuh atau
yang disebut dengan longsor tanah. Secara umum
dampak lahan perkebunan kopi yang tidak
memiliki terasering sebagai berikut3):
1. Hilangnya lapisan permukaan subur tanah.
2. Kadar bahan organik rendah akibat terbawa

air.
3. Hara tanah yang berasal dari hasil penguraian

seresah tanaman rendah.
4. Struktur tanah memiliki imbangan porositas

yang buruk.
5. Daya dukung yang lebih rendah terhadap

pertumbuhan.

Kondisi tanah akibat tidak ada teras

a

b
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Berkaitan penjelasan di atas, maka pembuatan
teras sangat penting untuk menghindari kerugian-
kerugian di masa datang. Bentuk teras pun
berbeda-beda tergantung dari kemiringan, jeluk
tanah, dan kepekaan erosi.

Bentuk teras seperti ini dibuat saat persiapan
lahan tanaman kopi. Artinya sebelum ditanam
kopi, maka lahan-lahan miring harus terlebih
dahulu disiapkan terasering. Adanya teras ini
selain mengurangi resiko erosi, juga membantu
tanaman tetap tegak atau tidak roboh khususnya
bagi tanaman muda.

Penutup
Lahan miring memiliki resiko kerusakan

tanah lebih tinggi. Tindakan konservasi tanah

 Lereng (%) Guludan/ Guludan/ Guludan/ Guludan/ Guludan Guludan
Bangku Bangku Bangku Bangku

 0-15 Guludan/ Guludan/ Guludan/ Guludan/ Guludan Guludan
Bangku Bangku Bangku Bangku

 15-30 Bangku Bangku Bangku Bangku Individu Individu
 30-45 Bangku/ Bangku/ Bangku/ Bangku/ Individu Individu

individu individu individu Individu
 >45 - - - - - -

Bentuk teras pada jeluk, kecuraman lereng, dan kepekaan erosi yang berbeda3)

 Jeluk tanah (cm) > 90 40-90 < 40

 Kepekaan erosi Kurang Tinggi Kurang Tinggi Kurang Tinggi

yakni terasering mutlak diperlukan pada
perkebunan kopi berlahan miring. Sehingga
terasering membantu menjaga kelestarian dan
kesuburan tanah serta menjaga kontinuitas
produksi kopi.

Sumber Pustaka
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2)Erwiyono, R. (2007). Kiat membuat teras pada lahan
miring bersolum tidak dangkal: menyiasati
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Mengenal Pertunasan dan Percabangan
pada Kopi Robusta

Fitria Yuliasmara1)

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

Kopi (Coffea spp) adalah spesies tanaman berbentuk pohon yang termasuk
dalam famili Rubiaceae dan genus Coffea. Tanaman ini tumbuhnya tegak,
bercabang, dan bila dibiarkan tumbuh dapat mencapai ketinggian sekitar 12
meter. Tanaman kopi berdaun bulat telur dengan ujung agak meruncing, daun
tumbuh berhadapan pada batang, cabang, dan ranting-rantingnya. Kopi
mempunyai sistem percabangan yang agak berbeda dengan tanaman lain.
Tanaman ini mempunyai beberapa jenis cabang yang sifat dan fungsinya
berbeda.

bersifat plagiotropik antara lain cabang primer,
cabang sekunder, cabang tersier, cabang
cambuk, cabang kipas, cabang cacing, dan
cabang balik yang memiliki rumus daun 1/2 yaitu
menyirip dan terletak pada satu bidang. Batang
ortotropik dapat menghasilkan cabang ortotropik
dan plagiotropik, sedangkan cabang plagiotropik
hanya menghasilkan pertumbuhan cabang
plagiotropik (cabang plagiotropik kopi dapat
menghasilkan cabang ortoptropik namun sangat
jarang ditemui).

ertumbuhan vegetatif tanaman kopi
menunjukkan sifat dimorfisme,
yaitu pertumbuhan arah ke atas
(ortotropik) dan pertumbuhan

arah ke samping (plagiotropik)1). Bagian tanaman
yang bersifat ortotropik antara lain batang utama
dan wiwilan. Batang tanaman yang bersifat
ortotropik ditandai dengan kedudukan daun kopi
yang saling berhadapan, tidak terletak pada satu
bidang dengan rumus kedudukan daun (phyllotaxis)
2/5 atau 3/8. Sedangkan, bagian tanaman yang

Sifat dimorfisme pada tanaman kopi: a) cabang ortotrop dengan rumus kedudukan daun 2/5 atau 3/8 dan
b) cabang plagiotrop dengan rumus kedudukan daun 1/2

ba
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Jenis Tunas
Pada ketiak daun terdapat dua macam tunas

yaitu tunas legitim (tunas primer) dan tunas seri
(tunas reproduksi)2). Tunas legitim terletak sedikit
di atas ketiak daun serta di atas kumpulan tunas
seri dan hanya terdapat satu tunas legitim. Tunas
legitim akan tumbuh menjadi cabang primer dan
hanya berlangsung satu kali. Tunas-tunas seri
dan tunas legitim yang terdapat pada ketiak daun
dapat tumbuh ke arah pertumbuhan vegetatif
membentuk batang dan cabang, tetapi sebaliknya
pada saat-saat tertentu dapat tumbuh ke arah
generatif membentuk bunga dan buah. Kedua
macam tunas tersebut mempunyai sifat dan
tanda-tanda khusus yaitu2).

Tunas Legitim

Tunas legitim pada tanaman kopi terletak
pada ketiak daun, dan sedikit di atas kumpulan
tunas seri. Tunas legitim hanya berjumlah satu
buah pada setiap ketiak daun. Tunas legitim pada
batang utama maupun wiwilian akan menghasil-
kan cabang primer yang selanjutnya akan

menghasilkan cabang sekunder, tersier dan
seterusnya. Tunas legitim hanya berjumlah satu
dan hanya bisa tumbuh satu kali. Oleh karena
itu, jika terjadi kematian pada tunas ini akan
menyebabkan tunas baru pada ketiak daun yang
sama tidak dapat tumbuh.

Tunas Seri

Tunas seri terletak di ketiak daun. Tunas seri
sebanyak 4 sampai 5 buah setiap ketiak daun
dan akan tumbuh menjadi wiwilan. Tunas seri
akan menghasilkan cabang yang sama dengan
cabang tempat tumbuhnya. Sebagai contoh,
tunas seri pada batang utama akan tumbuh
membentuk wiwilan, sedangkan tunas seri pada
cabang produksi akan menghasilkan cabang
produksi. Bila cabang dari tunas seri mengalami
kematian maka akan tumbuh tunas seri baru
di ketiak daun yang sama. Penciri utama dari
tunas seri yaitu memiliki ruas pertama pendek,
pada buku pertama terdapat sepasang daun
kecil berbentuk limas dan mulai pada buku
kedua terdapat pasangan daun yang bentuknya
normal.

 

Jenis tunas pada tanaman kopi a) tunas legitim, b) tunas seri, c) cabang legitim, d) wiwilan yang termasuk
cabang seri, dan e) sepasang daun kecil berbentuk limas sebagai penanda tunas seri

a

b
c

d

e
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Percabangan Berdasarkan
Morfologi Tanaman

Jenis percabangan kopi dan pengertiannya
adalah sebagai berikut(2):

Cabang Ortotrop

Cabang reproduksi adalah cabang yang
tumbuhnya tegak dan lurus. Terdapat dua jenis
cabang/batang yang berupa cabang ortotrop
yaitu batang utama dan wiwilan.
 Batang utama; merupakan batang yang

tumbuh dari epikotil bibit semaian, bibit
sambungan dari entres ortotrop, maupun hasil
somatic embryogenesis (SE). Batang ini
berfungsi sebagai penopang utama tanaman
kopi. Batang ini memiliki tunas seri yang akan
tumbuh menjadi wiwilan dan tunas legitim yang
akan menjadi cabang primer. Wiwilan pada
batang utama akan muncul pada setiap ketiak
daun. Sedangkan cabang primer pada tanaman
asal semaian benih kopi, akan muncul pada
ketiak daun ke 8 atau 9. Sedangkan pada bibit
sambung dan bibit tanaman asal SE, cabang
primer akan muncul yang dimulai dari ruas
pertama walaupun dengan ukuran yang lebih
kecil dari normal.

 Wiwilan; merupakan cabang berasal dari tunas
seri yang terdapat di setiap ketiak daun pada
batang utama atau cabang primer. Setiap ketiak
daun mempunyai 4-5 tunas reproduksi,
sehingga apabila cabang reproduksi mati bisa
diperbaharui sebanyak 4-5 kali. Cabang ini
mempunyai sifat seperti batang utama,
sehingga suatu ketika batang utama mati atau
tidak tumbuh sempurna, maka fungsinya dapat
digantikan oleh cabang ini. Namun, wiwilan yang
terlalu banyak tumbuh di batang utama harus
selalu dibuang agar tidak mengganggu
pertumbuhan dan produktivitas tanaman kopi.
Hal tersebut disebabkan wiwilan atau biasa
disebut juga tunas air memiliki pertumbuhan
yang sangat cepat sehingga serapan unsur
hara (sink) oleh tunas air lebih dominan
dibandingkan dengan cabang lain pada
tanaman kopi.

Jenis cabang ortotrop pada tanaman kopi;
a) batang utama dan b) wiwilan

Cabang Plagiotrop

 Cabang primer adalah cabang yang tumbuh
pada batang utama atau cabang reproduksi
dan berasal dari cabang primer. Pada setiap
ketiak daun hanya mempunyai satu tunas
primer, sehingga apabila cabang ini mati,
ditempat itu sudah tidak dapat tumbuh cabang
primer lagi. Cabang primer mempunyai ciri-ciri
(i) arah pertumbuhannya mendatar; (ii)
cabang relatif lemah; (iii) berfungsi sebagai
penghasil bunga karena di setiap ketiak
daunnya terdapat mata atau tunas yang dapat
tumbuh menjadi bunga dan buah.

 Cabang sekunder adalah cabang yang tumbuh
dari tunas legitim pada cabang primer dan
berasal dari tunas sekunder. Cabang ini
mempunyai sifat seperti cabang primer
sehingga termasuk cabang produktif yang
dapat menghasilkan bunga dan buah.

a

b
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 Cabang tersier merupakan tunas yang tumbuh
dari tunas legitim pada cabang sekunder.
Cabang ini mempunyai sifat seperti cabang
primer dan sekunder yaitu termasuk cabang
produktif yang dapat menghasilkan bunga dan
buah.

 Cabang kipas adalah cabang reproduksi yang
tumbuh kuat pada cabang primer karena
pohon sudah tua. Pohon yang sudah tua
biasanya hanya mempunyai sedikit cabang
primer, karena sebagian besar sudah mati dan
luruh. Cabang yang tinggal sedikit ini biasanya
terletak di ujung batang dan mempunyai

pertumbuhan yang cepat, sehingga mata
reproduksinya tumbuh cepat menjadi cabang-
cabang reproduksi. Cabang reproduksi ini
sifatnya seperti batang utama dan sering
disebut sebagai cabang kipas.

 Cabang cambuk/cabang cacing adalah cabang
kipas yang tidak mampu membentuk cabang
primer, meskipun tumbuhnya cukup kuat.

 Cabang balik adalah cabang reproduksi yang
tumbuh pada cabang primer, berkembang
tidak normal dan mempunyai arah pertumbuhan
menuju ke dalam batang utama.

 Jenis cabang plagiotrop pada tanaman kopi; a) cabang primer,
b) cabang sekunder, dan c) cabang tersier

b

c

a

Jenis cabang plagiotrop pada tanaman kopi; a) cabang kipas, b) cabang
cambuk, dan c) cabang balik

c

b

a
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Percabangan Berdasarkan
Pembuahan

Pada tanaman kopi robusta beberapa istilah
untuk cabang berdasarkan pembuahannya yang
disebabkan sifat kopi robusta yang hanya berbuah
sekali pada ruas yang sama3). Pemahaman jenis
cabang dan manajemen cabang sangat diperlukan
untuk kestabilan dan keberlanjutan produksi.
Penggolongan percabangan ini biasa dilakukan
pada saat pelaksanaan manajemen cabang pada
pangkas produksi yang lebih dikenal dengan
pangkas lepas panen (PLP). Jenis cabang kopi
Robusta berdasarkan pembuahannya yaitu3):
 Cabang B0, yaitu cabang yang belum pernah

berbuah. Cabang ini merupakan hasil dari
pertumbuhan tunas baru dan berumur kurang
dari satu tahun.

 Cabang B1, yaitu cabang yang sudah berbuah
1 kali. Cabang ini memiliki potensi produksi yang
tinggi karena menghasilkan 8-14 dompol  dalam
satu cabang dan 20-40 butir dalam satu
dompol.

 Cabang B2, yaitu cabang yang sudah berbuah
2 kali. Cabang ini memiliki potensi produksi yang
sedang karena menghasilkan 4-8 dompol
dalam satu cabang dan 8-25 butir dalam satu
dompol.

 Cabang B3, yaitu cabang yang sudah berbuah
3 kali. Cabang ini sudah tidak produktif
sehingga seharusnya dipotong pada saat PLP.
Cabang ini memiliki potensi produksi yang
rendah karena hasil menghasilkan 2-6 dompol
dalam satu cabang dan 1-14 butir dalam satu
dompol.

Jenis percabangan kopi robusta berdasarkan pembuahannya: a) cabang B0, b) cabang B1,
c) cabang B2, dan d) cabang B3

d

a

c

b
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Penutup
Pengetahuan tentang pertunasan dan

percabangan kopi sangat diperlukan untuk dapat
melakukan manajemen cabang pada kopi robusta
yang umumnya memiliki sifat hanya berbuah sekali
pada ruas yang sama. Untuk menghasilkan
produktivitas tinggi dan stabil maka cabang
produksi yang baru harus selalu tersedia dalam
jumlah yang mencukupi setiap tahunnya.
Kesalahan dalam melakukan manajemen cabang
akan menimbulkan kerugian yaitu penurunan
produktivitas pada tahun berikutnya.

Sumber Pustaka

1)Yahmadi, M. (1983). Budidaya dan Pengolahan Kopi,
BPP Jember. 36p.

2)Hartobudoyo, S. (1975). Pangkasan Kopi . Balai
Penelitian Perkebunan. Jember. 63p.

3)Yuliasmara, F.; Suhartono & R. Hulupi (2016).
Pangkasan Tanaman Kopi. Kopi Sejarah Botani
Proses Produksi, Pengolahan, Produk Hilir dan
Sistem Kemitraan. Gadjah Mada University Press.
890 p.
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P

Jenis-Jenis Insektisida untuk Pengendalian
Hama Utama pada Tanaman Kakao

Dwi Suci Rahayu1)

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

Saat ini beredar luas di pasaran berbagai nama dagang dan jenis insektisida
yang digunakan untuk pengendalian hama utama kakao. Beberapa jenis
insektisida yang banyak digunakan adalah golongan piretroid sintetik. Dalam
menentukan jenis insektisida yang tepat diperlukan pengalaman dan ketelitian
untuk mengidentifikasi suatu serangan hama tanaman. Kekeliruan dalam
mengidentifikasi suatu hama akan mengakibatkan penentuan jenis insektisida
yang tidak tepat. Oleh karena itu, berikut terangkum informasi bahan aktif,
nama dagang serta hama sasaran pada tanaman kakao yang sudah terdaftar
dan diizinkan untuk komoditas pertanian dan perkebunan. Informasi ini dapat
digunakan sebagai acuan dalam penggunaan insektisida yang tepat untuk
mengendalikan hama utama pada kakao.

merupakan cara yang masih banyak digunakan
terutama di perkebunan besar karena dianggap
paling efektif, hemat, dan dapat mengurangi
kemungkinan timbulnya pengaruh samping yang
tidak menguntungkan.

Selain PBK dan Helopeltis, ada beberapa
spesies serangga yang merupakan hama
tanaman kakao, di antaranya ulat kilan (Hyposidra
talaca) dan penggerek batang/cabang (Zeuzera
coffeae). Serangan ulat kilan dimulai sejak larva
keluar dari dalam telur. Kerusakan tanaman kakao
akibat serangan hama ulat kilan tidak berpengaruh
langsung terhadap produksi, namun kerugian
sangat berarti apabila ulat kilan menyerang kakao
pada fase bibit atau tanaman muda. Pengendalian
ulat kilan dapat dilakukan secara mekanis dengan
memotong bagian ranting yang daun-daun
mudanya rusak, dengan insektisida nabati berupa
ekstrak daun mimba dan apabila serangan relatif
luas, dapat dilakukan penyemprotan dengan
insektisida sintetik. Gejala serangan hama
penggerek batang/cabang, yaitu larva membuat

enggerek buah kakao (PBK,
Conopomorpha cramerella Snell.)
dan penghisap buah kakao
(Helopeltis antonii) merupakan

salah satu penyebab menurunnya produksi kakao.
Sampai saat ini kerugian akibat serangan hama
pada kakao masih cukup tinggi. Dengan konsep
pengendalian hama secara terpadu, yaitu dengan
komponen kultur teknis melalui pangkasan untuk
mengurangi kelembaban kebun, komponen hayati
dengan memanfaatkan semut hitam (Dolichoderus
thoracicus), jamur entomopa-togen, Beauveria
bassiana, atau dengan insektisida nabati
berbahan aktif ekstrak daun/biji mimba, tembakau,
babandotan, dan lain-lain diharapkan mampu
mengurangi kerugian akibat serangan hama
tersebut1). Apabila teknik pengendalian tersebut
belum mampu menekan serangan hama, maka
digunakan insektisida sebagai alternatif terakhir.
Pengendalian hama dengan menggunakan
insektisida pada areal yang terbatas dan
didasarkan atas hasil pengamatan secara dini
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rongga gerekan dengan arah melintang di ujung
gerekan hingga mendekati kulit batang/cabang.
Akibat gerekan tersebut, bagian tanaman di atas
lubang gerek manjadi layu, kering dan mati, terutama
pada batang/cabang yang berukuran kecil1).

Saat ini, pengendalian hama dengan meng-
gunakan insektisida masih menjadi pilihan karena
dapat digunakan dengan mudah, dapat diaplikasi-
kan hampir di setiap tempat dan waktu, dapat
diaplikasikan dalam waktu singkat, hasilnya dapat
dilihat dalam waktu singkat, dan mudah diperoleh
di toko-toko pertanian di pedesaan sampai kota
besar. Namun demikian, penggunaan insektisida
bisa berdampak buruk bagi manusia, jasad bukan
sasaran dan lingkungan hidup. Oleh karena itu,
penggunaannya harus bijaksana dan mengikuti
6 kaidah tepat yaitu tepat mutu, tepat sasaran,
tepat jenis insektisida, tepat waktu, tepat dosis/
konsentrasi, dan tepat cara penggunaan. Tepat
mutu ialah pestisida yang digunakan harus  baik,
tidak kadaluarsa, rusak atau yang diduga  palsu,
terdaftar dan diijinkan oleh Komisi  Pestisida.
Tepat sasaran ialah jenis hama yang menyerang
tanaman harus diketahui spesiesnya terlebih
dahulu. Tepat jenis artinya setelah diketahui
spesies hama yang akan dikendalikan, maka
dipilih jenis insektisida yang dianjurkan untuk

mengendalikan hama tersebut, biasanya informasi
tersebut dapat dilihat pada label atau kemasan
insektisida. Tepat waktu maksudnya waktu
penggunaan insektisida harus disesuaikan
dengan populasi hama atau kondisi kerusakan
yang ditimbulkannya telah mencapai batas
ambang ekonomi. Selain itu, stadium dari hama
yang menyerang dan keadaan cuaca juga
berpengaruh terhadap waktu penggunaan
insektisida. Tepat dosis/konsentrasi, dosis atau
konsentrasi insektisida yang digunakan mem-
pengaruhi daya bunuh terhadap hama dan
penyakit tanaman. Penggunaan dosis yang tidak
tepat akan mempengaruhi efikasi insektisida dan
meninggalkan residu pada hasil panen sehingga
membahayakan bagi konsumen. Tepat cara peng-
gunaan, pada umumnya penggunaan pestisida
dilakukan dengan cara disemprot. Sebelum dilakukan
penyemprotan insektisida ada beberapa hal yang
harus diperhatikan antara lain: peralatan semprot
(nozel, alat semprot, dan alat pelindung keamanan)
serta keadaan cuaca (intensitas sinar matahari,
kecepatan angin, dan kelembaban udara).

Berikut adalah informasi beberapa jenis
bahan aktif insektisida yang digunakan untuk
mengendalikan hama PBK dan Helopeltis yang
sudah pernah dilakukan pengujian di Puslitkoka.

 Deltametrin 0,06 94,7
 Sihalotrin 0,06–0,12 76,3–86,8
 Betasiflutrin 0,05–0,1 69,1–85,2
 Alfa sipermetrin 0,06 61,6
 Bifentrin 0,12 64,9
 Esfenvalerat 0,2 85,5
 Fipronil 0,2–0,4 84,6–96
 Sipermetrin + klorpirifos 0,0375–0,15 56,3–71,5
 Sihalotrin Z 0,025–0,2 62,8–63,1
 Deltametrin T ½–1 tablet 69–78,5
 L-sihalotrin + tiametoksam 0,03-0,04 34,8–41,6
 Klorantraniliprol + lamda sihalotrin 0,2 mL/L 76,33
 Abamektin + tiametoksam 1–2 g/L 53,02–83,09
 Pimetrozin 0,4 g/L 64,50

Jenis bahan aktif insektisida yang pernah diuji untuk pengendalian PBK1) & 2)

 Bahan aktif insektisida Konsentrasi  formulasi (%) Nilai efikasi terhadap serangan PBK (%)
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Pada beberapa kasus, baik petani maupun
perkebunan swasta berusaha untuk mengendalikan
hama kakao dengan aplikasi berbagai macam
insektisida tetapi serangan hama masih terjadi.
Dari hal tersebut timbul beberapa pertanyaan:
apakah ada yang salah dengan cara aplikasi atau
jenis insektisida yang digunakan. Banyaknya jenis
insektisida di toko-toko pertanian dan banyaknya
formulator terkadang justru membuat bingung

petani atau pihak kebun dalam menentukan
insektisida secara benar. Oleh karena itu, petani
atau pihak kebun harus mulai mempelajari tentang
kandungan bahan aktif, formulasi, cara kerja,
serta berbagai hal yang berhubungan dengan
insektisida.

Berikut beberapa jenis insektisida anjuran
yang telah mendapat ijin dari Pusat Perizinan dan
Investasi, Sekretariat Jenderal Kementerian

Jenis bahan aktif insektisida yang pernah diuji untuk pengendalian Helopeltis1) & 3)

 Bahan aktif insektisida Konsentrasi Nilai efikasi (%)
 Alfa sipermetrin 5 mL/L > 50
 Sipermetrin 0,5 mL/L 98,63
 BPMC 2 mL/L >50
 Lamda sihalotrin 2 mL/L 68-76
 Klorpirifos 0,175-1 mL/L 98,75
 Klorpirifos + sipermetrin 0,5-2 mL/L 82
 Klorpirifos + teta sipermetrin 0,5-2 mL/L 80
 Klorantraniliprol + lamda sihalotrin 0,2 mL/L 53,24-62,98
 Abamektin + tiametoksam 1-2 g/L 63,23-79,35
 Pimetrozin 0,4 g/L 53,58-63,25

Jenis Insektisida yang terdaftar dan diijinkan oleh Direktorat Pupuk dan Pestisida,
khusus untuk pengendalian hama kakao4).
 Jenis hama Bahan aktif Jenis pestisida (Merk)
 Helopeltis sp. Abamektin Promectin 18 EC

Alfametrin Fastac 15 EC
Alfa sipermetrin Bestox 50 EC, Tetrin 36 EC
Asefat Amcothene 75 SP, Chix 25 EC, Orthene 75

SP
Beta siflutrin Buldok 25 EC
Beta sipermetrin Beta 15 EC
BPMC Bassa 500 EC, Baycarb 500 EC, Hopcin 460

EC, Indobas 500 EC, Sidabas 500 EC,
Dharmabas 500 EC, Emcindo 500 EC,
Gobang 110 EC, Mipcin 50 WP

Deltametrin Decis 25 EC, Marcis 25 EC
Diazinon Diazinon 600 EC
Esfenvalerat Sumialpha 25 EC
Etofenproks Trebon 95 EC
Eugenol, sitronela, geraniol Sainindo 200 EC
Fenitrotion Sumithion 50 EC
Fenpropatrin Propar 50 EC, Meothrin 50 EC
Fention Lebaycid 500 EC



31 <<
29 | 3 | Oktober 2017

PUSAT PENELITIAN KOPI DAN KAKAO INDONESIA
Warta

Fenvalerat Fenval 200 EC
Karbosulfan Marshal 200 EC, Respect 200 EC
Klorfuazuron Atabron 50 EC
Klorpirifos Azure 200 EC, Petroban 200 EC, Sinoban 400

EC, Termiban 205 EC, Chlormite 400 EC,
Dursban 200 EC

Klorpirifos  + sipermetrin Prodex Plus 505 EC, Halona 200/50 EC
Lamda sihalotrin Brantas 25 EC, Jayam 50 EC, Labrador 25

EC, Lamdarin 55 EC, Matador 25 EC, Matador
25 CS, Matarin 50 EC, Meteor 25 EC, Rudal
25 EC, Salvador 25 EC, Santador 25 EC,
Sidador 30 EC, Stopper 25 EC

Lamda sihalotrin +tiametoksam Alika 247 ZC
Malation Fyfanon 440 EW
MIPC Mipcinta 50 WP, Mipcindo 50 WP, Sidacin

50 WP
Metomil Dangke 40 WP, Tamilto 25 WP, Metindo 25

WP, Lannate 25 WP
Propoksur Basilio 50 WP, Poksindo 200 EC

Permetrin Ambush 20 EC, Pounce 20 EC, Extratin 200
EC

Sipermetrin Arrivo 30 EC, Brasso 250 EC, Bravo 50 EC,
Capture 100 EC, Capture 50 EC, Corsida 50
EC, Crowen 113 EC, Cypermax 100 EC, Cyrux
50 EC, Exocet 50 EC, Farintop 50 EC, Kencis
260 EC, Metal 30 EC, MP amytrin 100 EC,
Ripcord 50 EC, Scud 50 EC, Sidamethrin 50
EC, Sinometrin 100 EC, Tikam 50 EC,
Tombak 189 EC, Vigor 100 EC

Teta sipermetrin Tetrin 30 EC
Tiametoksam Actara 25 WG
Tiodikarb Larvin 75 WP
Triklorfon Clorfos 95 SP

 PBK, Alfa sipermetrin Bestox 50 EC
 Conopomorpha cramerella Beta siflutrin Raydock 28 EC

Bifentrin Talstar 25 EC
Deltametrin Marcis 25 EC
Fipronil Forza 50 SC, Penalty 50 SC, Regent 50 SC
Imidakloprid+beta siflutrin Solomon 300 OD
Klorantraniliprol Prevathon 50 SC
Klorpirifos Chlormite 400 EC
Klorpirifos + alfa sipermetrin Tugard 160/10 EC
Klorpirifos + sipermetrin Halona 200/50 EC, Kabrux 160/10 EC, Nurelle

D 500/50 EC, Ultimax 550 EC
Lamda sihalotrin Labrador 25 EC, Matador 25 EC, Matador 25

CS, Matarin 50 EC, Meteor 25 EC, Polydor
25 EC, Stopper 25 EC, Tamigon 25 EC, Rudal
25 EC, Salvador 25 EC, Santador 25 EC,
Sidador 30 EC, Brantas 25 EC
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Pertanian untuk pengendalian hama pada tanaman
kakao tercantum dalam buku Pestisida untuk
Pertanian dan  Kehutanan.

Semua insektisida yang tertera pada tabel
di atas merupakan jenis-jenis insektisida yang
telah mendapat ijin dari Menteri Pertanian melalui
komisi pestisida (berstatus terdaftar). Hal ini
berkaitan dengan PP No.7 tahun 1973 tentang
pengedaran, penyimpanan, dan penggunaan
pestisida yakni pasal 1 yang menyatakan harus
adanya ijin penggunaan dari Mentan melalui
komisi pestisida dimana masa berlakunya surat
ijin untuk setiap pestisida adalah 5 (lima) tahun
dan harus didaftar ulang kembali.

Penutup
Dalam konsep pengendalian hama terpadu

(PHT), aplikasi pestisida untuk pengendalian OPT
merupakan alternatif terakhir. Penggunaan
insektisida untuk hama tanaman kakao sebaiknya
memperhatikan 6 kaidah tepat (tepat mutu,
sasaran, jenis, waktu, dosis/konsentrasi, dan cara
penggunaan). Banyaknya pestisida yang beredar
di pasaran, perlu adanya pengawasan dan
pengawalan dari pemerintah. Selain itu, penyuluhan
tentang penggunaan pestisida di tingkat petani

(pelaku kebun) juga harus digiatkan agar aplikasi
pestisida dilakukan secara bijaksana, efektif, dan
efisien, sehingga tidak membahayakan kesehatan
lingkungan.
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Lamda sihalotrin +tiametoksam Alika 247 ZC
Malation Fyfanon 440 EW
Permetrin Klensect 200 EC
Sipermetrin Capture 50 EC, Brasso 250 EC, Bento 50 EC,

Cypermax 100 EC, Crowen 113 EC, Dasatrin
110 EC, Exocet 50 EC, Pelle 50 EC, Penthium
105 EC, Vigor 100 EC, Tikam 50 EC, Tombak
189 EC

Triazofos Raydent 200 EC

 Ulat kilan, Alfa sipermetrin Tetrin 36 EC
 Hyposidra talaca Beta siflutrin Buldok 25 EC

Klorfuazuron Atabron 50 EC
Lamda sihalotrin Matador 25 EC, Rudal 25 EC, Sidador 30 EC,

Stopper 25 EC
Sipermetrin Sherpa 50 EC, Vigor 100 EC

 Penggerek batang, Karbofuran Sidafur 3 GR
 Zeuzera cofeae

http://www.balitsa.litbang.pertanian.go.id.
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Strategi Peningkatan Pendapatan Petani
Melalui Konversi Kopi Robusta Menjadi
Kopi Arabika di Kabupaten Muara Enim

Diany Faila Sophia Hartatri1) dan Fitria Yuliasmara1)

1)Pusat Penelitian Kopi danKakao Indonesia

Kopi memiliki peran penting bagi perekonomian sekitar 25.000 rumah
tangga petani di Kabupaten Muara Enim. Keterbatasan akses petani terhadap
pengetahuan, teknologi dan informasi pasar telah menyebabkan mayoritas
petani mengusahakan kopi robusta di sentra produksi kopi ini. Padahal, kondisi
geografis, topografis, jenis tanah dan iklim mikro sangat sesuai untuk budidaya
kopi arabika yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Oleh karena itu, konversi tanaman
kopi Robusta menjadi kopi arabika memiliki potensi untuk dapat meningkatkan
kesejahteraan petani kopi di Kabupaten Muara Enim.

Kondisi topografi Kabupaten Muara Enim
cukup beragam: 1) daerah dataran tinggi di bagian
barat daya, yang merupakan bagian dari
rangkaian pegunungan Bukit Barisan, meliputi
Kecamatan Semende Darat Laut (SDL), Semende
Darat Ulu (SDU), Semende Darat Tengah (SDT),
dan Kecamatan Tanjung Agung; dan 2) daerah
dataran rendah, berada di bagian tengah
(Kecamtan Muara Enim, Ujan Mas, Benakat,
Gunung Megang, Rambang Dangku, Rambang,
Lubai), dan 3) daerah rawa yang berhadapan
langsung dengan daerah aliran Sungai Musi,
meliputi Kecamatan Gelumbang, Sungai Rotan,
dan Muara Belida.

Secara umum Kabupaten Muara Enim
memiliki tipe iklim yang cukup basah yakni tipe
B menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson.
Curah hujan rata-rata tahunan selama tahun 2009
– 2012 sebesar 2.627 milimeter dengan rata-rata
139 hari hujan per tahun. Pada empat kecamatan
sentra produksi kopi, yaitu Tanjung Agung, SDL,
SDT, dan SDU, rata-rata bulan kering (<60 mm per

ecara administratif  Kabupaten
Muara Enim masuk ke dalam
wilayah Provinsi Sumatera Selatan,
yang posisinya terletak di antara

4-6O Lintang Selatan dan 104-106O Bujur Timur.
Kabupaten Muara Enim merupakan daerah agraris
dengan luas wilayah 7.300,50 km². Kabupaten
Muara Enim terdiri atas 20 kecamatan yang
meliputi 17 kelurahan dan 237 desa. Sebelumnya
Kabupaten Muara Enim terdiri dari 22 kecamatan
kemudian pada tahun 2012 bertambah tiga
kecamatan, yaitu Belimbing (pecahan dari
Kecamatan Gunung Megang), Belida Darat
(pecahan dari Kecamatan Lembak), dan Lubai
Ulu (pecahandari Kecamatan Lubai), sehingga
menjadi 25 kecamatan, dan terakhir menjadi 20
kecamatan sejak keluarnya UU Nomor 7 Tahun
2013, di mana lima kecamatan dalam kabupaten
ini, yaitu Talang Ubi, Penukal Utara, Penukal,
Abab, dan Tanah Abang, bergabung membentuk
kabupaten sendiri yaitu Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir (Pali).
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dan pemasaran kopi; fasilitasi kelompok tani dalam
memperoleh sertifikasi Indikasi Geografis (IG
Semendo); bibit tanaman kopi; pupuk bersubsidi;
dan mesin penggilingan kopi (huller).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh
Jakson Sunario Panjaitan di Dairi, produktivitas
kopi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantara-
nya luas areal perkebunan kopi, pengalaman
berusaha tani, lama kerja di perkebunan kopi,
dan penggunaan input pertanian, terutama pupuk.
Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh
Sudayati1, produksi kopi di daerah sentra kopi
dipengaruhi oleh luas lahan, jumlah tanaman kopi
dan penggunaan pupuk, sedangkan tenaga kerja
tidak signifikan berpengaruh terhadap produksi
kopi.

Kecamatan Semendo merupakan salah satu
sentra produksi kopi di Kabupaten Muara Enim.
Kopi berperan penting kedua, setelah padi bagi
rumah ttangga petani. Hasil survei rumah tangga
petani menunjukkan bahwa kopi diusahakan
secara semi intensif, hal tersebut tampak dari
adanya penggunaan input pertanian, seperti
pupuk, herbisida, pestisida, dan tenaga kerja luar
keluarga. Survei yang dilakukan pada tahun 2017
menunjukkan bahwa 100% petani respon dan
melakukan pemupukan pada lahan perkebunan
kopi mereka. Hal tersebut sangat berbeda dengan
praktek budidaya kopi di daerah lainnya, seperti
Flores dimana petani umumnya tidak melakukan
pemupukan kopi2). Hasil survei menunjukkan
bahwa rata-rata total pengeluaran petani untuk
budidaya kopi adalah Rp3.003.628 per ha/tahun.
Proporsi pengeluaran usaha tani kopi yang
terbesar adalah pembelian pupuk (33,2%); diikuti
oleh penggunaan tenaga kerja luar keluarga
(31,9%); herbisida (13,5%); pestisida (10,3%);
dan penyulaman tanaman pelindung (3,3%).

Proporsi biaya usahatani kopi di
Kabupaten Muara Enim

Input Biaya (Rp) Proporsi (%)
 Pupuk 675.942 33,2
 Herbisida 274.203 13,5
 Pestisida 210.203 10,3
 Sulam bibit 159.420 7,8
 Tanaman pelindung 66.667 3,3
 Tenaga kerja 650.435 31,9
 Total 3.003.628 100,0

bulan) adalah 1,7 bulan per tahun, sedangkan
rata-rata bulan basah (>100 mm per bulan)
sebesar 8,5 bulan per tahun. Bulan kering umum-
nya terjadi pada bulan Juli hingga September
sedangkan bulan basah terjadi pada bulan
Oktober hingga Mei.

Klasifikasi berdasarkan ketinggian tempat,
jenis tanah, dan iklim mikro, maka luas lahan
Kabupaten Muara Enim, khususnya di Kecamatan
Tanjung Agung, Semendo Darat Laut, Semendo
Darat Tengah, dan Semendo Darat Ulu yang
sesuai untuk perkebunan kopi Robusta seluas
6.555,22 km2 dan untuk kopi Arabika seluas
591,09 km2.

Sistem Budidaya Kopi Eksisting
Luas areal produksi kopi di Muara Enim

mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat
setiaptahunnya. Namun, laju pertumbuhan luas
lahan kopi pada tahun 2007-2010 tidak signifikan,
yaitu rata-rata sekitar 0,14%. Sedangkan,
produksi kopi tahun 2007-2010 cenderung
mengalami kenaikan dengan rata-rata laju
perkembangannya sebesar 2,8%. Luas areal
produktif perkebunan kopi di Muara Enim pada
tahun 2010 sebesar 82,3 % terhadap luas areal
total perkebunan kopi di Sumatera Selatan. Pada
tahun 2017, luas areal penanaman kopi di
Kabupaten Muara Enim adalah seluas 23.495 ha.
Rerata produktivitas sekitar 1,2 ton/ha kopi HS
dengan kadar air diatas 12%. Menurut data Dinas
Perkebunan Kabupaten Muara Enim, produksi
kopi Muara Enim mencapai 325 ribu ton setiap
tahunnya. Oleh karena itu, Kabupaten Muara
Enim sering disebut sebagai sentra produksi
utama kopi di Sumatera Selatan.

Pengelolaan kopi di Muara Enim umumnya
dilakukan swadaya oleh petani skala rumah tangga
secara turun-temurun. Sejak tahun 2010,
pemerintah telah menjalankan beberapa program
pengembangan kopi di Kabupaten Muara Enim
yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
petani melalui peningkatan produksi dan mutu
kopi. Melalui program pengembangan kopi
tersebut, pemerintah telah memberikan beberapa
bantuan kepada petani berupa pelatihan dan
pendampingan di bidang budidaya, pengolahan
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Penggunaan input pertanian tersebut dan
faktor-faktor lainnya telah mempengaruhi produksi
biji kopi di Muara Enim. Berdasarkan hasil survei
rumah tangga petani, rata-rata produktivitas kopi
tahun panen 2017 adalah 796,6 kg/ha/tahun.
Produktivitas kopi tersebut lebih tinggi dibanding-
kan rata-rata produktivitas kopi nasional, yaitu
sekitar 716 kg/ha/tahun3). Namun demikian,
peluang peningkatan produktivitas tanaman masih
terbuka lebar karena potensi produksi tanaman
kopi  unggul dapat mencapai sekitar 2.000 kg/
ha/tahun.

Dengan produktivitas < 1 ton/ha maka dari
segi ekonomi pendapatan usahatani kopi masih
perlu ditingkatkan sehingga budidaya kopi dapat
menjadi sumber penghasilan yang dapat diandal-
kan dan memberikan kontribusi yang lebih besar
bagi pendapatan rumah tangga petani. Peningkatan
pendapatan petani kopi dapat ditempuh dengan
meningkatkan produktivitas dan mutu biji kopi
melalui program konversi kopi Robusta menjadi
kopi Arabika yang memiliki nilai ekonomis lebih
tinggi pada lahan-lahan yang sesuai. Peningkatan
produktivitas dilakukan untuk mencapai target
produktivitas kopi nasional yang dicanangkan oleh
pemerintah yaitu 1.500 kg/ha/tahun untuk kopi
Robusta dan 1.000 kg/ha/tahun untuk kopi
Arabika. Sedangkan peningkatan mutu dilakukan
dengan pemasyarakatan petik merah buah kopi
dan proses pascapanen dengan menerapkan
metode olah basah yang higienis sehingga
menghasilkan biji kopi bermutu tinggi sesuai
dengan permintaan konsumen baik dari dalam
maupun luar negeri.

 

Kondisi pertanaman kopi eksisting di Muara Enim;
kopi Arabika (kanan) dan kopi Robusta (kiri)

Peluang Peningkatan Harga
Melalui Konversi Kopi Robusta
Menjadi Kopi Arabika

Di pasar internasional, permintaan terhadap
biji kopi Arabika lebih tinggi dibandingkan
permintaan biji kopi Robusta. Saat ini, pasar biji
kopi Arabika yang bercita rasa khas (spesialti)
sedang mengalami peningkatan yang cukup
signifikan sejak awal tahun 2000-an. Di pasar
dunia, harga biji kopi Arabika cenderung lebih
tinggi dibandingkan dengan harga biji kopi
Robusta. Proses pengolahan yang berbeda
antara kopi Robusta dan Arabika juga telah
menyebabkan adanya perbedaan harga kedua
kopi tersebut di pasar dunia. Biji kopi Robusta
Indonesia mayoritas diolah menggunakan metode
pengolahan kering. Sedangkan, untuk menghasilkan
mutu kopi bercita rasa baik direkomendasikan untuk
diproses secara basah. Meskipun saat ini telah
berkembang pesat cara-cara pengolahan kopi.
Kebiasaan petani dalam penanganan pascapanen
kopi Arabika yang berbeda dari kopi Robusta
menuntut adanya peningkatan pengetahuan,
teknologi dan keterampilan petani, khususnya dalam
aspek pengolahan. Oleh karena itu, pelatihan dan
pendampingan petani diperlukan untuk mendukung
petani memperoleh harga jual kopi yang lebih baik.

Sebagai ilustrasi, pada tanggal 17 Oktober
20174), harga kopi Arabika di pasar dunia 138.84
US cents/lb, sedangkan harga kopi Robusta 97.77
US cents/lb. Bahkan, harga kopi spesialti akan
memperoleh harga yang jauh lebih tinggi daripada
harga kopi Arabika dunia tersebut. Di Kecamatan
Semendo Kabupaten Muara Enim, harga biji kopi
Robusta berada pada kisaran Rp23.000,- sampai
dengan Rp24.000,-/kg. Sehingga, dengan asumsi
produksi kopi adalah 796 kg per ha per tahun,
maka pendapatan petani sebesar Rp18.720.100,-/
tahun. Sedangkan, harga kopi Arabika yang saat
ini belum banyak dibudidayakan oleh petani di
Semendo adalah Rp52.000,-/kg, sehingga
pendapatan petani apabila membudidayakan kopi
Arabika adalah sebesar Rp41.423.200,-/ha/tahun.
Dengan demikian, konversi tanaman kopi Robusta
menjadi kopi Arabika di Semendo dapat meningkatkan
peluang petani untuk meningkatkan pendapatan
rumah tangga sebesar Rp22.703.100,-/ha/tahun.
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Metode Konversi yang Kopi
Robusta Menjadi Arabika

Teknologi konversi kopi Robusta menjadi
kopi Arabika belum banyak dikenal oleh petani
kopi di Kabupaten Muara Enim. Oleh karena itu,
diperlukan upaya sosialisasi untuk memperkenal-
kan teknologi tersebut pada petani kopi di Muara
Enim melalui pertemuan, pelatihan, dan demoplot.
Demoplot kopi Arabika telah dibangun di
beberapa lokasi, seperti Datar Lebar.

Metode konversi kopi Robusta menjadi kopi
Arabika yaitu:
a).Tanam ulang

Kegiatan tanam ulang dilakukan pada lahan
dengan populasi <500 pohon/ha atau tanaman
kopi sudah berumur lebih dari 25 tahun. Tanam
ulang dilakukan dengan menggunakan varietas
maupun klon unggul sehingga produktivitas
dan mutunya dapat sesuai dengan kebutuhan
pasar pada saat ini.

b).Rehabilitasi tanaman kopi
Kegiatan rehabilitasi dilakukan pada tanaman
kopi yang relatif masih muda dengan populasi
optimal yaitu pada kisaran 1.600 pohon/ha.
Rehabilitasi tanaman kopi dapat dilakukan
dengan dua cara yaitu teknik tak ent dan teknik
top ent. Teknik tak ent menggunakan entres
yang berasal dari cabang plagiotrop (cabang
buah) sebagai material sambungan, sedangkan
metode top ent menggunakan entres yang
berasal dari orthotrop (tunas air/wiwilan)
sebagai material sambungan.

c). Kombinasi antara tanam ulang (sulam) dengan
rahabilitasi tanaman kopi
Sedangkan kombinasi dilakukan dengan
melakukan pemenuhan populasi pada areal
kopi dengan populasi diatas 500 pohon/
ha namun masih belum mencapai populasi
optimum yaitu 1600 pohon/ha.

  

Metode konversi kopi robusta menjadi kopi arabika
menggunakan metode a) tanam baru, b) rehabilitasi

dan c) kombinasi sulam dan rehabilitasi

Aplikasi dan pemilihan teknologi konversi
yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada
dilapangan diharapkan dapat mendorong percepatan
pelaksanaan konversi kopi dari Robusta menjadi
kopi Arabika terutama di areal yang sesuai. Nilai
ekonomis kopi arabika yang lebih tinggi diharapkan
dapat meningkatkan kesejahteraan petani
sekaligus dapat memperkuat posisi Muara Enim
sebagai sentra penghasil kopi termasuk kopi
Arabika spesialti.

Penutup
Kopi telah dibudidayakan dan berkontribusi

penting bagi rumah tangga petani di Muara Enim.
Masih terdapat peluang yang terbuka lebar untuk
meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah
tersebut melalui konversi tanaman kopi Robusta
menjadi kopi Arabika, mengingat kondisi wilayah
yang sesuai untuk pengembangan kopi Arabika.
Di samping itu, tingginya permintaan dan harga
biji kopi Arabika, terutama untuk pasar ekspor
juga merupakan salah satu faktor yang dapat
dipertimbangkan dalam pengembangan kopi
Arabika di Kabupaten Muara Enim. Oleh karena
itu, pemerintah dan pemangku kepentingan kopi
lainnya memiliki peran penting dalam pengembangan
kopi di Muara Enim baik dalam bidang budidaya,
pengolahan hingga menghubungkan petani
dengan pasar domestik maupun ekspor untuk
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
petani.
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