
umber daya genetik (SDG) pertanian merupakan hal yang Spenting bagi usaha seleksi dan pemuliaan tanaman untuk 

mendapatkan varietas unggul. Telah terbukti bahwa kekayaan 

SDG berperan penting dalam mengawali dan menyukseskan revolusi 

hijau dengan dilepasnya varietas unggul padi yang berumur genjah 

(PB5 dan PB8) dengan potensi hasil tinggi. Indonesia merupakan salah 

satu pusat spesies tanaman penting di dunia. Selain spesies dan 

varietas lokal, kekayaan SDG Indonesia juga diperoleh dari introduksi 

yang dilestarikan baik secara in situ, ex situ maupun on farm. 

Buku ini mengungkap kekayaan SDG tanaman pangan, 

perkebunan, dan buah-buahan tropis yang ditulis secara sistematis 

oleh pemulia-pemulia tanaman berdasarkan pengalaman mereka 

sehari-hari dan melakukan penelitian di Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian. Beberapa aspek 

mengenai kekayaan SDG pertanian di Indonesia termasuk fungsi 

strategis SDG dalam pembangunan pertanian, pusat asal dan 

penyebaran SDG, serta perlindungan terhadap kepemilikan SDG 

pertanian diuraikan dalam buku ini. Selain itu juga dijelaskan mengenai 

peraturan dan konvensi yang terkait kepemilikan dan benet sharing 

SDG serta sistem pengelolaan SDG di beberapa negara termasuk 

Indonesia. 

Buku ini isinya cukup rinci sehingga dapat menjadi sumber 

informasi ilmiah bagi pemulia tanaman, pengambil kebijakan terkait 

SDG, dan mahasiswa serta swasta yang menekuni bidang pemuliaan 

tanaman, bahkan petani yang ingin memperluas wawasannya.

- -

- -

-
-
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KATA PENGANTAR

Indonesia merupakan salah satu pusat spesies tanaman penting di dunia,
terutama padi, tebu, kelapa, sagu, umbi, dan buah tropis. Spesies asli
komoditas tersebut memiliki keragaman genetik yang sangat luas di
Indonesia sekaligus merupakan sumber utama dalam perakitan teknologi
pertanian. Namun, pemahaman tentang sumber daya genetik (SDG)
tanaman, terutama dalam pengelolaan dan pelestariannya, sering
terabaikan. Bahkan berbagai tindakan pengelolaan usaha pertanian dan
pemanfaatan sumber daya lahan sering berdampak terhadap rusak dan
musnahnya kekayaan SDG tanaman.

Manfaat yang lebih luas dari kekayaan SDG belum banyak dipahami,
sehingga perhatian untuk melestarikannya masih rendah. Dalam kurun
waktu 40 tahun terakhir, keberadaan varietas lokal tanaman pangan,
hortikultura, dan tanaman obat makin berkurang, digantikan oleh varietas
unggul baru atau tergusur sistem pengelolaan dan alih fungsi lahan. Berbagai
spesies baru yang berasal dari luar seperti jagung, kacang-kacangan, dan
umbi-umbian telah beradaptasi selama lebih dari lima abad di Indonesia
dan secara alamiah telah membentuk SDG melalui proses persilangan alam,
aklimatisasi, adaptasi, dan seleksi oleh petani. Pengembangan varietas
unggul nasional menyebabkan SDG berupa varietas-varietas lokal adaptif
terdesak dan tergantikan oleh varietas baru tanpa tindakan penyelamatan.
Kondisi demikian perlu dikoreksi melalui berbagai tindakan pencegahan,
penyelamatan, dan pelestarian kekayaan SDG yang dimiliki.

Buku ini menyediakan berbagai informasi tentang kekayaan SDG dan
posisi strategisnya untuk perbaikan tanaman ekonomis nasional, terutama
dalam upaya penyesuaian dengan perubahan iklim dan cekaman biofisik
lainnya. SDG menjadi kekayaan sumber daya hayati nasional yang sangat
bermanfaat bagi kemajuan pertanian di masa lalu, masa kini, dan masa
mendatang. Semoga buku ini dapat menjadi acuan bagi para pihak yang
terkait dengan pengelolaan sumber daya hayati, masyarakat, dan terutama
generasi muda sebagai penerus pengelola SDG di Indonesia.

Jakarta,    Agustus 2014

Kepala Badan Litbang Pertanian,

Dr. Haryono
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1Prakata

PRAKATA

Kesadaran masyarakat pertanian dunia akan pentingnya fungsi sumber
daya genetik (SDG) tanaman didorong oleh dibangunnya Pusat Penelitian
Pertanian Internasional/International Agriculture Research Center (IARC),
seperti IRRI, CIMMYT, ICRISAT, dan lainnya pada tahun 1960-an.  Lembaga
penelitian pertanian internasional tersebut bersama-sama mitra Lembaga
Penelitian Pertanian Nasional/National Agriculture Research Center (NARS)
melakukan eksplorasi untuk mengoleksi SDG yang menjadi mandat IARC
bersangkutan. Bersamaan dengan kegiatan tersebut, Badan Pangan dan
Pertanian Dunia/FAO mulai mengadvokasi perlunya setiap pemerintahan/
negara melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan SDG untuk kemajuan
pertanian dan kemaslahatan kemanusiaan.

Pada tahun 1967, FAO/International Biological Programme mengadakan
konferensi tentang Eksplorasi, Utilisasi, dan Konservasi Sumber Daya Genetik
Tanaman (SDG) di Roma, dan membentuk Panel Ahli Sumber Daya Genetik
untuk menyusun strategi global tentang konservasi SDG tanaman. Mulai
saat itu, istilah SDG tanaman (plant genetic resources) digunakan yang
program operasionalisasinya dikonsepkan oleh para pioner pakar bidang
ini, yaitu Dr. O.H. Frankel, Dr. J.G. Hawkes, dan Dr. J. Harlan.  Panel ahli tersebut
merumuskan dasar konservasi SDG bagi negara-negara anggota FAO, yang
menyatakan bahwa: (1) setiap breeder (pemulia tanaman) memiliki akses
untuk memanfaatkan SDG tanaman secara bebas; dan (2) keragaman
genetik spesies  tanaman harus dikonservasi untuk digunakan oleh generasi
mendatang dalam pelestarian jangka panjang secara aman.  Panel ahli juga
membuat kategori untuk koleksi secara ex situ, yaitu: (1) koleksi dasar (base
collection), yaitu koleksi untuk konservasi jangka panjang; (2) koleksi aktif
(active collection), yang diperuntukkan bagi kegiatan penelitian dan
distribusi; dan (3) koleksi kerja (working collection), yaitu koleksi yang
dipegang langsung oleh pemulia tanaman.

Pada tahun 1972, PBB mengadakan konferensi Human Environment di
Stockholm, yang merekomendasikan setiap negara atau negara-negara
regional membangun National Centre for Plant Genetic Conservation secara
ex situ, atau Pusat Konservasi SDG Nasional secara ex situ.  Tipe liar (wild
relatives) spesies dianjurkan untuk dikonservasi secara in situ (di habitat
aslinya). Pada 1974 FAO membentuk International Board for Plant Genetic
Resources (IBPGR) untuk mendorong terbentuknya jaringan kerja sama
bank gen secara global, yang bertujuan membantu dan mendorong upaya
pengoleksian, pelestarian, dan penggunaan SDG untuk masa kini dan masa
mendatang.
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Gerakan moral ilmiah FAO dan IBPGR untuk menyelamatkan warisan
alam yang berupa SDG tersebut dalam forum internasional kemudian
berkembang menjadi isu politik yang hangat, terutama disponsori oleh
banyak NGO/LSM, yang melihat bahwa upaya FAO/IBPGR tersebut lebih
menguntungkan negara-negara maju di belahan bumi bagian utara. Pada
tahun 1983 FAO mengadopsi kesepakatan International Undertaking on
Plant Genetic Resources dengan membentuk konsep Global System on Plant
Genetic Resources for Food and Agriculture, yang bertujuan untuk: (1)
memastikan dilakukannya konservasi secara aman terhadap SDG tanaman;
(2) mempromosikan ketersediaan dan penggunaan SDG secara fleksibel;
dan (3) pembagian keuntungan secara adil yang timbul dari kegiatan itu.

Seiring dengan perkembangan isu pengelolaan global tentang SDG,
selanjutnya disepakati dokumen CBD-Rio tahun 1992, yang akan dibahas
pada bab selanjutnya dalam buku ini. Istilah pembajakan SDG (biopiracy)
telah direspons dalam CBD yang mewajibkansetiap akses terhadap SDG
menaati Prior Informed Consent (PIC) dan Mutually Agreed Terms (MAT).

Di Indonesia, pengoleksian plasma nutfah (istilah sebelum SDG di-
ketengahkan) tanaman pangan dan tanaman perkebunan sebenarnya telah
dilakukan sejak awal abad ke-20, jauh sebelum FAO mempromosikan
tindakan konservasi. Buku koleksi tanaman padi, jagung, dan kedelai di
Lembaga Penelitian Pertanian Bogor menunjukkan bahwa pencatatan
aksesi pertama (koleksi No. 1) terjadi pada tahun 1915-1928. Pada awal
kemerdekaan Republik Indonesia, jumlah koleksi masing-masing tanaman
pangan dalam buku induk koleksi telah mencapai ribuan aksesi, tetapi
sebagian besar koleksi telah mati pada masa pendudukan Jepang. Koleksi
SDG hingga tahun 1990-an ditangani langsung oleh pemulia sebagai working
collection menurut istilah FAO.

Tujuan pertama penerbitan buku ini adalah untuk membangkitkan
kesadaran bangsa demi mengejar ketertinggalan dalam pemilikan aksesi
SDG, yang kini Indonesia lebih miskin dibandingkan dengan negara-negara
kecil di Afrika. Tujuan yang kedua adalah untuk mengklarifikasi salah
pengertian bahwa SDG (genetic resources) disamakan dengan
keanekaragaman hayati (biodiversity). Salah pengertian konsep ini telah
mengakibatkan kinerja program tidak efektif dan menjadikan Indonesia
tetap miskin koleksi SDG tanaman utamanya.  Sumber daya genetik merujuk
pada keragaman genetik yang dimiliki oleh satu spesies tanaman, sedangkan
keanekaragaman hayati mencakup keanekaragaman semua spesies,
termasuk semua jenis tanaman, hewan, mikroba, dan semua makhluk
hidup dalam ekosistem dan proses ekologi.  Dengan demikian,  plasma
nutfah atau SDG merupakan bagian kecil dari keanekaragaman hayati.
Tujuan ketiga dari penulisan buku ini ialah untuk mengisi kekosongan
literatur tentang SDG tanaman.
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Buku ini terdiri atas beberapa bab. Bab 1 membahas fungsi strategis
sumber daya genetik dalam pembangunan pertanian, Bab 2 tentang pusat
asal spesies tanaman dan kekayaan sumber daya genetik, berikutnya tentang
perlindungan terhadap sumber daya genetik, dan pemanfaatan sumber
daya genetik dalam pembentukan varietas unggul modern. Bab 5 dan 6
mengulas kekayaan sumber daya genetik nasional mendukung
pengembangan industri  perbenihan tanaman pangan. Bab 7 sampai Bab
17 tentang  kekayaan sumber daya genetik nasional mendukung
pengembangan industri  perbenihan tanaman perkebunan, dan Bab 18
sampai dengan Bab 22 tentang sumber daya genetik hortikultura
mendukung industri perbenihan buah-buahan tropis.

Buku ini diharapkan memberikan sumbangan positif terhadap pemikiran
dan pengelolaan SDG tanaman yang menjadi penyangga kehidupan yang
sebenar-benarnya bagi bangsa Indonesia pada masa lalu, masa sekarang,
dan masa mendatang. Sumber daya genetik merupakan karunia Illahi, yang
apabila dikelola dan dimanfaatkan secara benar mampu mendukung
kecukupan produksi pangan. Sebaliknya, apabila terjadi salah pengelolaan
dan pemanfaatannya akan mendatangkan malapetaka berupa ketiadaan
bahan pangan bagi bangsa Indonesia.

Editor
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Bab 1

FUNGSI STRATEGIS SUMBER DAYA GENETIK
DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN

Haryono

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Jalan Ragunan No. 29, Pasarminggu, Jakarta 12540

PENDAHULUAN

Pertanian modern tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan dan kekayaan
sumber daya genetik (SDG) tanaman yang berfungsi sebagai reservoir gen
untuk perbaikan sifat-sifat tanaman. Andaikan Indonesia tidak memiliki
kekayaan SDG,  budi daya tanaman saat ini akan tetap menggunakan varietas
lokal yang terdapat di setiap wilayah, tanpa memberi kesempatan kepada
petani dan peneliti untuk memperbaikinya guna memperoleh sifat-sifat yang
unggul. Ketersediaan SDG memberikan kesempatan kepada petani dan
peneliti untuk memilih atau mengombinasikan sifat-sifat tanaman dan
mengadaptasikan genotipe terbaik pada kondisi agroekologi spesifik.

FAO-PGRFA(1998) memberikan batasan praktis tentang SDG atau plant
genetic resources (PGR), yaitu semua unsur keragaman materi genetik dalam
tanaman yang dibudidayakan berupa varietas lokal, varietas modern, tipe
liar, dan kerabat liar dalam masing-masing spesies tanaman, yang telah
dimanfaatkan pada masa lalu, masa kini, dan masa mendatang untuk usaha
pertanian. Diakui bahwa pemisahan secara tegas antara SDG dan keaneka-
ragaman hayati (biological diversity) sukar dilakukan, karena SDG adalah
bagian integral dan unsur dari keanekaragaman hayati. Namun, kekayaan
keanekaragaman hayati bukan kekayaan SDG spesies tanaman.

Pemanfaatan keragaman SDG untuk memperbaiki sifat tanaman budi
daya baru dimulai pada tahun 1930-an. Namun, upaya ini telah mengubah
teknik budi daya tanaman, jauh lebih maju dibandingkan dengan
perubahan varietas secara evolusif alamiah yang telah berlangsung selama
10 abad sebelumnya.

Varietas unggul merupakan komponen teknologi utama dalam
pembangunan pertanian. Dengan penanaman varietas unggul,
produktivitas lahan dapat dioptimalkan, hasil panen lebih berkualitas,
seragam, dan stabilitas produksi lebih terjamin. Dalam rangka penyediaan
varietas unggul maka kekayaan koleksi SDG memegang peran sangat
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penting. Terjadinya perubahan iklim global yang berdampak terhadap
perubahan lingkungan tumbuh tanaman mengharuskan sifat-sifat varietas
yang ditanam dimodifikasi untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan
baru. Hal ini hanya dapat diperoleh apabila tersedia keragaman genetik
dalam koleksi SDG yang dimiliki.

Berdasarkan ilustrasi tersebut menjadi jelas betapa pentingnya peran
koleksi SDG dalam mendukung pembangunan pertanian pada masa kini
dan masa datang. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika negara-negara
maju di Eropa, Amerika, Australia, dan bahkan India, China, dan Jepang
telah menguasai 75% dari kekayaan SDG tanaman ekonomis dunia yang
jumlahnya mencapai sekitar 6 juta aksesi (FAO 1995). Ironisnya, Indonesia
yang sejak awal abad ke-20 telah menjadi pusat penelitian tanaman tropis
dunia hingga kini baru memiliki koleksi sekitar 13.000 aksesi SDG dari
berbagai jenis tanaman, atau hanya 0,2% dari total kekayaan SDG tanaman
ekonomis dunia.

Dalam berbagai perundingan multilateral, pembahasan hak kepemilikan
SDG selalu menjadi perdebatan yang panas, hingga disepakatinya dokumen
Convention on Biological Diversity (CBD) di Rio de Janeiro, Brasil, pada tahun
1992 (Bragdon 2000). Dalam dokumen CBD 1992 tersebut disepakati hal-
hal penting seperti National Sovereign Right on Genetic Resources (hak
kepemilikan SDG oleh negara), prinsip Prior Informed Consent (PIC) atau
pemanfaatan SDG oleh pihak ketiga harus mendapat izin dari masyarakat
pemilik asli SDG, dan perlunya dokumen Material Transfer Agreement (MTA)
apabila SDG akan dimanfaatkan oleh pihak ketiga (CBD 1992).

Kekayaan koleksi SDG terbukti berperan penting sebagai dasar lahirnya
revolusi hijau. Padi varietas lokal dan varietas unggul lama hanya mampu
berproduksi 3 t/ha. Padi varietas unggul ajaib (IR5 dan IR8), yang
produktivitasnya mencapai 8 t/ha dan menjadi komponen utama teknologi
revolusi hijau, tidak akan pernah ada tanpa adanya kontribusi gen dari
varietas lokal Peta yang berasal dari Indonesia. Keturunan persilangan
varietas Peta dengan padi cebol (dwarf) De Go Wo Gen menghasilkan varietas
IR8 yang responsif terhadap pupuk N dosis tinggi, tahan rebah, dan berdaya
hasil 200-230% di atas varietas lokal Peta. Persilangan varietas Peta dengan
varietas Tangkai Rotan menghasilkan varietas IR5, yang sifatnya sama dengan
IR8. Program penelitian dan pemanfaatan SDG pada tahun-tahun
selanjutnya mampu memperbaiki kekurangan dan kelemahan varietas IR5
dan IR8, hingga diperoleh varietas unggul baru tahan wereng coklat, tahan
penyakit virus, kualitas beras yang lebih baik, rasa nasi yang enak, dan sifat-
sifat unggul lainnya. Tanpa tersedianya koleksi SDG padi yang jumlahnya
mencapai 90.000 aksesi di IRRI, Filipina, perbaikan varietas padi untuk
berbagai sifat-sifat tersebut tidak mungkin dilakukan. Demikian pula
pemanfaatan SDG padi yang dimiliki Indonesia, telah manghasilkan varietas
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unggul Pelita, Cisadane, Membramo, Ciherang, dan lain-lain, yang telah
ditanam petani pada area jutaan hektare setiap tahun.

Peran keragaman SDG juga sangat besar dalam perbaikan berbagai
varietas jagung yang digunakan sebagai komponen utama teknologi hibrida.
Varietas unggul modern berbagai jenis tanaman hortikultura dan tanaman
perkebunan yang menopang perkembangan agribisnis juga dibentuk
dengan memanfaatkan kekayaan SDG. Dengan teknik biologi molekuler,
identifikasi gen semakin maju sehingga secara teoritis dapat dibentuk
varietas unggul yang memiliki sifat-sifat yang lebih unggul dari kekayaan
koleksi SDG. Semakin banyak pemilikan koleksi SDG,  semakin besar peluang
untuk memperbaiki sifat-sifat unggul tanaman. Peluang ini menunjukkan
bahwa pada masa mendatang, varietas unggul akan semakin baik, dapat
memenuhi sifat-sifat yang diinginkan konsumen, dan mampu mengatasi
berbagai masalah cekaman lingkungan. Ancaman serangan hama-penyakit
yang lebih ganas terhadap tanaman, cekaman lingkungan fisik akibat
perubahan iklim, dan kebutuhan varietas yang adaptif terhadap lingkungan
spesifik dapat dijawab sebagian atau seluruhnya dengan memanfaatkan
gen-gen yang tersedia dalam kekayaan SDG untuk dirakit menjadi varietas
unggul.

Badan Litbang Pertanian memberikan prioritas tinggi terhadap upaya
pengayaan dan pelestarian koleksi SDG semua jenis tanaman ekonomis,
mikroba, dan hewan ternak. Walaupun Indonesia belum memiliki Sistem
Pengelolaan SDG Nasional seperti di negara-negara lain, keterpaduan
pengelolaan SDG di berbagai Pusat Penelitian, Balai Besar, Balai Penelitian,
dan Perguruan Tinggi diharapkan dapat menyediakan gen-gen yang
diperlukan untuk perbaikan genetik varietas yang ada.

SISTEM PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK NASIONAL

Pengelolaan SDG tanaman di Indonesia mengalami evolusi, sejalan dengan
perkembangan organisasi penelitian pertanian. Pada awal abad ke-19, saat
penelitian pertanian mulai dirintis oleh pemerintah kolonial, koleksi SDG
menjadi bagian integral kegiatan masing-masing Balai Penelitian. Di setiap
unit kerja penelitian terdapat koleksi SDG tanaman yang menjadi objek
penelitiannya, yang terdiri atas varietas lokal, varietas introduksi, dan galur
atau varietas hasil seleksi. Oleh karena itu, masing-masing unit kerja penelitian
memiliki koleksi SDG sendiri sesuai dengan keperluan peneliti tanaman
(spesies) yang menjadi mandat unit kerja yang bersangkutan. Misalnya,
koleksi SDG tanaman industri (kopi, vanili, dan lada) berada di Balai
Penelitian Tanaman Industri di Bogor. Koleksi SDG padi, jagung, kedelai,
kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar ada di Balai Penelitian
Tanaman Pangan di Bogor. Koleksi SDG mangga terdapat di Balai Penelitian
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Hortikultura yang memiliki kebun koleksi di Cukurgondang, Grati, Jawa
Timur, dan seterusnya. Ciri pengelolaan SDG yang terpisah pada masing-
masing unit kerja penelitian adalah tidak adanya koordinasi pengelolaan
sehingga kebijakan yang diterapkan bisa berbeda-beda antarunit kerja
penelitian. Sistem pengelolaan secara “mandiri” oleh masing-masing unit
kerja dipertahankan hingga tahun 1990-an.

Dengan adanya reorganisasi sistem penelitian pertanian, koleksi SDG
ditangani oleh Balai Penelitian yang bersifat komoditas spesifik, seperti SDG
padi oleh Balai Besar Penelitian Tanaman Padi di Sukamandi, SDG kacang-
kacangan dan umbi-umbian oleh Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang
dan Umbi di Malang, dan seterusnya. Balai Besar Penelitian dan Pengem-
bangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian (BB Biogen) di
Bogor menjadi focal point pengelolaan SDG tanaman, namun struktur
organisasinya belum memungkinkan untuk berfungsi sebagai pusat
pengelolaan SDG nasional.

Sistem pengelolaan SDG secara terpisah oleh masing-masing unit kerja
penelitian memiliki segi positif, yaitu kedekatan secara fisik maupun
organisatoris antara kurator SDG dengan peneliti pemulia. Namun segi
negatifnya, penanganan penelitian SDG kurang intensif, karena terdominasi
oleh kegiatan penelitian disiplin keilmuan lainnya. Ke depan, Indonesia
sebaiknya juga membangun sistem pengelolaan SDG nasional secara
terpusat, dilengkapi dengan kantor pengelolaan regional untuk mengelola
SDG komoditas spesifik, seperti halnya pengelolaan SDG tanaman di India
(Rana et al. 1993; NBPGR 1993).

Pengelolaan SDG nasional secara terpusat memiliki banyak keuntungan
dibandingkan dengan secara terpisah pada Balai Penelitian komoditas
spesifik, yaitu:

1. Prasarana penyimpanan benih jangka menengah dan jangka panjang
digunakan bersama untuk berbagai komoditas sehingga efisien.

2. Pengelolaan SDG lebih terkoordinasi, tanggung jawab dan akuntabilitas-
nya lebih jelas, sehingga pelestarian lebih terjamin.

3. Pendanaan dan penggunaan anggaran lebih efisien.
4. Tenaga kerja lebih efektif dan efisien, satu tenaga peneliti dapat

menangani SDG beberapa komoditas.
5. Dapat dibentuk tim peneliti dari berbagai disiplin keilmuan (seperti

biologi, genetika, entomologi, fitopatologi, perbenihan, dan disiplin ilmu
lainnya), bekerja dalam satu atap sehingga lebih efektif.

6. Penelitian dan pengelolaan SDG lebih intensif karena tidak bersaing
dengan disiplin ilmu lain.
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7. Pusat pengelolaan SDG menjadi clearing house sehingga dapat dengan
mudah menerapkan kebijakan one door policy dalam perplasma-
nutfahan.

8. Focal point untuk berkomunikasi dan bekerja sama secara multilateral
dan bilateral dengan negara lain menjadi jelas.

Badan Litbang Pertanian telah membangun Sistem Pengelolaan SDG
Pertanian (SPSDGP). Sistem ini mencakup seluruh perangkat kelembagaan
SDG lingkup Badan Litbang Pertanian dan semua kegiatan pengelolaan
teknis, serta koordinasi yang bersifat sinergis dan partisipatif dalam
melestarikan dan memanfaatkan kekayaaan SDG tanaman, ternak, dan
mikroba pertanian untuk keperluan penelitian. Sistem tersebut juga
mencakup koordinasi perencanaan dan evaluasi, pendanaan, pelaksanaan
kegiatan teknis, pembinaan, pertukaran, dan pertanggungjawaban SDG.
Karena banyaknya unit kerja yang terlibat dan banyaknya jenis tanaman
dan mikroba yang dikelola, maka pengelolaan SDG yang sudah berjalan di
unit-unit kerja tetap dipertahankan dan diintensifkan. Koordinasi dilakukan
oleh Unit Bank Gen Pertanian (UBGP), dengan arahan Komisi Plasma Nutfah
Pertanian (KPNP) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan
Litbang Pertanian. Agar dapat memperoleh kinerja yang optimal dalam
koordinasi pengelolaan SDG, KPNP terdiri atas pejabat-pejabat yang mewakili
unit-unit pengelola SDG yang memiliki otoritas dan berperan aktif dalam
melaksanakan tugas pengelolaan SDG. Unit Bank Gen Pertanian dibangun
sebagai sekretariat koordinasi dan salah satu model SDG genetik nasional.

Hubungan UBGP yang berkedudukan di BB Biogen dengan unit-unit
pengelolaan SDG di Pusat Penelitian/Balai Penelitian bukan bersifat birokrasi
struktural, tetapi lebih merupakan hubungan koordinasi fungsional aktif
yang efektif. Untuk mencapai tujuan tersebut, unit-unit pengelola SDG
dikoordinasikan untuk bekerja sama. Dalam program jangka pendek,
pengelolaan SDG tanaman di UBGP meliputi SDG tanaman pangan dan
spesies asli tanaman pertanian serta mikroba terpilih yang memiliki
keragaman SDG yang besar.

Komisi Sumber Daya Genetik Pertanian

KPNP merupakan komisi penasihat dan pemberi pertimbangan tentang
pengelolaan SDG kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Badan Litbang
Pertanian. Komisi ini terdiri atas pejabat senior Puslit dan Balai Besar
Penelitian atau pejabat yang ditunjuk dalam Surat Keputusan Kepala Badan
Litbang Pertanian.

°
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Sesuai dengan namanya, tugas KPNP mencakup hal-hal berikut:

1. Menyampaikan saran kepada Kepala Badan Litbang Pertanian tentang
kebijakan pengelolaan SDG.

2. Memberi saran dan arahan kepada UBGP tentang pengelolaan SDG.
3. Mengoordinasikan perencanaan pengelolaan SDG di unit-unit pengelola

SDG.
4. Membina dan memantau pelaksanaan teknis operasional pengelolaan

SDG di unit pengelola SDG.
KPNP mengadakan pertemuan bersama dengan pejabat pengelola

UBGP minimal dua kali setahun dan melakukan pembinaan ke unit-unit
pengelola SDG setiap saat diperlukan.

Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Genetik

Koordinasi dan kerja sama kelembagaan dilakukan antarunit kerja yang
mengelola SDG tanaman, hewan, dan mikroba pertanian. Antaranggota
subsistem dibangun kerja sama yang sinergis dan saling menguatkan,
dengan tetap memberikan kemandirian bagi unit kerja dalam pengelolaan
SDG masing-masing.

Susunan organisasi fungsional koordinasi kelembagaan pengelolaan
SDG pertanian pada Badan Litbang Pertanian disajikan pada Gambar 1.
Sambil menunggu terbangunnya kelembagaan SDG yang bersifat nasional,
sistem yang ada sekarang dioptimalkan dengan membangun jaringan
komunikasi pengelolaan SDG, yang masing-masing diharapkan terintegrasi
dengan program pemuliaan komoditas terkait (Sumarno 2007).

Gambar 1. Kelembagaan pengelolaan sumber daya genetik lingkup Badan Litbang Pertanian.

Kepala Badan Litbang

Komisi Sumber Daya
Genetik Pertanian

Unit Bank Gen Pertanian

Pengelola sumber daya
genetik tanaman

Pengelola sumber daya
genetik ternak

Pengelola sumber daya
genetik mikroba
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KERJA SAMA PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK

Landasan Hukum Kerja Sama Internasional

Kerja sama internasional dalam pengelolaan SDG tanaman didorong oleh
FAO sejak 1983 dengan dibentuknya Inter Government Commision on Plant
Genetic Resources yang pada tahun itu juga mendeklarasikan International
Undertaking on Plant Genetic Resources (IUPGR). Ketentuan IUPGR tidak
mengikat secara hukum internasional, tetapi memberikan saran yang tegas
kepada negara anggota FAO untuk melakukan pelestarian SDG tanaman
dan memanfaatkannya secara adil untuk kemajuan pertanian dan
peradaban manusia (FAO 1995).

Dengan adanya ketentuan IUPGR tersebut maka berbagai aspek tentang
SDG tanaman menjadi objek kegiatan dan perhatian internasional. Sebagai
contoh, pasal (7) IUPGR mengingatkan pada semua negara, lembaga
negara, dan lembaga penelitian pertanian internasional untuk melakukan
koordinasi kegiatan konservasi SDG pertanian. Tujuan utamanya adalah
memastikan pelestarian SDG dijalankan dan mendorong pemanfaatan dan
ketersediaannya secara adil dan berkelanjutan pada masa kini dan masa
mendatang, dengan membagi keuntungan yang diperoleh secara fleksibel
(a flexible frame work for sharing the benefits) (FAO 1995). Pada tahun 1989
konferensi FAO mengadopsi konsep hak petani atas SDG, yang kemudian
menjadi bagian dari ketentuan dalam Convention on Biodiversity (CBD) tahun
1992. Indonesia telah meratifikasi International Treaty on Plant Genetic
Resources for Food and Agriculture sebagai UU No. 6 Tahun 2006, yang isinya
mengatur tata cara tukar-menukar SDG spesies tanaman tertentu
antarnegara anggota.

Kerja Sama Internasional

Kerja sama pengelolaan SDG tanaman dengan lembaga penelitian
internasional seperti IRRI (padi), CIMMYT (jagung dan terigu), ICRISAT
(kacang tanah, sorgum, kacang gude), CIAT (ubi kayu), dan CIP (kentang
dan ubi jalar) berfungsi sebagai sarana pertukaran koleksi SDG, baik
langsung maupun memanfaatkan lembaga penelitian internasional sebagai
jembatan untuk pertukaran SDG dengan negara-negara lain. Selama ini
Indonesia telah memanfaatkan lembaga penelitian pertanian internasional
dalam mendapatkan populasi dan galur elit pemuliaan, yang selanjutnya
diseleksi di Indonesia. Misalnya, populasi jagung opaque berprotein tinggi
dari CIMMYT Meksiko; galur golden rice bervitamin A tinggi dari IRRI; galur
isogenik padi gogo tahan blast (Pyricula oryzae) dari IRRI; galur padi rawa
toleran rendaman dari IRRI; galur kacang tanah toleran kekeringan dari
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ICRISAT, India; koleksi ubi jalar dari CIP, Columbia; dan koleksi klon ubi kayu
dari CIAT, Peru.

Padi ajaib varietas IR5 dan IR8 yang dilepas pada tahun 1967 terbentuk
atas kerja sama Indonesia dengan IRRI, di mana SDG padi lokal varietas Peta
dari Indonesia digunakan sebagai tetua persilangan sehingga diperoleh
varietas unggul IR8. Revolusi hijau pada tanaman padi didukung oleh varietas
unggul tersebut. Dalam kurun waktu 45 tahun setelah varietas unggul IR5
dan IR8 dilepas, ratusan varietas unggul baru padi dihasilkan di Indonesia
dengan latar belakang genetik Peta, IR5, dan IR8. Untuk mengamankan
pelestarian SDG padi, duplikat koleksi SDG padi Indonesia juga disimpan
pada Bank Gen Padi di IRRI Filipina, yang mempunyai fasilitas penyimpanan
ruang dingin 4° C dan -10° C.

Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah

Pengelolaan SDG tanaman bersifat cost centre atau memerlukan
pembiayaan rutin tanpa memperoleh pendapatan langsung dari kegiatan
yang dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan SDG
seyogianya menjadi tugas pemerintah pusat. Pemerintah daerah (provinsi
dan kabupaten/kota) sebaiknya memberikan fasilitas seperti penyediaan
lahan, bangunan perkantoran, dan pengairan. Tidak setiap provinsi atau
kabupaten/kota harus memiliki koleksi SDG karena akan memboroskan
anggaran.

Selama ini terdapat kegiatan konservasi SDG di daerah yang
dikoordinasikan oleh Komisi Sumber Daya Genetik Daerah. Kegiatan yang
dilakukan sebenarnya lebih merupakan pelestarian varietas lokal tanaman
spesifik daerah, bukan koleksi kekayaan keragaman SDG spesies. Dengan
demikian, fungsi Kebun Koleksi SDG Daerah adalah sebagai suplementasi
terhadap koleksi dan pelestarian SDG tanaman yang sebenarnya.
Disarankan pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang
sekarang memiliki koleksi SDG tertentu, seperti Pemerintah Kota Yogyakarta
yang memiliki koleksi SDG pisang, melakukan hubungan kerja sama dengan
Balai Penelitian komoditas yang terkait, dalam hal ini Balai Penelitian Tanaman
Buah Tropika di Solok, Sumatera Barat.

Koleksi SDG tanaman buah tahunan dan tanaman perkebunan
dilestarikan di kebun pada wilayah adaptasi regional, seperti koleksi SDG
mangga di Cukurgondang, Pasuruan, Jawa Timur, koleksi SDG kelapa di
kebun Mapanget, Sulawesi Utara, dan seterusnya. Pemerintah provinsi atau
kabupaten/kota juga dapat melakukan pelestarian SDG secara ex situ pada
kebun buatan atau secara in situ pada habitat asli di hutan yang dilindungi.
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Pelestarian SDG tanaman oleh pemerintah pusat maupun daerah harus
memenuhi ketentuan berikut:

1. Mampu menjaga keaslian varietas/strain yang dikoleksi.
2. Mampu menjaga viabilitas, daya hidup, dan tetap tumbuh semua varietas/

strain yang dikoleksi.
3. Tidak terjadi duplikasi dalam pemberian nomor aksesi koleksi sehingga

lebih efisien.
4. Melakukan observasi dan karakterisasi terhadap semua aksesi koleksi

SDG yang dimiliki, sehingga diketahui sifat-sifat genetik yang baik.
5. Koleksi yang dimiliki harus tersedia bagi peneliti pemulia nasional yang

bekerja untuk kepentingan publik.
6. Pengeluaran aksesi SDG untuk negara lain harus mendapat izin dari

pejabat yang berwenang dan disertai surat MTA.
Kegiatan koleksi dan konservasi SDG tanaman perlu ditangani oleh

seorang penanggung jawab yang disebut sebagai kurator SDG. Kurator SDG
sebaiknya mempunyai pendidikan atau keahlian biologi, pertanian, atau
pemuliaan tanaman dan memahami tujuan dan fungsi SDG.

PERLINDUNGAN KEKAYAAN SUMBER DAYA GENETIK
NASIONAL

Koleksi SDG dan pelestariannya berfungsi sebagai pelestarian cadangan
SDG yang bersifat strategis dan merupakan aset nasional. Sesuai dengan
Konvensi Keanekaragaman Hayati atau CBD, kekayaan SDG nasional
dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kemajuan teknologi pertanian
bidang perbenihan. SDG tanaman menurut daerah asalnya dapat dipandang
sebagai kekayaan alam dari suatu wilayah dan menjadi milik masyarakat
yang memeliharanya. Sistem perlindungan SDG bertujuan untuk melindungi
SDG dari tindakan pencurian atau pemindahan materi SDG oleh pihak yang
tidak berhak. Perlindungan juga dilakukan terhadap koleksi SDG nasional
agar dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan
pertanian melalui industri benih yang sehat, profesional, dan ber-
kesinambungan.

Landasan Hukum

Indonesia sudah memiliki peraturan yang berkaitan dengan SDG, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya.
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya
Tanaman.

3. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian bagi
Orang Asing.

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi
Keanekaragaman Hayati (CBD).

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas
Tanaman (PVT).

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian
Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian atau Inter-
national Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture
(ITPGRFA) (IT-CBD 200).
Traktat ITPGRFA lebih menekankan pada peraturan pertukaran SDG

antarnegara dan sistem pemanfaatan SDG secara adil bagi pembangunan
pertanian dan ketahanan pangan. Traktat ini juga berfungsi sebagai
landasan hukum untuk melindungi hak petani (farmer’s right), sesuai prinsip
Prior Informed Concent (PIC) yang diatur dalam CBD.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah dan
Peraturan Menteri yang menjabarkan penerapannya merupakan landasan
hukum yang khusus mengatur tentang perlindungan kepemilikan varietas
tanaman di Indonesia. Sistem perlindungan ini hanya berlaku untuk tanaman
dan belum dapat mengatur varietas/breed dan SDG ternak, ikan, dan
mikroba.

Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, varietas hasil
pemuliaan dapat dilindungi secara hukum sehingga pemulianya dapat
memperoleh bagian royalti dari varietas baru yang dikomersialkan. Negara
lain juga telah memberlakukan perlindungan varietas tanaman, terutama
negara-negara yang tergabung dalam International Union for the Protection
on New Varieties of Plants (UPOV). Dengan demikian, perlindungan varietas
tidak hanya berlaku di tingkat nasional, tetapi juga secara multilateral.

Gen-gen tertentu hasil isolasi dari suatu genotipe atau hasil rekayasa
genetik dan SDG dapat dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2006 yang mengatur konservasi, eksplorasi, koleksi, karakterisasi,
dan dokumentasi SDG tanaman, serta akses dan pembagian keuntungan
dari pemanfaatan SDG.
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Jenis Perlindungan

Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, perlindungan varietas
dapat dibedakan atas: (1) perlindungan yang bersifat hak eksklusif guna
memperoleh manfaat ekonomi dari komersialisasi varietas baru yang
dihasilkan pemulia atau badan usaha, dan (2) pendaftaran varietas lama
atau varietas lokal, sehingga pemiliknya memperoleh manfaat ekonomi
apabila varietas tersebut digunakan untuk menghasilkan varietas turunan
esensial. Pemilik gen yang dipatenkan juga memperoleh manfaat ekonomi
apabila gen tersebut digunakan untuk menghasilkan tanaman transgenik.

Cara Perlindungan

Ada dua cara perlindungan yang dapat dilakukan, yaitu secara fisik dan
hukum. Perlindungan fisik dimaksudkan agar SDG tidak punah dan tidak
diambil oleh pihak yang tidak berhak. Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman mengatur tentang pencarian,
pengumpulan, pelestarian, dan pemanfaatan SDG. Dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 dinyatakan bahwa pencarian dan
pengumpulan SDG harus dilakukan oleh lembaga pemerintah atau badan
hukum Indonesia berdasarkan izin Menteri terkait. Kebun koleksi atau
tempat penyimpanan SDG yang akan diubah peruntukannya harus
mendapat izin dari pemerintah. Pengamanan kebun koleksi dan pembatasan
warga negara asing dalam mengakses SDG perlu dilakukan agar SDG dapat
dilindungi secara fisik. Pengeluaran SDG dari wilayah negara Republik
Indonesia diperbolehkan jika hanya untuk keperluan penelitian dalam
rangka pemuliaan dan dilakukan melalui tukar-menukar SDG. Untuk
keperluan pelestarian SDG hasil pencarian dan atau pengumpulan,
pemerintah membentuk Bank SDG Nasional, dan untuk pelestarian SDG
tertentu secara in situ pemerintah menetapkan wilayah tertentu sebagai
habitatnya.

Perlindungan secara hukum dilakukan untuk melindungi varietas dan
SDG dengan cara memintakan hak perlindungan varietas tanaman (PVT)
bagi varietas baru hasil pemuliaan. Penyerahan segala bentuk materi genetik
kepada pihak lain harus dengan perjanjian tertulis (MTA). Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2000 cukup kuat untuk melindungi semua SDG tanaman
asal varietas dan/atau SDG yang didaftarkan secara resmi di kantor PVT.
Varietas yang memenuhi persyaratan baru, unik, seragam, dan stabil (BUSS)
dilindungi dan memperoleh hak PVT, sedangkan yang tidak memenuhi
persyaratan BUSS perlu didaftarkan agar status keberadaan dan
kepemilikannya menjadi jelas. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004
mengatur tentang penggunaan varietas asal untuk perakitan varietas
turunan esensial. Penggunaan varietas yang dilindungi untuk tujuan
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komersial dan menghasilkan varietas turunan esensial harus memperoleh
izin dari pemilik varietas.

Meski peraturan yang tersedia cukup kuat untuk melindungi SDG,
pelaksanaan ketentuan hukum tersebut umumnya lemah karena melibatkan
banyak pihak. Lembaga pengelola SDG nasional harus bekerja sama dan
berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait, terutama dengan Kantor
Perlindungan Varietas Tanaman dan Kantor Pengelola Hak Kekayaan
Intelektual. Melalui kerja sama yang baik akan dapat dibangun sistem
perlindungan yang tepat untuk semua SDG yang dimiliki. Alternatif lain yang
dapat diberikan untuk melindungi SDG nasional adalah melalui penguatan
pangkalan data SDG Indonesia, meningkatkan kesadaran dan partisipasi
publik tentang arti penting SDG dan cara pelestariannya, dan membentuk
mekanisme tindakan apabila terjadi penyalahgunaan pemanfaatan SDG,
baik di tingkat nasional maupun internasional.

FUNGSI STRATEGIS SUMBER DAYA GENETIK DALAM
PEMBANGUNAN PERTANIAN

Bukti empiris menunjukkan bahwa bangsa yang usaha pertaniannya maju,
maka kegiatan koleksi SDG dan pemanfaatannya juga maju, atau bangsa
yang memiliki koleksi SDG dalam jumlah besar dan memanfaatkannya
dengan baik adalah negara yang usaha pertaniannya maju. Negara yang
semula tidak memiliki spesies tanaman asli untuk usaha pertanian, kini telah
berubah menjadi produsen berbagai komoditas pertanian terbesar di dunia
karena didukung oleh pemilikan koleksi SDG dan memanfaatkannya secara
efektif, seperti Amerika Serikat, Australia, Brasil, dan Argentina. Pemilikan
koleksi SDG berbagai jenis tanaman sayuran dan bunga-bungaan juga telah
memfasilitasi berkembangnya industri benih sayuran dan bunga-bungaan
di Belanda, Korea, Jepang, India, dan Thailand, sehingga mereka menjadi
eksportir benih ke seluruh dunia.

Revolusi hijau dalam usaha pertanian tanaman pangan serealia
(gandum, padi, dan jagung) dimotori oleh ditemukannya varietas/hibrida
unggul yang dirakit menggunakan SDG yang dikoleksi sebelumnya. Demikian
juga koleksi SDG tanaman perkebunan, telah dimanfaatkan untuk
membentuk varietas/klon unggul karet, kopi, kelapa, sawit, teh, dan kakao
yang mampu berproduksi tinggi dan tahan hama penyakit. Industri tebu
(gula) pernah hampir mengalami gulung tikar akibat perkembangan
penyakit virus pada awal abad ke-20, tetapi dapat diselamatkan melalui
pemanfaatan gen tahan virus yang berasal dari SDG tebu liar yang dikoleksi
dari alam, yang menghasilkan varietas unggul POJ 2878.
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Kekayaan SDG yang tersedia di habitat aslinya telah dimanfaatkan oleh
peneliti dan pecinta tanaman untuk memperbaiki dan membentuk sifat-
sifat yang diinginkan manusia, disesuaikan dengan selera konsumen dan
kondisi agroekologi spesifik. Pada tahun 2000-an, satu abad setelah Gregory
Mendel memperkenalkan gen pembawa sifat yang diwariskan, hampir
semua jenis (spesies) tanaman budi daya telah mengalami perbaikan genetik
dengan memanfaatkan gen yang tersedia dari koleksi SDG yang dikumpulkan
dari habitat aslinya. Dengan memanfaatkan SDG, kini tersedia varietas unggul
dan hibrida dan berkembang industri perbenihan, yang mustahil dapat maju
tanpa didukung oleh koleksi SDG.

Usaha pertanian modern mempersyaratkan produk hasil panen yang
berkualitas, dengan kandungan nutrisi tinggi, disertai senyawa kimia aktif
yang dapat menjadikan pangan sebagai functional food (Welch dan Graham
2004). Sifat tahan hama penyakit dan adaptif terhadap lingkungan marginal
juga merupakan kebutuhan varietas di masa depan (Utami et al. 2008;
Vaughan 2011). Kemampuan tanaman meningkatkan efisiensi pemanfaatan
energi matahari dalam proses fotosintesis, menghemat penggunaan air,
dan memiliki indeks panen yang tinggi merupakan target perbaikan genetik
tanaman di masa depan (Reindhart dan Kuhlemeier 2002). Semua sifat
yang menjadi tujuan perbaikan potensi genetik varietas tanaman tersebut
dapat dicapai apabila tersedia koleksi SDG dalam jumlah besar dan
dimanfaatkan dengan baik.

Pemanfaatan SDG tanaman telah menyelamatkan kehidupan manusia
dari bahaya kelaparan dengan ditemukannya varietas unggul ajaib (miracle
variety) padi dan gandum, dan varietas hibrida yang berdaya hasil tinggi
(Hoisington et al. 1999). Penduduk Irlandia pada abad ke-19 dapat
diselamatkan dari kelaparan setelah ditemukan varietas kentang yang tahan
penyakit Phytophthora dari kentang liar. Dengan penanaman varietas unggul,
hasil panen dan ketersediaan bahan pangan melimpah, tetapi harga pangan
mengalami penurunan nyata dalam kurun waktu 40 tahun terakhir.
Kekhawatiran Malthus bahwa bahan pangan akan mengalami kekurangan
akibat meningkatnya jumlah penduduk secara deret ukur ternyata tidak
terbukti, karena adanya revolusi penggunaan benih varietas unggul yang
dirakit menggunakan koleksi SDG.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penguasaan, pelestarian,
dan pemanfaatan SDG nyata memberikan kontribusi terhadap kemajuan
usaha pertanian di masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang.
Tantangan pertanian masa depan yang menekankan pada produktivitas,
mutu produk, kandungan nutrisi dari senyawa fungsional, dan efisiensi
penggunaan energi matahari hanya dapat dicapai dengan memanfaatkan
ketersediaan koleksi SDG.
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Ketersediaan koleksi SDG merupakan prasyarat bagi berkembangnya
industri perbenihan nasional, melalui penyediaan varietas dan hibrida
unggul. Indonesia yang masih mengutamakan usaha pertanian sebagai
lapangan pekerjaan utama dan sumber pendapatan ekonomi nasional
harus mampu mengelola kekayaan SDG secara optimal.

Dari berbagai contoh tersebut diyakini bahwa koleksi SDG tanaman,
mikroba, dan hewan berperan penting dalam mendukung kemajuan
pertanian di masa depan, melalui berbagai fungsi sebagai berikut:

1. Menyediakan gen-gen mayor dan minor untuk mengatasi timbulnya
strain/biotipe hama dan penyakit baru pada tanaman dan hewan.

2. Menyediakan sumber gen dan sitoplasma yang berasal dari varietas liar
untuk memperluas latar belakang genetik varietas unggul/hibrida
tanaman, hewan, dan mikroba.

3. Merakit varietas unggul tipe baru dengan mengubah tipe tanaman dari
C-3 menjadi C-4 yang lebih efektif/efisien dalam penggunaan energi
surya dalam proses fotosintesis.

4. Mendapatkan sifat jantan mandul (genetic/cytoplasmic male sterility)
guna membuat varietas hibrida berbagai jenis tanaman menyerbuk
sendiri.

5. Memberikan dukungan bagi berkembangnya industri perbenihan
tanaman dan hewan.

6. Menyediakan gene pool dengan kemampuan heterosis tinggi dalam
perakitan varietas hibrida tanaman dan hewan.

7. Menyediakan gen-gen yang dapat meningkatkan senyawa aktif (asam
amino, lemak tidak jenuh, lycopen, flavonoid, dan lain-lain) untuk
meningkatkan status nutrisi pangan sebagai functional food.

8. Mendukung berkembangnya industri bioproses.
9. Mendukung efisiensi budi daya tanaman melalui pemanfaatan pupuk

dan pestisida hayati, dan efisiensi budi daya ternak melalui pemanfaatan
probiotik.

10. Meningkatkan bioproses melalui rekayasa mikroba sehingga efisien
dalam proses fermentasi karena lebih tahan panas, lebih tahan alkohol,
dan lebih produktif.

11. Menyediakan gen dari tanaman, mikroba, dan hewan untuk
meningkatkan ketahanan tanaman dan hewan terhadap cekaman biotik
dan abiotik melalui rekayasa genetik dan untuk industri biofarming.

12. Meningkatkan keefektifan vaksin melalui rekayasa genetik.
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PENUTUP

Koleksi SDG berperan penting dalam melestarikan kemampuan produksi
sistem pertanian, meningkatkan produktivitas dan mutu produk pertanian,
memperbaiki ketahanan/adaptasi terhadap cekaman biotik dan abiotik,
serta untuk merakit spesies baru dari penggabungan genom dua spesies
(alloploid).

Kegunaan koleksi SDG tanaman dan mikroba dalam mendukung
kemajuan pertanian masa depan akan sangat besar dan beragam, karena
masalah yang dihadapi dalam kurun waktu 25 tahun ke depan akan semakin
beragam, kompleks, dan pelik. Sangat mungkin gen-gen dari koleksi SDG
tanaman dan mikroba dapat digunakan untuk merakit varietas yang
menyehatkan lingkungan, misalnya tanaman yang dapat menyerap gas
beracun, logam berat, dan polutan lain.

Disimpulkan bahwa pengoleksian dan pelestarian SDG tanaman, hewan,
dan mikroba dapat menyediakan bahan mentah untuk kelangsungan
kehidupan generasi masa depan secara berkelanjutan.
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Bab 2

PUSAT ASAL SPESIES TANAMAN DAN KEKAYAAN
SUMBER DAYA GENETIK

Sumarno

Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan

Jalan Merdeka No. 147, Bogor 16111

PENDAHULUAN

Sebaran dan keberadaan jenis (spesies) tanaman budi daya di muka bumi
pada abad ke-20 dan ke-21 sangat berbeda dengan abad ke-10 atau
sebelumnya. Perpindahan manusia secara besar-besaran mulai abad ke-
tujuh membawa berbagai jenis tanaman dari satu wilayah ke wilayah lainnya.
Dengan masuknya para paderi agama Hindu, Budha, dan Islam dari India
Selatan dan Timur Tengah ke Indonesia pada awal abad ke-4 hingga abad
ke-15, bersamaan dengan masuknya orang China dan kolonial bangsa-
bangsa Portugis, Inggris, dan Belanda sejak pertengahan abad ke-15,
Indonesia memperoleh berbagai jenis tanaman baru seperti jagung,
sorgum, milet (jawawut), ubi kayu, kacang tanah, kedelai, tembakau, pepaya,
karet, kopi, kelapa sawit, teh, dan kina. Berbagai jenis sayuran dataran tinggi
dibawa ke Indonesia oleh orang Belanda dari wilayah subtropis. Sayangnya
tidak terdapat catatan resmi kapan masuknya spesies tanaman baru tersebut
ke Indonesia, karena kegiatan membawa benih tanaman ke tempat baru
dianggap sebagai hal yang wajar, bukan peristiwa yang istimewa. Berbagai
jenis tanaman hortikultura baru, seperti brokoli, letus, parseli, kubis bunga,
paprika, kailan, stroberi, semangka, dan melon yang masuk ke Indonesia
pada akhir abad ke-20 pun tidak tercatat kapan persis waktu masuknya ke
Indonesia. Hal yang sama juga berlaku untuk tanaman hias baru yang masuk
ke Indonesia pada akhir abad ke-20, seperti  anthurium, krisan, anyelir,
petunia, dan gladiol. Orang-orang yang keluar dari Indonesia ke tempat lain
di dunia juga membawa tanaman yang ada di Indonesia, yang tidak terdapat
di wilayah yang mereka tuju. Kemungkinan jenis tanaman asli Indonesia
seperti anggrek, salak, durian, rambutan, manggis, nangka, kelapa, umbi-
umbian, dan banyak lagi telah banyak dibawa ke berbagai negara.

Intensifnya perpindahan manusia ke seluruh penjuru dunia pada abad
ke-20, menyebabkan negara-negara di seluruh dunia memiliki keaneka-
ragaman spesies tanaman yang hampir sama, kecuali tanaman yang
memiliki adaptasi iklim khusus yang tetap menyebar di wilayah aslinya. Di
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antara faktor iklim, suhu harian menjadi penentu terpenting wilayah sebaran
spesies tanaman. Teknologi growth chamber atau phytotron dapat
digunakan untuk mengatur suhu, panjang penyinaran, intensitas penyinaran,
dan kelembapan udara ruang tumbuh spesies tanaman yang secara teoritis
dapat tumbuh normal di setiap negara di dunia. Namun, produksi tanaman
secara komersial tetap bergantung pada kondisi iklim alamiah.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa pemilikan kekayaan
keanekaragaman hayati suatu negara bukan lagi berfungsi sebagai kekuatan
nilai sumber daya, karena begitu mudahnya sumber daya hayati berpindah
dari satu negara ke negara lainnya.

SPESIES TANAMAN DI DUNIA

Jumlah spesies tanaman di dunia belum dapat diketahui secara pasti, tetapi
diperkirakan berkisar antara 300.000-500.000 spesies tumbuhan tingkat
tinggi (tumbuhan berbunga, berbatang atau mampu menghasilkan buah)
(FAO 1998). Dari jumlah spesies tumbuhan tinggi tersebut, 250.000 spesies
di antaranya telah diidentifikasi atau dikarakterisasi (Heywood 1995). Dari
yang telah diidentifikasi, 30.000 spesies tanaman dapat dimakan atau
berpotensi sebagai bahan makanan manusia, dan  7.000 spesies telah
digunakan sebagai pangan atau dikumpulkan dari alam untuk makanan
manusia. Walaupun 7.000 spesies dapat digunakan sebagai pangan manusia,
yang memegang peran utama dalam penyediaan pangan hanya 30 spesies
tanaman, antara lain  terigu (23%), padi (26%), jagung (7%), milet dan sorgum
(4%), ubi jalar dan kentang (4%), gula (tebu) dan bit (9%), kedelai (3%),
tanaman minyak (6%), dan 15 tanaman lain (18%) (FAO 1998). Hasil panen
dari 30 spesies tanaman tersebut mampu memenuhi 90% kebutuhan
sumber kalori manusia di seluruh dunia (Tabel 1 dan 2). Perkiraan komposisi
sumber pangan pokok (kalori) bangsa Indonesia tidak lebih dari 20 spesies
tanaman penting, yaitu padi (65%), jagung (7,5%), ubi kayu (7,5%), ubi jalar
(5%), sagu (3%), dan lainnya (12%). Terigu berkembang menjadi komponen
pangan sumber kalori yang cukup penting walaupun tanaman ini secara
ekonomis tidak layak diproduksi di Indonesia

Walaupun jenis tanaman di Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai
bahan pangan cukup banyak, kelayakannya menjadi pangan pokok sangat
ditentukan oleh nilai ekonomis, daya saing, preferensi, kepraktisan, daya
simpan, dan faktor lainnya. Terbatasnya ketersediaan lahan pertanian
menyebabkan tanaman pangan alternatif sering menjadi tidak kompetitif
untuk dibudidayakan secara komersial, seperti garut, ganyong, dan umbi
tanah.
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Tabel 2. Spesies tanaman bahan pangan utama di dunia.

Jenis tanaman
Pangsa penyediaan

bahan pangan
pangan Negara konsumen utama

(%)

Gandum, oats, barley 23 Eropa, Afrika Utara, Amerika,
Australia

Padi 26 Asia, Afrika Timur, Caribia
Jagung 7 Afrika, Amerika, Asia
Milet dan sorgum 4 Afrika Barat, Afrika Timur, India
Kentang 2 Eropa, Amerika Utara, Amerika

Selatan
Ubi jalar 2 Afrika Barat, Afrika Timur, Asia

Tenggara
Ubi kayu, sagu, sukun 3 Afrika Tengah, Amerika Selatan,

Asia
Kedelai, sebagai olahan 3 Asia Tenggara, China, Jepang,

dan minyak makan Amerika Utara
Kacang tanah 1,5 Afrika Tengah, India
Tebu, bit gula 9 Asia, Eropa, Amerika

Sumber: FAO (1998).

Tabel 1. Perkiraan keanekaragaman spesies tanaman tingkat tinggi di dunia dan
banyaknya spesies sebagai bahan pangan.

Pengelompokan spesies tanaman1) Jumlah

Spesies tanaman di dunia 300.000-500.000
Spesies yang telah dikarakterisasi 250.000
Jenis tanaman yang dapat dimakan 30.000
Jenis tanaman yang telah dimanfaatkan sebagai pangan 7.000
Jenis tanaman yang dibudidayakan secara luas 120
Jenis tanaman bahan pangan pokok 30
Jenis tanaman bahan pangan pokok utama 10

1)Spesies dipadankan artinya dengan jenis tanaman.
Sumber: FAO (1998).
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PERTANIAN MODERN DAN KEANEKARAGAMAN
SPESIES TANAMAN

Usaha pertanian modern yang bersifat komersial lebih mengarah kepada
spesialisasi produksi satu komoditas dalam skala luas. Kecenderungan
adanya zonasi komoditas juga mengarah pada satu wilayah dengan satu
jenis tanaman unggulan. Hal demikian mengindikasikan bahwa
keanekaragaman spesies tanaman bukan menjadi keunggulan, karena
usaha pertanian modern lebih menekankan pada mono-komoditas dalam
area yang luas. Pada sentra produksi pangan dunia, terbentuk hamparan
satu komoditas tanaman yang sangat luas (jutaan hektare), seperti sentra
produksi gandum (terigu), jagung, kedelai, dan padi. Gejala serupa mulai
terlihat di Indonesia, di mana satu komoditas mendominasi area pertanian,
seperti usaha tani padi, jagung, ubi kayu, tebu, tembakau, kopi, teh, dan
kelapa sawit. Dalam pertanian modern, spesialisasi tampaknya lebih
menguntungkan daripada diversifikasi spesies tanaman.

Pertanian polikultur mengusahakan banyak jenis tanaman, tetapi
akhirnya hanya bertahan pada usaha pertanian kecil secara subsisten atau
semisubsisten, atau pada pertanian tradisional yang belum bersifat
komersial. Walaupun pelestarian keanekaragaman spesies tanaman secara
teoritis dapat dilakukan oleh banyak petani yang menanam spesies berbeda,
dalam praktiknya sulit dilakukan. Usaha pertanian pada setiap wilayah
cenderung membentuk klaster satu komoditas dalam skala yang relatif luas.
Walaupun usaha tani individu berskala kecil, ratusan bahkan ribuan petani
biasanya menanam satu komoditas serupa, sehingga terbentuk sentra
produksi satu komoditas tertentu, seperti sentra padi di Pantura, jagung di
Jawa Timur, ubi kayu di Lampung, bawang merah di Brebes, cabai merah di
Ciamis, kacang tanah di Tuban, dan ubi jalar di Blitar. Dengan demikian,
ketersediaan keanekaragaman spesies tanaman tidak selalu meng-
indikasikan keunggulan dalam sistem usaha tani dan ketahanan pangan
regional maupun nasional. Hal demikian sering kurang dipahami oleh
ilmuwan dan pejabat yang menganggap bahwa keanekaragaman spesies
yang besar berarti tersedia jenis makanan yang banyak, sehingga seolah-
olah tidak akan terjadi kekurangan pangan. Padahal, pilihan spesies tanaman
untuk diproduksi sebagai bahan pangan lebih ditentukan oleh nilai ekonomi
tanaman yang bersangkutan, sehingga petani pada umumnya hanya akan
menanam 1-2 komoditas pilihan.

Jenis makanan pokok dan preferensi pola makan masyarakat ikut
menentukan kelestarian keanekaragaman spesies tanaman. Makanan
pokok masyarakat Indonesia sejak 1970 mengutamakan nasi beras, sehingga
tanaman sumber karbohidrat lain terabaikan. Sebelum 1970 jenis bahan
pangan pokok di Indonesia cukup beragam, termasuk jagung, sorgum, ubi
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kayu, ubi jalar, ubi tanah (yam), talas-talasan, sagu, dan sukun di beberapa
wilayah, milet atau jawawut dan pisang. Jenis tanaman sumber karbohidrat
yang cukup beragam tersebut secara berangsur semakin jarang di lahan
petani dan beberapa di antaranya telah mengalami kepunahan (Tabel 3).

Spesies tanaman yang statusnya aman atau cukup aman sebenarnya
juga telah mengalami kehilangan keragaman genetik akibat penanaman
varietas unggul yang seragam, sehingga mendesak strain  dan varietas lokal.
Pemiskinan keragaman genetik terutama terjadi pada tanaman padi, jagung,

Tabel 3. Jenis (spesies) tanaman pangan sumber karbohidrat dan perkiraan status
keberadaannya di lahan petani di Indonesia pada tahun 2012.

Jenis (spesies)
Status sebenarnya Status strain

Status kelestarian
tanaman pangan

di lahan pertanian di habitat asli
keberadaan

sumber karbohidrat spesies

Padi (sawah, gogo, Luas, dominan, Spesies liar di Aman
rawa) menyebar rawa, varietas

lokal terdesak
Jagung Luas, menyebar Strain lokal Cukup aman

terdesak
Sorgum Sempit, terbatas Strain lokal Kritis

terdesak
Jawawut/milet Langka, punah Sangat langka Sangat kritis
Jali-jali Langka, punah Sangat langka Sangat kritis
Ubi kayu Luas, menyebar Strain lokal Aman

terdesak
Ubi jalar Luas, menyebar Strain lokal Aman

terdesak
Talas, keladi Sempit, terbatas Varietas lokal Kritis

tetap ditanam
Ubi tanah/yam Sangat terbatas Strain liar Kritis

di hutan
Gembili Sangat terbatas Strain liar Kritis

di hutan
Gadung Sangat terbatas Strain liar Kritis

di hutan
Iles-iles, suweg Langka Strain liar Sangat kritis

di hutan
Ganyong Sangat terbatas Strain liar Sangat kritis

di hutan
Sagu Luas, terbatas Strain liar Aman

di hutan
Sukun Tersebar, jarang Strain liar Agak aman

di hutan
Pisang-plantain (pisang Terbatas, menyebar Varietas lokal Agak aman
tanduk) tetap ditanam
Garut Sangat terbatas Langka Agak kritis
Kentang hitam Langka, jarang Langka Kritis
Kentang Terbatas, menyebar Tidak ada Agak aman
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kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi kayu. Keseragaman varietas
dalam area yang luas berisiko tidak aman, karena apabila terjadi gangguan
hama atau penyakit dan kebetulan varietas yang ditanam peka, maka akan
berpeluang merusak semua tanaman.

Spesies tanaman yang statusnya kritis atau sangat kritis berisiko terjadi
pemusnahan spesies pada masa yang akan datang. Secara historis,
penduduk di Pulau Jawa pada abad ke-10 sampai ke-15 menggunakan
jawawut atau milet sebagai makanan pokok sumber karbohidrat. Namun,
spesies tersebut sekarang sudah hampir punah, hanya tersisa di tempat
tertentu, seperti di Madura dan pada pertanian lahan kering di Nusa Tenggara
Timur (NTT). Demikian pula spesies jali-jali, berbagai jenis umbi tanah (suweg,
iles-iles, gembili, dan uwi) statusnya sangat jarang atau langka. Bukti empiris
tersebut menunjukkan bahwa keanekaragaman spesies per se tidak
memberikan manfaat dan nilai ekonomi yang berarti apabila tidak layak
diproduksi dan digunakan secara ekonomis. Hal ini menunjukkan pertanian
modern cenderung mengubah keanekaragaman spesies yang luas di ladang
petani menjadi pilihan jenis komoditas yang terbatas (keanekaragaman
sempit).

PUSAT DAN ASAL SPESIES TANAMAN

Berdasarkan bukti empiris, seperti dari fosil sisa tanaman, biji-bijian, dan
gambar pada tempat penggalian bekas lingkungan kehidupan manusia
purba, para ilmuwan memperkirakan kegiatan manusia menanam dan
memproduksi tanaman dimulai sekitar 10.000 tahun yang lalu. Manusia
purba yang diperkirakan keberadaannya mulai dua juta tahun yang lalu,
memperoleh makanan dari berburu, menangkap, mengumpulkan, dan
mencari bahan pangan dari alam atau habitat asli. Spesies tanaman pangan
berupa tipe liar atau tipe primitif diperkirakan  telah ada di alam jauh sebelum
manusia purba mulai bercocok tanam (FAO 1998). Setiap spesies tanaman
pada awalnya dipostulasikan berasal dari wilayah tertentu yang disebut
sebagai pusat asal spesies (center of species origin). Timbulnya spesies
tanaman di pusat asal spesies adalah melalui proses evolusi dalam jangka
waktu yang panjang, dibarengi oleh mutasi, hibridisasi, dan aklimatisasi
secara terus-menerus (Vavilov 1926).

Terbatasnya perpindahan manusia purba menyebabkan setiap
kelompok suku asli suatu wilayah mengonsumsi jenis tanaman asli yang
terdapat di wilayah setempat. Tanaman asli yang masih berupa tipe primitif
atau tipe liar kemungkinan mengalami persilangan alamiah sehingga
terbentuk berbagai tipe liar di wilayah aslinya. Pemilihan benih oleh manusia
purba, sesuai dengan lingkungan dan preferensi mereka sebagai bahan
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pangan, membantu terbentuknya strain-strain lokal yang beragam. Hal
demikian mengakibatkan terdapatnya keragaman strain yang membentuk
sumber daya genetik (SDG) pada pusat asal tanaman.

Keberadaan spesies tanaman pada wilayah asal dan besarnya ragam
tipe liar di alam yang asli dijadikan dasar perkiraan sebagai pusat asal spesies
tanaman (Vavilov 1926). Lokasi atau wilayah yang memiliki bukti keberadaan
suatu spesies tanaman sejak lebih dari 10.000 tahun yang lalu, dan di wilayah
tersebut terdapat banyak tipe liar dari spesies yang berkerabat (dalam satu
genus), serta lingkungan/habitat asli bersifat mendukung bagi kehidupan
spesies yang bersangkutan, diperkirakan sebagai pusat asal spesies tanaman
yang bersangkutan. Perkiraan tersebut dilengkapi fakta palaento-botani dan
bukti-bukti lainnya yang dapat menguatkan perkiraan pusat asal tanaman.

Ilmuwan dan peneliti Indonesia belum pernah melakukan penelitian
dan mengumpulkan bukti spesies tanaman yang dianggap asli atau berpusat
di Indonesia, seperti tebu, padi, salak, dan umbi tanah, sehingga belum
dapat secara resmi mengakui bahwa Indonesia sebagai pusat asal spesies
tanaman tersebut. Adalah ahli biologi De Candolle (1886) dan Vavilov (1926)
yang memelopori studi tentang wilayah tempat asal spesies tanaman.
Perkiraan wilayah pusat asal tanaman umumnya berupa wilayah regional
geografis yang memiliki karakter agroekologi spesifik. Pusat asal spesies
tanaman dicirikan oleh terdapatnya keragaman bentuk morfologi, sifat-sifat
fisiologi, dan keragaman genetis yang maksimal (terbanyak dibandingkan
dengan di wilayah lainnya), berupa strain liar, bentuk primitif, kerabat spesies
dalam genus yang sama, dan varietas lokal yang telah dibudidayakan selama
beribu tahun di wilayah tersebut (Vavilov 1926).

Dengan diketahuinya pusat asal spesies tanaman, dapat dirunut proses
domestikasi spesies dan alur distribusi serta penyebarannya di dunia. Proses
penyebaran spesies secara alamiah (melalui aliran air sungai atau laut atau
terbawa mengikuti proses geologis dalam pembentukan muka bumi),
kemungkinan mengakibatkan timbulnya pusat sekunder asal spesies
tanaman (secondary center of origin). Selanjutnya pada wilayah pusat yang
kedua, spesies tanaman mengalami proses yang sama seperti pada wilayah
pusat yang asli (Singh 1993).

Pusat asal spesies dan atau pusat asal sekunder sudah semestinya kaya
akan SDG dari spesies yang bersangkutan. Sebagai contoh, Meksiko bagian
selatan dan Amerika Tengah merupakan wilayah pusat asal tanaman jagung.
Secara alamiah, di wilayah tersebut terdapat banyak jenis liar tanaman jagung,
terutama di lingkungan yang belum terjadi campur tangan manusia.
Pemahaman tentang pusat asal tanaman ini sangat penting dalam kaitannya
dengan program pelestarian SDG secara in situ maupun eksplorasi dan
koleksi SDG tanaman tipe liar, strain primitif, dan strain lokal.
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TEORI VAVILOV

Vavilov (1926) merupakan ilmuwan pertama yang merintis pemahaman
tentang pusat asal spesies dan arah penyebaran spesies tanaman di dunia.
Ia menekankan bahwa faktor penting yang menyebabkan terjadinya
penyebaran spesies tanaman (species dispersal) adalah waktu, demikian
juga timbulnya variasi dalam spesies ditentukan oleh waktu. Namun
demikian, waktu hanya merupakan wadah dari suatu proses yang
sebenarnya, yaitu proses adaptasi/aklimatisasi, mutasi, hibridisasi, insersi,
dan poliploidi. Waktu yang sangat panjang telah memungkinkan hal-hal
tersebut terjadi, sehingga diperoleh keragaman yang besar pada masing-
masing spesies tanaman.

Teori Vavilov diringkas sebagai berikut (Singh 1993):

1. Pusat asal spesies tanaman ditandai oleh terdapatnya keragaman
maksimum dari penampilan spesies yang bersangkutan (maximum
phenotipic diversity of species).

2. Keragaman sifat dalam spesies di suatu daerah masih memiliki kesamaan
sifat-sifat tertentu yang mengindikasikan keragaman tersebut berasal dari
induk atau populasi yang sama. Pernyataan ini disebut sebagai “Hukum
Seri Homologus” (Law of Homologous Series). Sebagai contoh, apabila
SDG padi yang berasal dari rawa Kalimantan Tengah memiliki sifat tahan
terhadap penyakit kresek (Xanthomonas sp.), maka strain atau tipe liar
padi di wilayah yang sama juga tahan terhadap penyakit kresek.

3. Di wilayah pusat asal spesies tanaman dan di lokasi yang merupakan
pusat  asli, spesies tanaman membawa gen-gen dominan, sedangkan di
wilayah penyebaran baru di sekitar pusat asal, spesies tanaman
membawa gen-gen resesif.

4. Diferensiasi spesies tanaman menjadi takson spesifik maupun takson
intraspesifik terjadi pada tataran (basis) morfologi, fisiologi, dan genetis.
Berdasarkan teori tersebut, Vavilof (1951) menunjukkan adanya delapan

pusat asal spesies tanaman utama (eight centers of species origins) di dunia
sebagai berikut:

1. Pusat asal dan pusat keragaman spesies (PAPKS) China, menjadi pusat
asal tanaman:
 Kedelai (Glycine max)
 Oat (Avena nuda), pusat asal sekunder (PAS)
 Kacang adzuki (Vigna angularis)
 Kacang hijau (Phaseolus vulgaris), PAS
 Bambu kecil (Phyllostachys sp.)
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 Kubis-kubisan/mustard (Brassica juncea), PAS
 Peach (Prunus persica)
 Jeruk manis (Citrus sinensis)
 Wijen (Sesamum indicum), PAS
 Teh  (Camellia (Tea) sinensis

2. Pusat asal dan pusat keragaman spesies (PAPKS) India, menjadi pusat
asal tanaman:
 Padi (Oryza sativa)
 Milet/jawawut (Elusine coracana)
 Kacang arab/chick pea (Cicer arietinum)
 Terung (Solanum melongena)
 Lobak/radish (Raphanus caudatus)
 Talas/ubi taro (Colocasia antiquorum)
 Mentimun (Cucumis sativus)
 Kapas (2x) (Gossypium arboreum)
 Lada (Piper nigrum)
 Nila/indigo (Indigofera tinetoria)

3. Pusat asal dan pusat keragaman spesies (PAPKS) Indonesia-Malaysia,
menjadi pusat asal tanaman:
 Ubi tanah/yam (Dioscorea sp)
 Pomelo (Citrus maxima)
 Pisang (Musa sp.)
 Kelapa (Coccos nucifera)

4. Pusat asal dan pusat keragaman spesies (PAPKS) Asia Tengah, menjadi
pusat asal tanaman:
 Terigu (Triticum aestivum), genom AABBDD
 Rye (Secale cereale), PAS
 Kapri/pea (Pisum sativum)
 Kacang lentil (Lens culinaris)
 Kacang arab/chick pea (Cicer arietinum)
 Wijen (Sesamum indicum)
 Linen (Linum usitatisimum)
 Wortel (Daucus carota)
 Pear (Pyrus communis)
 Apel (Pyrus malus)
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5. Pusat asal dan pusat keragaman spesies (PAPKS) Timur-Dekat, menjadi
pusat asal tanaman:
 Terigu einkorn (Triticum monococcum), genom diploid/AA
 Terigu durum (Triticum durum), genom tetraploid/AABB
 Terigu (Triticum aestivum)
 Barley (Hordium vulgare)
 Red oat (Avena byzantine)
 Melon (Cucumis melo)
 Delima (Punica granatum)
 Anggur (Vitis vinifera)
 Aprikot (Prunus armeniaca)
 Pistachios (Pistacia vera)

6. Pusat asal dan pusat keragaman spesies (PAPKS) Mediterania, menjadi
pusat asal tanaman:
 Terigu durum (Triticum durum)
 Oat (Avena strigosa)
 Kacang faba (Vicia faba)
 Kubis (Brassica oleracea)
 Zaitun/olive (Olea europaea)
 Letus (Lactuca sativa)

7. Pusat asal dan pusat keragaman spesies (PAPKS) Abissinia, menjadi pusat
asal tanaman:
 Terigu durum (Triticum durum)
 Terigu emmer (Triticum dicoccum)
 Kacang arab/chick pea (Cicer arietinum)
 Milet-jari (Eleusine coracana)
 Kapri (Pisum sativum)
 Jarak kastor (Ricinus communis)
 Kopi (Coffea arabica)

8. Pusat asal dan pusat keragaman spesies (PAPKS) Meksiko Selatan dan
Amerika Tengah, menjadi pusat asal tanaman:
 Jagung (Zea mays)
 Kacang (Phaseolus vulgaris)
 Cabai (Capsicum annum)
 Kapas (G. hirsutum)
 Sisal hemp (Agave sisalana)
 Waluh (Cucurbita sp.)
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9. Pusat asal dan pusat keragaman spesies (PAPKS) Amerika Selatan (Peru,
Ekuador, Bolivia), menjadi pusat asal tanaman:
 Ubi jalar (Ipomoea batatas)
 Kentang (Solanum tuberosum)
 Tomat (Lycopersicon esculentum)
 Pepaya (Carica papaya)
 Tembakau  (Nicotiana tabacum)
9a. Pusat asal dan pusat keragaman spesies (PAPKS) Chili, menjadi pusat

asal tanaman kentang (Solanum tuberosum)
9b. Pusat asal dan pusat keragaman spesies (PAPKS) Brasil-Paraguay,

menjadi pusat asal tanaman:
o Ubi kayu (Manihot utilisima)
o Kacang tanah (Arachis hypogaea)
o Kakao (Theobroma cacao), PAS
o Karet (Hevea brasiliensis)
o Nenas (Ananas comosus)
o Markisa biru (Passiflora edulis)

Dari pusat asal spesies tersebut, masih banyak spesies tanaman yang
belum disebutkan asalnya, seperti tebu, sagu, pisang, salak, durian,
rambutan, manggis, nangka, keluih, dan sukun. Spesies tersebut asli
tanaman tropis yang kemungkinan besar pusat asalnya adalah Indonesia.
Untuk dapat membuktikan kebenaran postulasi bahwa Indonesia
merupakan pusat asal spesies tanaman tersebut, diperlukan penelitian
mengikuti teori atau postulasi Vavilov yang dirinci oleh Hawkes (1983).

Hawkes (1983) menyusun kriteria yang dapat digunakan untuk
menentukan pusat asal tanaman mengikuti dasar pemikiran Vavilov. Suatu
wilayah merupakan pusat asal spesies apabila:

1. Spesies spesifik merupakan tanaman asli, memiliki keragaman morfologi
maksimal, dan banyak ditemukan di suatu wilayah, baik pada habitat asli
maupun habitat lahan pertanian, sedangkan di wilayah atau pulau lain
tidak ditemukan.

2. Penyebaran spesies spesifik tersebut membentuk peta dengan batas
wilayah tertentu, terutama yang tumbuh pada habitat asli.

3. Terdapat keragaman (diversitas) spesies spesifik tersebut dari segi
morfologi, fisiologi, dan genetiknya. Keberadaan tipe liar dan spesies
primitif dari genus yang sama sangat banyak dibandingkan dengan di
wilayah lain.
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4. Perkiraan pusat asal spesies (mungkin berupa wilayah atau satu pulau)
ditandai oleh terdapatnya keragaman genetik dan morfologi yang luas
dari spesies yang dimaksud.

5. Keberadaan tipe liar (wild relatives) atau kerabat liar di habitat asli banyak
ditemukan di sekeliling sebaran keragaman  spesies yang dimaksud.

6. Keberadaan kompleks serangga hama dan patogen penyakit spesies
yang dimaksud, serta musuh-musuh alami yang hidup di wilayah yang
sama cukup banyak, sebagai indikasi bahwa spesies yang bersangkutan
telah lama mengokupasi wilayah tersebut.

7. Informasi pendukung keberadaan spesies dimaksud dari data
paleobotani, arkeologi, bahasa daerah kuno, bahan makanan kuno, dan
fosil tanaman atau sumber lain cukup mendukung.
Apabila suatu wilayah memenuhi tujuh kriteria tersebut, maka dapat

dipostulasikan bahwa wilayah yang diteliti merupakan pusat asal spesies
tanaman yang dimaksudkan. Dengan menggunakan dasar tujuh kriteria
tersebut, sebenarnya tidak sulit menentukan apakah tanaman padi, tebu,
sagu, pisang, salak, durian, rambutan, manggis, dan nangka merupakan
spesies yang berasal dari Indonesia atau wilayah lain.

Berbagai teori baru tentang pusat asal spesies tanaman terus
berkembang, yang merupakan penyempurnaan atau koreksi terhadap teori
Vavilov. Keberadaan kerabat liar spesies secara endemis di wilayah yang
sama menjadi petunjuk penting guna menentukan suatu spesies berasal
dan berpusat di wilayah yang bersangkutan. Pada delapan pusat asal spesies
tanaman yang diajukan Vavilov (1951), persyaratan keberadaan kerabat liar
tersebut tidak dipenuhi oleh beberapa spesies, seperti terigu durum dan
terigu heksaploid. Kerabat liar spesies tersebut justru terdapat di wilayah
lain (Schilmann 1951).

Zhukovsky (1965) mengajukan konsep “Pusat Mega Gen”, serupa
dengan pusat asal spesies dari Vavilov, tetapi disebutkan terdapat 12 pusat
mega gen. Wilayah yang ditambahkan adalah Australia, Afrika, dan Siberia.
Banyak ahli lain mengemukakan teori yang sedikit berbeda dengan teori
Vavilov, namun konsep Vavilov tetap dapat dijadikan dasar acuan kasar
tentang pusat asal spesies tanaman. Hingga saat ini belum ada jawaban
pasti, mengapa suatu spesies berasal dari suatu wilayah, sedangkan wilayah
lain yang iklimnya serupa tidak menjadi pusat asal spesies yang
bersangkutan. Teori evolusi belum mampu menjawab pertanyaan tersebut,
walaupun fakta yang menunjukkan suatu spesies berasal dari wilayah
tertentu sulit untuk dibantah.
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SPESIES TANAMAN ASLI INDONESIA

Dari segi historis-geografis awal budi daya tanaman oleh manusia purba
pada 5.000 atau 10.000 tahun yang lalu, tidak relevan dan tidak ada maknanya
memperbedakan negara-negara di Asia Tenggara, seperti Indonesia,
Indochina, Filipina, Thailand, Malaysia, Laos, Kamboja, dan seterusnya.
Orang-orang di wilayah tersebut pada waktu itu masih bebas pergi kemana
pun tanpa mengenal batas negara. Oleh karena itu, tanaman asli Indonesia
tidak harus bersifat spesifik hanya terdapat di Indonesia, tetapi kemungkinan
menyebar di negara-negara tetangga.

Menurut Li (1970), Indonesia merupakan bagian utama dalam wilayah
pusat asal tanaman Asia Tenggara, yang terdiri atas empat subregional, yaitu:

Regional  I : Manchuria, China Utara
Regional II : China daratan
Regional III : Indochina, Thailand, Filipina
Regional IV : Indonesia, Malaysia, Filipina Selatan

Pada wilayah regional IV tersebut, Indonesia merupakan pusat asal
spesies tanaman padi (pusat asal sekunder), kecipir, talas-talasan, ubi tanah,
sukun, pisang, dan jeruk pomelo (FAO 1998). Zeven dan Zhukovsky (1975)
menyebutkan Indonesia bersama Indochina merupakan Pusat Asal Spesies
Tanaman XVII dari konsep Vavilov yang telah direvisi. Namun spesies tanaman
asli Indonesia sangat spesifik, termasuk kecipir, koro pedang (lab-lab), umbi-
umbian (Dioscorea sp.), dan talas. Diperkirakan Indonesia menjadi pusat
asal sekunder tanaman padi dan tebu, sedangkan pusat asal tanaman
(primer) padi adalah India dan tebu adalah kepulauan Pasifik.

Masyarakat umum, termasuk para ilmuwan biologi dan pertanian, sering
menyebutkan Indonesia sebagai pusat keanekaragaman hayati terbesar di
dunia setelah Brasil. Namun, belum pernah ada penelitian dan data tentang
banyaknya spesies asli Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara-negara
lain. Cukup realistis pendapat Sastrapradja (2005) yang menyatakan bahwa
Indonesia dahulu dianggap sebagai salah satu dari tiga wilayah hutan tropis
terluas di dunia, yang di dalamnya terdapat spesies yang beragam, yang
bermanfaat atau berpotensi bermanfaat. Namun, penebangan hutan sejak
1960 berpengaruh negatif terhadap populasi spesies nonkayu, sehingga
banyak spesies tumbuhan, mikroba, dan hewan musnah bersamaan dengan
perubahan ekologi. Jadi kemungkinan besar kekayaan keanekaragaman
hayati yang dimiliki Indonesia tinggal menjadi sejarah masa lalu.

Indonesia dianggap sebagai pusat asal sekunder tanaman padi, yang
merupakan perluasan pusat asal primer di India. Hal demikian kemungkinan
terjadi pada zaman es; Indonesia menyatu dan menjadi bagian dari benua
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Asia. Padi yang merupakan “tanaman air” terbawa dengan mudah bersama
pergerakan aliran air yang menyebar ke bagian selatan dan tenggara Asia.
Proses yang sama juga terjadi pada tanaman kelapa, di mana Indonesia
menjadi pusat asal sekunder kelapa.

Dari uraian tersebut dapat dideduksi bahwa makanan asli manusia
purba di Indonesia berasal dari tanaman asli Indonesia, seperti padi (beras),
kelapa, umbi-umbian, buah-buahan tropis (pisang, pomelo, rambutan,
durian, manggis), kecipir, sukun, dan talas ditambah makanan yang berasal
dari perairan tawar dan laut dan hewan yang hidup di hutan. Di Indonesia,
terutama di Pulau Jawa, makanan melimpah. Sejak zaman purba sudah
tersedia berbagai jenis tanaman bahan pangan, hewan, dan ikan yang
memungkinkan manusia hidup dan berkembang biak dengan baik,
sehingga penduduknya padat sejak zaman dahulu.

Tanaman pangan yang kini tersebar di seluruh Indonesia sebagian besar
bukan tanaman asli Indonesia. Spesies tanaman baru yang berasal dari
introduksi dari negara lain meliputi jagung, sorgum, ubi kayu, ubi jalar,
jawawut, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang panjang, berbagai
kacang-kacangan sayur, pepaya, jeruk manis, nenas, stroberi, melon,
semangka, mangga, sawo, sayuran dataran tinggi, bunga-bungaan dataran
tinggi, dan lainnya. Konsekuensinya, secara alamiah Indonesia tidak
memiliki banyak SDG tanaman introduksi tersebut.

Pada ekologi hutan asli, kemungkinan Indonesia memiliki kekayaan
keanekaragaman hayati yang besar, namun bukan berupa spesies tanaman
pangan seperti yang dikonsumsi sekarang. Walaupun banyak ahli dan orang
awam menganggap kekayaan keanekaragaman hayati hutan tropis
Indonesia menyimpan potensi sumber daya hayati yang belum dieksploitasi,
anggapan tersebut tampaknya hanya perasaan optimistis yang berlebihan.
Keanekaragaman hayati hendaknya tidak dianggap sebagai aset yang bernilai
sangat tinggi sebelum diketahui manfaat dan nilai ekonominya, sehingga
bangsa Indonesia tidak dininabobokan oleh cerita kekayaan alam yang
keberadaan dan manfaatnya belum diketahui.

Perpindahan manusia sejak abad ke-5 ke segala penjuru dunia, yang
bersama mereka juga terbawa tanaman untuk dikembangkan di tempat
tinggal yang baru, berdampak pada abad ke-20, di mana setiap spesies
tanaman praktis bersifat kosmopolit atau menyebar ke semua wilayah di
dunia. Akibatnya, spesies tanaman di Indonesia hampir sama dengan spesies
yang terdapat di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Pendataan jumlah spesies
tanaman tingkat tinggi yang terdapat di Indonesia pertama kali dilakukan
oleh  Heyne (1930) dalam buku yang berjudul “Tanaman Bermanfaat di
Indonesia”. Dalam buku Heyne tersebut terdapat 2.951 spesies tanaman
berguna yang terdiri atas 219 famili. Tiga belas famili di antaranya memiliki
spesies terbanyak, seperti tertera pada Tabel 4.
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Dari 2.951 spesies tanaman tersebut, spesies tanaman yang merupakan
bahan pangan asli Indonesia tidak banyak. Spesies tanaman bahan pangan
asli Indonesia yang sering disebutkan di berbagai literatur adalah padi,
jawawut, jali-jali, pisang, talas, uwi (yam), iles-iles, suweg, ganyong, sagu,
sukun, nangka, keluih, pomelo, salak, durian, manggis, tebu, rambutan,
kawista, pala, dan cengkih. Jenis tanaman yang dikenal sehari-hari dan
menjadi sumber kegiatan ekonomi, seperti kopi, karet, kelapa sawit,
tembakau, teh, kina, kakao, jagung, sorgum, kacang tanah, kacang hijau,
kedelai, kacang gude, kacang panjang, kentang, jeruk manis, ubi jalar, ubi
kayu, berbagai sayuran dataran tinggi, melon, semangka, mentimun, dan
masih banyak jenis tanaman lain, merupakan tanaman “baru” yang berasal
dari negara lain.

Tidak satu pun negara di dunia yang dapat mencukupi kebutuhan bahan
pangannya hanya dari jenis-jenis tanaman asli yang terdapat di negara
mereka. Menurut perkiraan kasar FAO (1998), ketergantungan berbagai
negara di dunia pada spesies tanaman bahan pangan asal introduksi (dari
luar negaranya) berkisar antara 31-100% (Tabel 5). Faktanya, tidak terdapat
korelasi antara kemelimpahan produksi pangan suatu negara dengan
banyaknya spesies tanaman pangan asli yang terdapat di negara tersebut.

Tabel 4. Spesies tanaman tingkat tinggi yang bermanfaat di Indonesia.

Famili Jumlah spesies

1. Leguminoceae 265
2. Gramineae 260
3. Palmae 185
4. Euphorbiaceae 147
5. Rubiaceae 86
6. Malvaceae 76
7. Lauraceae 67
8. Zingiberaceae 66
9. Compositae 60

10. Dipteracarpaceae 59
11. Sapotaceae 59
12. Verbenaceae 40


219.

Jumlah 2.951

Sumber: Heyne (1930).
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Negara-negara di Afrika, sebagian negara-negara Amerika Tengah dan
Amerika Selatan, Asia Selatan, Asia Barat dan Tengah, dan Asia Tenggara,
termasuk Indonesia, memiliki spesies tanaman bahan pangan asli cukup
banyak, tetapi justru sering kekurangan pangan, bahkan beberapa negara
mengalami kelaparan kronis. Sebaliknya, Amerika Serikat, Kanada, Eropa,
dan Australia yang tidak mempunyai tanaman bahan pangan asli, mampu
menyediakan pangan secara melimpah bagi penduduknya. Hal yang
demikian perlu dimaklumi, karena bangsa yang modern tidak bergantung
pada keberadaan spesies tanaman di habitat asli. Mereka mampu
memindahkan spesies tanaman dari berbagai penjuru dunia, kemudian
membudidayakannya pada lingkungan tumbuh yang optimal pada skala
produksi yang luas.

HUBUNGAN ANTARA PUSAT ASAL SPESIES
DAN KEKAYAAN SDG

Sesuai dengan Teori Pusat Asal Spesies yang telah dibahas di depan, wilayah
yang menjadi pusat asal spesies tanaman memiliki kekayaan SDG yang
melimpah, berupa kerabat liar, strain-strain liar hasil persilangan alami,
mutan, strain adaptif, dan sebagainya. Faktor yang menentukan
kemelimpahan SDG (germ plasm abundances) adalah sebagai berikut:

1. Wilayah tersebut merupakan pusat asal primer spesies tanaman.
2. Wilayah tersebut merupakan pusat asal sekunder spesies tanaman.

Tabel 5. Spesies tanaman bahan pangan asli negara-negara/bangsa di dunia dan
tanaman introduksi.

Porsi spesies Porsi spesies  tanaman
Regional/negara tanaman pangan asli pangan introduksi

(%) (%)

Amerika + Kanada 0 100
Australia 0 100
Eropa 9 91
Amerika Tengah dan Selatan 44 56
Afrika 52 48
Asia Selatan 51 49
Asia Barat dan Tengah 69 31
Asia Tenggara 37 63
Indonesia 34 66

Sumber: FAO (1998).
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3. Wilayah periferi (sekeliling) pusat asal spesies.
4. Keberadaan atau okupasi spesies di wilayah tersebut sudah berlangsung

sangat lama.
5. Iklim dan lingkungan sesuai untuk perkembangan dan persilangan alami

intraspesies.
6. Wilayah telah dihuni oleh manusia dalam waktu sangat lama dan manusia

berperan dalam membantu memilih dan menyebarkan spesies tanaman
yang bersangkutan.

7. Lingkungan mempunyai agroklimat spesifik yang mengakibatkan
timbulnya strain yang beradaptasi secara spesifik.

8. Lingkungan kondusif untuk terjadinya mutasi alami karena radiasi
matahari atau faktor lainnya.
Sebaliknya, faktor yang menyebabkan ketersediaan SDG spesies

tanaman sempit atau miskin di suatu wilayah adalah sebagai berikut:

1. Spesies tanaman di suatu wilayah merupakan spesies introduksi yang
relatif baru.

2. Pembudidayaan suatu spesies pada area terbatas.
3. Penyerbukan tanaman bersifat autogami (menyerbuk sendiri) dan

persilangan alami kecil.
4. Lingkungan bersifat homogen dan stabil, tidak mendorong terjadinya

perubahan adaptasi spesifik.
5. Terjadi perubahan preferensi manusia terhadap penanaman spesies lain,

misalnya dari milet ke padi, dari sorgum ke jagung, sehingga SDG milet
dan sorgum punah.

6. Spesies suatu jenis tanaman berstatus sebagai tanaman  minor, seperti
kecipir, lab-lab, dan mukuna, yang mudah terdesak oleh tanaman
ekonomis lain.

7. Terjadi perusakan habitat suatu spesies tanaman karena konversi lahan.
8. Pembiakan suatu spesies tanaman secara apomiksis (biji terbentuk tanpa

penyerbukan) atau secara vegetatif, sehingga tidak terjadi rekombinasi
gen baru.

9. Tidak ada upaya secara sengaja melakukan introduksi suatu spesies
tanaman dari wilayah lain untuk memperkaya SDG.
Di antara tanaman penting di Indonesia, manggis, karet, teh, kelapa

sawit, dan kina merupakan contoh spesies tanaman yang kekayaan SDG-
nya miskin atau sangat terbatas, yang disebabkan oleh salah satu dari faktor-
faktor tersebut.

Beberapa spesies tanaman introduksi yang masuk ke Indonesia pada
awal abad ke-5, atau 1.500-1.600 tahun yang lalu, seperti pepaya, kacang
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tanah, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, jagung, dan sorgum memiliki SDG yang
cukup banyak. Dengan berjalannya waktu yang relatif panjang, tanaman-
tanaman tersebut mengalami “subspesiesi”, sehingga tersedia kekayaan
SDG yang cukup banyak. Pada Tabel 6 disajikan perkiraan tingkat
kemelimpahan plasma nutfah (germplasm richness) spesies penting di
Indonesia, baik yang tersedia pada koleksi ex situ maupun pada habitat asli
(in situ)

Tabel 6. Perkiraan kemelimpahan plasma nutfah (germplasm richness) tanaman
penting di Indonesia.

Spesies tanaman Status asal Sebaran Kemelimpaham Asal SDG

Padi Asli Meluas Melimpah Indonesia
sebagai PKSAT1)

Jagung Introduksi Meluas Agak melimpah Persilangan alami,
Int.

Sorgum Introduksi Terbatas Miskin Aklimatisasi
varietas lokal

Milet (jawawut) Introduksi Sangat Minimal Area sangat
sempit sempit, punah

Kedelai Introduksi Meluas Agak banyak Aklimatisasi
varietas lokal, Int.

Kacang tanah Introduksi Meluas Sempit Aklimatisasi, Int.
terbatas

Kacang hijau Introduksi Meluas Agak sempit Aklimatisasi
terbatas terbatas, Int.

Kacang panjang Introduksi Tersebar, Miskin Area sempit, Int.
sempit

Kacang merah, Introduksi Terbatas Miskin Area sangat
sayur sempit, Int.
Ubi kayu Introduksi Meluas Agak melimpah Persilangan dan

aklimatisasi, Int.
Ubi jalar Introduksi Meluas Agak sempit Persilangan, Int.
Talas Asli Tersebar, Agak banyak Aklimatisasi

sempit strain lokal
Ubi tanah/yam Asli Tersebar, Agak banyak Aklimatisasi

sempit strain lokal
Buncis Introduksi Tersebar, Sempit Varietas baru, Int.

terbatas
Kapri Introduksi Terbatas Sempit Varietas baru, Int.
Kubis Introduksi Terbatas Sempit Varietas baru, Int.
Wortel Introduksi Terbatas Sempit Varietas baru, Int.
Tomat Introduksi Terbatas Agak banyak Aklimatisasi, Int.
Pisang Asli Meluas Melimpah Pusat asal sekunder

1)PKSAT= pusat keragaman spesies dan asal tanaman (pusat asal sekunder)
Int. = SDG asal introduksi dari luar negeri
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Pengetahuan tentang kemelimpahan dan terbatasnya SDG berperan
penting dalam kaitannya dengan eksplorasi untuk pengayaan SDG tanaman
dan kebijakan perlindungan SDG pada habitat asli. Sebagai ilustrasi,
Indonesia sebagai pusat asal (sekunder) tanaman padi, memiliki SDG padi
yang melimpah dan perlu diidentifikasi lokasi pusat asal tanaman padi pada
habitat alamiah. Eksplorasi untuk mengumpulkan kerabat liar padi perlu
dilakukan ke habitat alamiah tersebut, dan sebaiknya wilayah tersebut
ditetapkan sebagai wilayah perlindungan spesies padi (habitat suaka padi)
yang tidak boleh diganggu oleh manusia. Hal yang sama perlu dilakukan
pada tanaman pisang, tebu, talas, ubi yam, jeruk pomelo, sukun, nangka,
kelapa, kecipir, dan lainnya yang diperkirakan sebagai tanaman asli
Indonesia.

Kemelimpahan SDG di habitat aslinya tidak menjamin suatu negara
memiliki koleksi SDG yang banyak secara ex situ dari tanaman yang
bersangkutan. Sebagai bukti, Amerika Serikat dan Australia secara alamiah
tidak memiliki SDG tanaman komersial, karena bukan merupakan wilayah
pusat asal tanaman apa pun. Dengan melakukan eksplorasi dan
pengumpulan SDG ke berbagai penjuru dunia, dua negara tersebut menjadi
pemilik terbanyak SDG tanaman komersial penting, seperti kedelai, jagung,
terigu, barley, sorgum, kacang tanah, padi, dan lainnya. Negara yang menjadi
wilayah pusat asal tanaman semestinya dapat memanfaatkannya untuk
kepentingan ilmiah dan ekonomi,  bukan hanya sebagai kebanggaan.

KEANEKARAGAMAN HAYATI VERSUS SUMBER DAYA
GENETIK

Masyarakat awam dan ilmuwan banyak yang salah dan rancu dalam
mengartikan keanekaragaman hayati (biological diversity) dan sumber daya
genetik tanaman (plant genetic resources). Karena itu mereka menganggap
Indonesia yang merupakan pusat keanekaragaman hayati diartikan sangat
kaya SDG. Pemahaman demikian tidak benar dan menyesatkan.
Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman antarspesies, antargenus,
atau antarjenis tanaman yang tidak sekerabat, yang berarti banyaknya jenis/
spesies tanaman yang dimiliki (interspecies diversity). SDG adalah tersedianya
keragaman genetik masing-masing spesies tanaman atau keragaman dalam
spesies (intraspecies diversity). SDG selalu menunjuk spesies tanaman
tertentu, misalnya SDG padi terdiri atas unsur varietas padi lokal (Rojolele,
Pandanwangi, Mentik, Siam Unus, dan seterusnya), varietas unggul
(Ciherang, IR64, Inpari, Mekongga, Cigeulis, dan lainnya), strain liar, galur
yang sudah mantap, dan unsur keragaman spesies padi lainnya. Sastrapraja
dan Rifai (1989) memberi definisi SDG sebagai seluruh kisaran keragaman
sifat (fenotipik dan genetik) yang dimiliki strain, galur, dan atau varietas
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dalam satu jenis tanaman budi daya. Dengan demikian, kekayaan SDG
tanaman tertentu (misalnya padi) meliputi varietas, galur, strain lokal, dan
kerabat liar padi yang dimiliki, baik di habitat asli (in situ) maupun koleksi di
Balai Penelitian (ex situ). SDG merujuk pada keragaman masing-masing
tanaman.

Kemajuan teknik molekuler dalam bioteknologi memungkinkan
keanekaragaman hayati (tumbuhan) berpotensi sebagai SDG. Namun hal
tersebut sama artinya dengan senyawa kimia sebagai SDG potensial
(Pistorius dan van Wijk 1999). SDG tidak dapat dimaknai sebagai padanan
spesies tanaman yang berdiri sendiri. Varietas lokal atau varietas unggul
tanaman adalah komponen kekayaan SDG tanaman yang bersangkutan,
tetapi secara mandiri kurang pas disebut sebagai SDG. Pernyataan rancu
sering terjadi, misalnya “plasma nutfah dimanfaatkan oleh manusia secara
turun-temurun, tetapi keberadaannya belum dipahami secara mendalam
dan upaya pelestariannya kurang mendapat perhatian”. Dalam pernyataan
tersebut, plasma nutfah lebih tepat sebagai varietas lokal tanaman. Banyak
juga orang salah mengartikan bahwa menanam banyak spesies tanaman
(seperti di Kebun Raya Bogor dan kebun koleksi tanaman) sebagai upaya
pelestarian SDG. Kalaupun pernyataan tersebut benar, setiap spesies
tanaman hanya diwakili oleh satu strain sebagai komponen SDG yang dapat
dilestarikan, padahal setiap spesies tanaman memiliki ribuan SDG. SDG
merupakan komponen keanekaragaman hayati, tetapi tidak berarti
kekayaan SDG. Perbedaan antara keanekaragaman hayati tumbuhan
dengan SDG dapat dilihat pada Tabel 7.

Sumber daya genetik spesies tanaman, sebagai unsur keragaman dalam
sistem biota, memang menjadi unsur keanekaragaman hayati. Ada baiknya
keragaman yang ada dalam koleksi SDG disebut sebagai unsur
keanekaragaman hayati  mikro, sedangkan keanekaragaman hayati spesies
tanaman sebagai unsur keanekaragaman hayati makro. Setiap spesies
tanaman memiliki ribuan SDG, kecuali manggis yang regenerasinya bersifat
apomiksis.

UNSUR SUMBER DAYA GENETIK DALAM SPESIES TANAMAN

Dalam hierarki taksonomi tumbuhan, unsur SDG terdiri atas semua bentuk
varian (keragaman) seluruh anggota populasi tanaman dalam satu spesies
(intraspecies diversity). Pada tanaman budi daya, SDG adalah seluruh varian
(keragaman) di bawah takson spesies. Dengan demikian, unsur SDG
mencakup: (1) varietas unggul yang dilepas; (2) varietas lama yang sudah
tidak dibudidayakan; (3) varietas  lokal yang dibudidayakan petani; (4) strain
liar di habitat alamiah; (5) kerabat liar beda spesies dalam satu genus yang
memiliki kemiripan morfologis; (6) varietas introduksi; (7) galur-galur dengan
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sifat khusus; (8) mutan; (9) galur-galur atau populasi dari persilangan; (10)
strain sitokgenetik, seperti monosomik, trisomik, inverse, translokasi, dan
delisi; (11) strain/varietas transgenik; (12) haploidi dan poliploidi; (13)
alloploidi; (14) strain dengan kandungan gen tertentu, seperti varietas
differential test, donor gen tahan hama/penyakit, dan galur tahan kekeringan;
(15) galur/strain sebagai prototipe, seperti tipe pertumbuhan determinat,
strain fotoperiodisitas, strain tipe tumbuhm dwarf (cebol), dan seterusnya.

Tabel 7. Perbedaan antara pengertian keanekaragaman hayati (sumber daya hayati)
dengan sumber daya genetik.

Faktor pembeda
Sumber daya hayati

Sumber daya genetik(tumbuhan)

Cakupan Semua spesies dalam Unsur  keragaman genetik
ekosistem dan negara dalam satu spesies

Komponen/anggota Seluruh jenis (spesies) Varian dalam spesies berupa
flora varietas, strain lokal, tipe liar,

varietas budi daya, dll
Cakupan taksonomi Kingdom plantarum Tingkat spesies atau genus
Pembeda Wujud organisme, Genom sama, variasi

antargenom morfologis, fisiologis, genetis
Keragaman Antarspesies, genom Genom homolog,

nonhomolog keragaman fenotipik, genetik

Hubungan kerabat Sangat jauh, tidak Dekat, dapat saling silang
saling menyilang

Fungsi Sumber daya hayati, Sumber daya genetik,
bioresources genetic resources, sumber gen

Status sebagai Tidak operasional Aktual; sebagai sumber gen,
sumber gen donor gen
Cara pelestarian In situ, habitat asli, Ex situ, sedikit in situ

kebun
Manfaat Sangat beragam Sebagai varietas, donor gen
Peminat Sangat beragam, biologis Pemulia, kurator sumber daya

genetik
Penggunaan Dapat secara langsung Untuk perbaikan genetis,

ekonomis pembentuk varietas
Pelaku pelestarian Negara, masyarakat Lembaga penelitian,

perguruan tinggi, hobbies
Perlindungan hukum Penyadaran pelestarian Diperlukan UU perlindungan

spesies kekayaan sumber daya
genetik

Prevalensi Umumnya sangat banyak Sangat terbatas
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Dalam koleksi SDG spesies tanaman, satuan jumlah SDG sering
digunakan istilah aksesi (accession) yang berarti perolehan. Satuan koleksi
juga dapat disebutkan sebagai genotipe, seperti koleksi SDG pisang meliputi
150 genotipe. Sumarno (2004) menyarankan penggunaan istilah “vargen”,
berasal dari kependekan kata variasi genetik, yang memang menjadi
pembeda antara anggota koleksi SDG. Para peneliti secara salah kaprah
menggunakan satuan koleksi SDG dengan sebutan “nomor”, yang
sebenarnya tidak tepat (seperti dalam pernyataan “Jumlah koleksi SDG
kacang tanah meliputi 358 nomor”). Kata “nomor” bukan merupakan unit
satuan, dan tidak terdapat pada sistem hierarki taksonomi.

Penggunaan istilah plasma nutfah tanaman (plant germplasm)
berpadanan (sinonim) dengan SDG tanaman (plant genetic resources), yang
hanya ditujukan bagi SDG tanaman yang dibudidayakan. IBPGR/IPGRI-FAO
mengetengahkan istilah plant genetic information unit (PGIU) atau unit
informasi genetik tanaman (UIGT). PGIU atau UIGT adalah semua materi
yang mengandung sifat genetik yang dapat diwariskan kepada organisme
lain, bisa dalam bentuk DNA, gen, jaringan, planlet, tanaman utuh ataupun
populasi yang berfungsi sebagai sumber gen (Pistorius dan van Wijk 1999).
Dengan demikian, PGIU atau UIGT pada dasarnya adalah SDG tanaman
yang diperluas dengan materi DNA atau gen.

TERBENTUKNYA SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN

Keragaman morfologis-genetik yang terdapat pada setiap spesies tanaman,
yang membentuk kekayaan SDG, berasal dari berbagai sumber, termasuk
aklimatisasi dan respons spesies terhadap lingkungan spesifik, cekaman
lingkungan, kompetisi dalam populasi alamiah, persilangan alamiah, dan
mutasi alamiah. Dalam waktu jutaan tahun, proses alamiah tersebut
membentuk varian-varian spesies yang berbeda secara genetik maupun
feonotipik, namun memiliki genom (set kromosom) yang sama. Vavilov
(1951) meyakini faktor waktu dan kondisi lingkungan spesifik membentuk
varian-varian spesies yang menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut,
sehingga membentuk kekayaan SDG tanaman.

Timbulnya varian spesies yang menghasilkan SDG tidak semata
disebabkan oleh waktu dan lingkungan spesifik, tetapi juga oleh hal-hal
berikut:

1. Persilangan Antarindividu dalam Spesies secara Alamiah
Persilangan antarindividu tanaman membentuk rekombinasi gen-gen yang
diikuti oleh segregasi dan fiksasi genotipe, sehingga timbul berbagai genotipe
baru. Hal demikian terjadi secara terus-menerus sepanjang masa. Sebagian
segregat yang kurang fit (kuat) terkalahkan oleh segregat yang lebih fit,
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sehingga terbentuk populasi yang secara umum memiliki sifat yang mirip.
Perubahan populasi lebih kentara pada spesies tanaman yang menyerbuk
silang seperti jagung, tetapi fiksasi genotipe yang stabil (homozigot) tidak
terjadi, sehingga perubahan populasi lebih mengarah pada diferensiasi
kesamaan adaptasi terhadap lingkungan spesifik. Dari proses tersebut
muncul strain toleran kekeringan, populasi umur supergenjah, dan lainnya.
Wilayah pusat asal spesies yang sangat kaya keragaman SDG diperkirakan
memperolehnya melalui proses persilangan alamiah ini.

2. Persilangan Antarspesies dan Antarsubspesies
Di alam terjadi persilangan antarspesies atau antarsubspesies tanaman. Hal
tersebut didorong oleh bentuk morfologi bunga strain liar yang terbuka,
stigma dan antera dalam satu bunga yang tidak dewasa bersamaan, atau
tepung sari yang mudah dibawa serangga atau mudah diterbangkan angin,
sehingga memperbesar peluang terjadinya persilangan antarspesies dalam
genus yang sama. Dalam sejarah evolusi spesies tanaman, beberapa contoh
spesies tanaman terbentuk melalui persilangan antarspesies, sehingga
terbentuk spesies yang dapat dibudidayakan seperti jagung, terigu, kacang
tanah, dan kedelai. Dari keturunan persilangan antarspesies juga terbentuk
banyak segregat yang memiliki varian genotipik dan fenotipik, yang
membangun kekayaan SDG. Persilangan antarindividu dalam spesies dan
persilangan antarspesies mengakibatkan munculnya subspesies baru yang
berbeda dengan tanaman aslinya, yang memperbesar keragaman SDG.

3. Mutasi Alamiah
Kombinasi waktu dan kondisi lingkungan tertentu, termasuk radiasi sinar
matahari, suhu ekstrem tinggi atau rendah, dan senyawa kimia yang
diinduksi oleh serangga atau patogen, mendorong terjadinya mutasi gen,
sehingga terbentuk varian-varian baru berupa mutan alamiah sebagai unsur
SDG. Pada lingkungan yang berbeda, suhu ekstrem, penyinaran matahari
secara intensif, dan zat mutagenik alamiah mendorong terjadinya mutasi
yang menurunkan progeni yang berbeda kandungan genetiknya. Mutasi
alamiah kemungkinan telah membentuk tanaman menjadi berumur sangat
genjah, memiliki batang lebih pendek, atau warna bunga, daun atau kulit
biji yang berubah. Sifat bunga jantan mandul yang terdapat di alam
kemungkinan juga timbul akibat mutasi, sehingga memunculkan varian
genetik sifat-sifat kualitatif yang diatur oleh gen tunggal.

4. Aklimatitasi dan Adaptasi
Individu atau populasi tanaman yang tumbuh di lingkungan baru secara
berangsur-angsur mengalami proses aklimatisasi dan adaptasi, sehingga
terbentuk strain baru yang menjadi unsur SDG. Proses adaptasi sebenarnya
merupakan proses seleksi alamiah secara terarah pada populasi genotipe
dalam waktu dan lingkungan tertentu, yang menghasilkan genotipe spesifik
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dan adaptif terhadap lingkungan. Melalui proses ini, genotipe yang tidak
adaptif tereliminasi atau mati. Penyebaran tanaman pada wilayah dengan
kondisi iklim yang beragam, seperti pada tanaman kedelai, kemungkinan
terjadi melalui proses aklimatisasi dan adaptasi. Pada saat ini, kedelai tersebar
luas di dunia dengan kondisi agroekologi yang berbeda dan tersedia strain
yang berbeda sifatnya, menyesuaikan lingkungan tempat tumbuhnya.
Tanaman gandum (terigu) yang adaptif pada wilayah tropis, atau kubis yang
tumbuh baik di dataran rendah tropis, merupakan contoh hasil proses
aklimatisasi dan adaptasi spesies.

5. Aberasi Kromosom
Aberasi kromosom atau penyimpangan jumlah atau bentuk kromosom
dapat terjadi pada proses pembelahan gamet secara meiosis.
Penyimpangan bentuk kromosom dapat berupa inversi, translokasi, delisi,
dan pengurangan atau penambahan kromosom. Penyimpangan bentuk
kromosom  mengakibatkan perubahan fenotipik dan genotipik, sehingga
membentuk varian spesies sebagai unsur SDG. Tanaman pisang yang
memiliki genom triploid (3X) kemungkinan berasal dari proses aberasi
kromosom yang menjadi stabil oleh pengaruh waktu yang lama, sehingga
aberasi kromosom menjadi spesies tanaman yang normal dan stabil.

6. Ploidisasi
Ploidisasi adalah penggandaan set kromosom, yang normalnya diploid (2X)
menjadi triploid (3X), tetraploid (4X), pentaploid (5X), heksaploid (6X), dan
seterusnya. Ada kemungkinan tanaman membentuk setengah set
kromosom atau haploid (1X). Tanaman alloploid terbentuk apabila set
genom tambahan berasal dari spesies lain, seperti halnya pada terigu
heksaploid (6X) yang tersusun dari tiga set genom yang berbeda (AABBDD).
Terbentuknya poliploid, alloploid, dan haploid mengakibatkan timbulnya
varian baru spesies sebagai pembentuk keragaman SDG. Spesies alloploid
(multigenom) secara teknis dapat disebutkan sebagai tanaman “trans-
genomik” yang terbentuk secara alamiah. Tanaman tebu, pisang, dan
gandum merupakan contoh spesies transgenomik alamiah.

7. Transgenik dan Transkromosomik/Transgenomik
Secara teknik genetis, transgenik berarti diperolehnya tambahan gen dari
spesies lain ke dalam genom varietas. Di alam, penambahan gen asing dapat
terjadi melalui proses insersi (penyisipan) fragmen kromosom, atau melalui
introgresi (persilangan berulang) dengan kerabat liar. Penambahan gen
asing adakalanya menjadikan spesies penerima lebih vigor dan lebih
produktif, seperti pada tanaman jagung yang memperoleh gen dari Teosinte.
Transgenik alamiah kemungkinan berfungsi memperbaiki vigor tanaman
dalam proses evolusi menuju bentuk yang lebih kuat, produktif, dan adaptif
pada lingkungan. Gen asing yang telah terinkorporasi ke dalam genom
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tanaman penerima dapat berfungsi secara stabil dan terwariskan. Pada
proses transgenik alamiah tidak terjadi kontroversi, justru sebaliknya terjadi
harmonisasi antara spesies tanaman dengan lingkungannya. Tanaman
transgenik alamiah turut  memperbesar keragaman spesies, membentuk
spesies baru yang adaptif, dan memperkaya ketersediaan SDG tanaman
bersangkutan.

Transgenomik adalah bergabungnya dua set genom dari dua spesies
tanaman yang berbeda, sehingga membentuk spesies baru yang memiliki
genom gabungan. Contoh tanaman transgenomik alamiah adalah pisang
dengan kandungan genom BBCCDD dan terigu dengan genom AABBDD.
Transgenomik juga dapat dibuat dengan menyilangkan dua spesies yang
berbeda, misalnya terung x tomat, nangka x cempedak (menghasilkan
nangkadak)1). Spesies baru transgenomik buatan manusia yang
berkembang adalah Triticale, berasal dari persilangan terigu (Triticum sp.)
dengan rye (Secale sp.). Tanaman sorgrass adalah hasil persilangan antara
sorgum x sudangrass, yang menjadi tanaman pakan ternak. Tanaman
transgenomik tersebut selain membentuk spesies baru yang berbeda dari
tanaman aslinya, juga menambah kekayaan unsur SDG bagi tanaman
aslinya.

8. Seleksi Alamiah
Seleksi alamiah terjadi pada populasi alam melalui proses cekaman abiotik
(panjang hari, suhu, ketersediaan air (kekeringan, genangan), tanah masam,
tanah salin, dan sebagainya), dan proses cekaman biotik (kompetisi antar-
spesies, hama, penyakit, dan sebagainya), sehingga timbul strain-strain baru
dari individu yang tetap hidup. Proses seleksi alamiah dan timbulnya strain
baru sebenarnya hampir sama dengan proses aklimatisasi dan adaptasi,
tetapi terjadi pada lingkungan agroekologi yang lebih ekstrem, sehingga
SDG yang terbentuk juga memiliki adaptasi pada lingkungan ekstrem. SDG
yang berasal dari seleksi alamiah di lingkungan ekstrem banyak dicari oleh
pemulia tanaman untuk mendapatkan sumber gen sifat tertentu. Varietas
lokal yang bersifat adaptif terhadap lingkungan spesifik merupakan hasil
dari proses seleksi alamiah dalam waktu lama.

9. Pembudidayaan dan Preferensi Petani
Pembudidayaan spesies tanaman pangan oleh berbagai kelompok
masyarakat selama ribuan tahun dengan cara dan preferensi kualitas yang
berbeda, menimbulkan keragaman strain lokal antarkelompok dan
antarlokasi. Pemilihan benih oleh petani secara terus-menerus selama
ribuan tahun menciptakan varietas lokal yang berbeda antardaerah, dan
menjadi kekayaan SDG tanaman yang bersangkutan. Contohnya pada padi,

2)Persilangan dilakukan oleh staf PT Mekarsari, Cileungsi, Bogor
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munculnya varietas lokal Mentik Wangi di Nganjuk dan sekitarnya, varietas
lokal Rojolele di Klaten, dan varietas lokal Pandanwangi di Cianjur
merupakan hasil proses pembudidayaan dan preferensi petani.

10. Pemuliaan Terencana (Purposive Breeding)
Program pemuliaan sering dimulai dengan membentuk rekombinasi gen-
gen melalui persilangan antargenotipe dalam satu spesies atau antarspesies
dalam satu genus. Dari persilangan tersebut timbul keragaman genetik yang
besar dari proses rekombinasi dan segregasi. Galur berasal dari persilangan
yang telah mantap, karena proses inbridisasi pada tanaman menyerbuk
sendiri atau stabilisasi populasi terseleksi pada tanaman menyerbuk silang,
menjadi SDG baru tanaman yang bersangkutan. Varietas unggul lama dan
baru maupun galur harapan yang tidak dilepas merupakan komponen SDG
yang sangat penting bagi program pemuliaan selanjutnya. Hasil persilangan
introgressi antara jenis liar dan varietas unggul yang diikuti oleh back-crossing
juga menghasilkan SDG yang sangat beragam (Sumarno 1988).

11. Koleksi Tipe Genetik
Peneliti genetik dan sitogenetik membentuk individu tanaman dengan
kandungan gen tertentu, atau individu dengan kelainan kromosom, seperti
monosomik (2X-1), trisomik (2X+1), dan tetrasomik (2X+2), yang dapat
berfungsi sebagai unsur SDG tanaman. Koleksi tipe genetik juga dapat
berupa mutan spesifik, inversi, duplikasi, transalokasi, dan delisi.

Berbagai proses pada poin 1 sampai 11 merupakan proses terbentuknya
SDG yang telah terjadi di alam selama ratusan ribu tahun yang lalu, kecuali
proses pemuliaan terencana (poin10) baru dilakukan pada abad ke-20 dan
tetap dilakukan hingga sekarang. Untuk memperoleh koleksi SDG yang
banyak tidak perlu dilakukan penelitian seperti proses alamiah, cukup
mengeksplorasi dan mengoleksi SDG dari wilayah yang memiliki keragaman
SDG. Wilayah terpencil dan terisolasi kemungkinan memiliki varietas-varietas
lokal. Demikian juga masyarakat terisolir seperti suku Baduy di
Rangkasbitung, Banten, kemungkinan memiliki SDG tanaman padi, pisang,
kacang-kacangan, dan tanaman lain yang bersifat unik. Negara-negara maju,
di samping melakukan eksplorasi dan koleksi SDG ke seluruh negara di
dunia, juga melakukan eksplorasi ke wilayah center of origin yang
merupakan habitat asli SDG. Contoh, eksplorasi dan koleksi SDG kentang di
Belanda dilakukan di wilayah Pegunungan Andes, Amerika Selatan.

12. Introduksi dan Barter
Pemasukan SDG dari luar negeri dan saling tukar (barter) dengan peneliti di
luar negeri sudah umum dilakukan sebelum adanya ketentuan CBD pada
tahun 1992 (CBD 1992). Pada tanaman kedelai, Indonesia memperoleh
banyak SDG dari Brasil, Thailand, Filipina,  Australia, AVRDC Taiwan, Jepang,
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Amerika Serikat, dan negara-negara lainnya. Pada tanaman jagung diperoleh
banyak SDG dari Thailand, CIMMYT Meksiko, Kolumbia, dan dari negara-
negara lainnya. Hal yang sama juga terjadi pada padi, ubi kayu, sorgum,
terigu, kacang hijau, dan kacang tanah. Negara atau wilayah asal SDG selalu
tercatat dalam buku induk koleksi yang terdapat pada Balai Penelitian.

Koleksi SDG nasional juga diperkaya melalui program kerja sama uji
varietas internasional, seperti pada padi dengan IRRI, jagung dengan
CIMMYT, kacang tanah dengan ICRISAT, dan ubi jalar degan CIP. Melalui
kerja sama uji varietas tersebut, negara peserta berkontribusi dalam bentuk
galur, calon varietas atau varietas, sehingga terkumpul 20-25 varietas yang
akan diuji bersama. Calon varietas asal luar negeri yang adaptasinya baik
dapat dilepas sebagai varietas unggul nasional dan calon varietas atau varietas
tersebut dapat dimasukkan sebagai koleksi SDG nasional. Pada tanaman
kedelai, varietas unggul nasional Bromo, Tambora, dan Agromulyo
merupakan varietas asal introduksi, melalui kerja sama uji varietas
antarnegara berkembang yang dikordinasikan oleh FAO.

Negara-negara kaya koleksi SDG seperti Amerika Serikat, negara-negara
Eropa, Australia, Jepang, India, dan China sangat aktif melakukan introduksi
SDG melalui perwakilan pertaniannya di berbagai negara. Kegiatan kerja
sama internasional, kunjungan ilmiah, dan bantuan teknis kepada negara
berkembang sering digunakan sebagai kesempatan memperoleh SDG
tanaman.

KEPEMILIKAN SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN DI DUNIA
DAN PENGUASAANNYA DI INDONESIA

Sumber daya genetik yang mendapat perhatian para peneliti dan kurator
koleksi hingga saat ini adalah spesies tanaman yang memiliki nilai ekonomis
dan banyak dibudidayakan. Spesies tanaman nonbudidaya dan belum
diketahui nilai ekonomisnya hingga saat ini belum mendapat perhatian.

Walaupun baru sekitar 7.000 spesies tanaman yang telah diusahakan
dalam kegiatan pertanian, jumlah koleksi SDG di luar habitat (ex situ)
diperkirakan mencapai 6 juta aksesi (FAO 1998). Sekitar 600.000 aksesi SDG
berbagai tanaman pangan tersimpan pada koleksi secara ex situ oleh
Lembaga Penelitian Pertanian Internasional/Consultative Group on
International Agriculture Research (CGIAR) seperti IRRI, CIMMYT, ICRISAT,
dan IITA. Dari 5,4 juta aksesi SDG yang dikoleksi oleh negara-negara di dunia,
14 negara memiliki 50% atau 2,7 juta aksesi SDG (Tabel 8 dan 9). Indonesia
yang sering disebut “kaya plasma nutfah” hanya mempunyai koleksi sekitar
26.000 aksesi atau kurang dari 0,5% dari total koleksi SDG dunia. Jumlah itu
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pun selalu menyusut setiap tahun karena benih tidak tumbuh. Bahkan
berdasarkan data tahun 2005 dan 2006, jumlah koleksi SDG tanaman pangan
dan perkebunan  (kopi, karet, kakao, teh, kopi, kelapa) dan hortikultura
hanya 12.376 aksesi atau 0,2% dari koleksi SDG dunia.

Berdasarkan data tersebut, Indonesia termasuk negara yang miskin
penguasaan koleksi SDG sehingga pendapat yang menganggap Indonesia
kaya SDG adalah keliru. Berdasarkan data yang dikeluarkan FAO-PGRFA,
Indonesia tergolong miskin SDG, sejajar dengan negara-negara kecil seperti
Portugal (29.361 aksesi), Maroko (21.470 aksesi), Pantai Gading (22.498
aksesi), dan kalah dibanding negara-negara kecil lain seperti Italia (80.000
aksesi), Belanda (69.374 aksesi), Bulgaria (55.420 aksesi), Israel (56.123
aksesi), Iran (40.000 aksesi), Turki (40.000 aksesi), Afrika Selatan (48.918
aksesi), Zimbabwe (45.698 aksesi), Etiopia (54.000 aksesi), dan Filipina
(59.399 aksesi). Banyak negara kecil lain yang memiliki koleksi SDG jauh
lebih banyak dibanding Indonesia. Kelemahan sistem pengelolaan SDG di
Indonesia adalah setiap komoditas dikelola secara terpisah dan lokasinya
sangat terpencar, belum ada sistem pengelolaan SDG nasional, seperti halnya
di negara-negara lain (Sumarno 2007). Koleksi SDG Indonesia merupakan
koleksi SDG kerja (working collection) dengan pelestarian jangka pendek-
menengah (10-15 tahun). Koleksi permanen dalam suhu -18o C seperti di
negara-negara maju belum dipunyai Indonesia.

Tabel 8. Pemilikan koleksi sumber daya genetik (SDG) tanaman menurut regional
wilayah dunia.

Jumlah Porsi dari
Jumlah

Wilayah regional
pemilikan total koleksi

pusat koleksi SDG SDG dunia
(bank gen)(aksesi) (%)

Negara-negara Afrika 353.523 5,9 124
Amerika Latin + Karibia 642.405 11,0 227
Amerika Serikat + Kanada 762.061 12,7 101
Eropa + Mediterania 2.262.537 37,7 476
Australia + Selandia Baru 112.225 1,9 6
Asia (minus India, China) 350.784 5,8 257
China 350.000 5,7 19
India 342.108 5,6 30
CGIAR/Lembaga Internasional 593.191 9,9 12
Indonesia 12.376 0,2 6

Dunia 6.000.000 100,0

Sumber: FAO (1998).
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Kepemilikan koleksi SDG tanaman pangan Indonesia juga sangat miskin,
kurang dari 1%, kecuali ubi kayu (3%), ubi jalar (2%), dan kacang tanah
(1,5%). Koleksi SDG padi, jagung, kedelai, dan kacang hijau kurang dari 1%
koleksi SDG dunia (Tabel 10). India, China, dan Amerika Serikat memiliki
koleksi SDG tanaman pangan tersebut masing-masing sekitar 10% dari
koleksi dunia. Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tergolong
sangat miskin koleksi SDG tanaman pangan.

Masyarakat sering beranggapan bahwa Indonesia kaya SDG dan bahkan
termasuk negara yang terkaya dalam pemilikan SDG di dunia, namun
faktanya tidak demikian, seperti terlihat pada Tabel 10. Pertanyaan uji yang
dapat dikemukakan adalah: kaya SDG tanaman apa, di mana disimpan,
dan berapa banyak. Mereka yang mengatakan Indonesia kaya SDG
tampaknya tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut.

Kondisi sistem pelestarian SDG nasional juga dinilai kurang ideal untuk
dapat maju sejajar dengan negara-negara lain. Setiap negara di dunia
mengelola SDG yang tersentralisasi secara nasional (Sumarno 2007),
sedangkan di Indonesia pengelolaan SDG berpangkal pada Balai Penelitian

Tabel 9. Negara pemilik koleksi sumber daya genetik (SDG) berbagai spesies
tanaman terbanyak di dunia.

Negara
Jumlah koleksi plasma Porsi dari total dunia

nutfah (aksesi) (%)

Amerika Serikat 550.000 9,17
India 342.108 5,70
China 350.000 5,83
Jepang 202.581 3,38
Kanada 212.061 3,53
Brasil 194.000 3,23
Australia 123.200 2,05
Rusia-Federasi 333.000 5,55
Perancis 249.389 4,16
Jerman 200.000 3,33
Inggris 114.495 1,91
Ukraina 136.000 2,27
Korea Selatan 120.000 2,00
Indonesia 26.8281) 0,45

DUNIA 6.000.000 100

1)Data tahun 2005 dan 2006, Indonesia hanya memiliki 12.376 aksesi, atau 0,2% total
koleksi SDG dunia.

Sumber: FAO-PGRFA (1998).
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masing-masing. Hanya Indonesia yang pengelolaan SDG tanamannya
dilakukan secara terpisah di banyak institusi, kurang terkoordinasi, dan tidak
memiliki kelembagaan pusat pengelolaan SDG nasional. Tidak tersedianya
prasarana penyimpanan SDG untuk jangka panjang, ditambah kondisi aliran
listrik yang sering padam, mengakibatkan besarnya risiko kehilangan,
kematian, dan kerusakan benih koleksi SDG secara ex situ. Pada waktu
yang bersamaan, koleksi secara in situ di habitat asli dan di lahan pertanian
semakin tidak dapat diandalkan, karena terjadinya eksploitasi hutan,
penanaman  satu-dua komoditas ekonomis utama secara dominan, dan
penggantian varietas lokal dengan varietas unggul nasional.

Tidak banyak yang menyadari bahwa prospek ketersediaan dan
pelestarian SDG nasional di masa depan akan mengalami kemunduran dan
pemiskinan, padahal di negara-negara lain SDG dalam kondisi aman, lestari,
dan dalam jumlah yang sangat banyak. Indonesia belum memiliki peneliti/
pengelola SDG yang berwawasan visioner ke masa depan dan mampu
memengaruhi pengambil kebijakan untuk membangun kelembagaan SDG
nasional. Saran untuk membangun kelembagaan SDG nasional sudah
sering dikemukakan (Sumarno 2007; Zuraida dan Sumarno 2007), namun
belum pernah memperoleh tanggapan.

Tabel 10. Pemilikan koleksi sumber daya genetik (SDG) tanaman pangan Indonesia
dibandingkan dengan negara lain.

Spesies
Pemilikan koleksi plasma nutfah (aksesi)

tanaman
Indonesia1) Negara

Pemilikan CGIAR3) Pemilikan Total lain2)

Padi 3.563 (0,8) China 26.000 IRRI 80.634 420.341
Jagung 573 (0,3) India 25.000 CIMMYT 13.070 261.584
Sorgum 209 (0,1) AS 18.971 ICRISAT 35.186 168.550
Terigu 15 (0,0) AS 43.285 CIMMYT 98.905 788.654
Kedelai 920 (0,5) AS 15.334 AVRDC 12.916 176.400
Kacang tanah 1.194 (1,5) India 19.245 ICRISAT 14.957 81.186
Kacang hijau 1.025 (0,4) AS 7.935 AVROC 7.985 268.769
Ubi jalar 1.060 ((3,0) AS 11.051 CIP 6.522 31.796
Ubi kayu 560 (2,0) India 1.282 IITA_CIAT 8.315 27.906
Kacang gude 55 (0,5) India 1.357 ICRISAT 12.885 24.862

Angka dalam kurung adalah % terhadap koleksi dunia
Sumber: 1)NCGR-Komisi Nasional Plasma Nutfah (2004); 2)FAO (1998); 3)CGIAR =

Consultative Group on International Agricultural Research
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KOLEKSI SUMBER DAYA GENETIK DI LEMBAGA PENELITIAN
INTERNASIONAL

Lembaga Penelitian Pertanian Internasional (International Agricultural
Research Center/IARC) yang dibentuk sejak 1960-an, mulai aktif
mengumpulkan SDG tanaman sesuai dengan mandat masing-masing.
Eksplorasi dan kerja sama dilakukan dengan lembaga penelitian nasional
di seluruh negara di dunia, terutama dengan negara berkembang.
Penguasaan jumlah SDG IARC jauh lebih banyak dibandingkan dengan
pemilikan SDG Indonesia (Tabel 11). Bahkan koleksi SDG padi Indonesia
juga dimiliki (disimpan) di IRRI.

Dengan semakin ketatnya persyaratan untuk memperoleh SDG dari luar
negeri, pemilikan koleksi SDG yang sangat sedikit akan merugikan Indonesia

Tabel 11. Penguasaan koleksi sumber daya genetik (SDG) tanaman oleh lembaga
penelitian pertanian internasional dibandingkan dengan koleksi SDG
nasional (Indonesia).

Lembaga
Penguasaan Koleksi SDG

penelitian
Penelitian Lokasi koleksi SDG Indonesia

(aksesi) (aksesi)

IRRI Padi Filipina 90.000 3.500

CIMMYT Jagung dan terigu Meksiko 11.000 850
Internasional-terigu

ICRISAT Penelitian pertanian India 11.448 1.194
lahan kering, kacang
tanah

ICRISAT Penelitian pertanian
lahan kering, kacang India 10.104 20
gude

ICRISAT Penelitian pertanian India 24.600 70
lahan kering, sorgum

AVRDC Penelitian sayuran Asia, Taiwan 7.985 1.023
kacang hijau

IITA Penelitian internasional Nigeria 15.200 100
pertanian tropika,
kacang tunggak

CIAT Ubi kayu Kolumbia 3.700 550
CIP Ubi jalar Peru 4.454 820
USDA1) Kedelai Amerika Serikat 9.178 900
NBPGR Mangga India 998 200

1)Lembaga penelitian/instansi nasional
Sumber: FAO (1998).
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sendiri. Terbatasnya jumlah koleksi SDG membatasi peluang untuk
mendapatkan gen-gen donor sebagai bahan perbaikan varietas.

PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK DI BERBAGAI
NEGARA

Negara-negara di dunia, selain Indonesia, mempunyai institusi pengelola
SDG tanaman secara nasional (FAO 1998). Kelembagaan atau institusi yang
mengelola SDG di berbagai negara bersifat mandiri, khusus, dan terpusat,
dilengkapi cabang dan kantor SDG regional di daerah. Beberapa contoh
sistem pengelolaan SDG tanaman di beberapa negara dibahas secara singkat
di bawah ini berdasarkan sumber informasi dari FAO (1996), Rana et al.
(1993), CGN (2002), NBPGR (1993), dan PGRC (1999).

1. Pengelolaan SDG Tanaman di India (Indian National Plant Genetic
Resources System)

Instansi pusat pengelolaan SDG tanaman di India adalah National Bureau
of Plant Genetic Resources (NBPGR) yang berkedudukan di New Delhi, di
bawah koordinasi Indian Council of Agricultural Research (ICAR). Di kantor
pusat NBPGR tersedia fasilitas pelestarian koleksi SDG berupa 10 unit ruang
dingin suhu -20o C untuk pelestarian jangka panjang. Jumlah koleksi SDG
yang tersimpan mencapai 165.403 aksesi (Tabel 12). Di samping penyimpan-
an koleksi SDG tanaman berbentuk biji dalam jangka panjang, di NBPGR
New Delhi terdapat 764 aksesi SDG yang dipertahankan di lapangan sebagai
bentuk tanaman hidup untuk  perbanyakan vegetatif atau in vivo collection.

NBPGR juga dilengkapi dengan 30 Regional Germplasm Crop Species
Collection (RGCSC) di berbagai negara bagian, seperti koleksi terigu di
Haryana, padi di negara bagian Orissa, jeruk di Maharasta, mangga di Utar
Pradesh, dan umbi-umbian di Kerala. Bahkan berbagai spesies tanaman
yang belum diproduksi secara komersial pun telah dikoleksi SDG-nya,
misalnya bayam (3.500 aksesi), kacang uci (500 aksesi), kecipir (321 aksesi),
kacang faba (700 aksesi), kacang bambara (92 aksesi), kacang adzuki (70
aksesi), dan buck wheat (331 aksesi) (NBPGR 1993).

NBPGR dibina dan disupervisi oleh Germplasm Advisory Committee yang
menerima laporan sekali setahun. Dalam program operasionalnya, NBPGR
bekerja sama dengan berbagai institusi, termasuk National Agricultural
Research Centres, Crops Research Institute, State Office of Agriculture, State
Universities, National Plant Quarantine Service, dan Department of
Environment and Forestry. Tenaga ahli dan peneliti berbagai bidang
melengkapi sumber daya manusia di NBPGR dan RGCSC, sehingga
pengelolaan SDG di India termasuk baik di dunia (FAO 1996).
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Indonesia sebagai negara yang besar sebenarnya dapat mengambil
model sistem pengelolaan SDG India. Sayangnya, hingga tahun 2013
Indonesia belum memiliki sistem pengelolaan SDG nasional.

2. Pengelolaan SDG Tanaman di Sri Lanka
Pusat pengelolaan SDG nasional di Sri Lanka berada di Paradeniya, dilakukan
oleh Plant Genetic Resources Centre (PGRC) di bawah Kementerian
Pertanian. Di PGRC Paradeniya terdapat 12 unit ruang simpan dingin, suhu
4o C, untuk penyimpanan jangka panjang biji tanaman serealia, kacang-
kacangan, biji berminyak, dan sayuran. Di samping itu, PGRC juga memiliki
permanent parennial plant collection dan beberapa lokasi farm field in-situ
conservation. Di wilayah regional (provinsi) terdapat Regional Plant Genetic
Resources Conservation (RPGRC), yang masing-masing mengoleksi spesies
tanaman tertentu di bawah pengelolaan PGRC (PGRC 1999).

Sistem pengelolaan SDG gabungan secara terpusat dan regional, seperti
di Sri Lanka, sangat efektif. Sistem ini sebenarnya juga dapat ditiru oleh
Indonesia. Balai konservasi SDG regional tidak harus ada di setiap provinsi,
tetapi cukup mewakili wilayah agroekologi. Koleksi SDG tanaman di wilayah
regional disesuaikan dengan kesesuaian agroekologi untuk pertumbuhan
tanaman.

Tabel 12. Penyimpanan jangka panjang koleksi sumber daya genetik (SDG)
beberapa jenis tanaman di NBPGR, New Delhi, India.

Kelompok tanaman
Jumlah koleksi

(aksesi)

Serealia (padi, gandum, sorgum, jagung) 45.909
Milet (jawawut) 14.288
Pseudo-sereal, buck-wheat 736
Kacang-kacangan 22.536
Tanaman biji berminyak (oil seed) 15.408
Sayuran 5.993
Tanaman serat 790
Tanaman narkotika 152
Tanaman asli, strain liar 34.515
Tanaman minor, eksotik introduksi 20.760
Varietas yang telah dilepas, terdaftar 904

Jumlah koleksi 165.403

Sumber: Rana et al. (1993).
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3. Pengelolaan SDG tanaman di Jepang
Pengelolaan SDG tanaman di Jepang dilakukan secara terpusat pada
National Genetic Resources Centre (NGRC). Fasilitas pada NGRC berupa
Central Gene Bank atau Pusat Bank Gen, yang dilengkapi ruang
penyimpanan dingin untuk penyimpanan jangka panjang.

Koleksi SDG bentuk biji-bijian ortodoks meliputi 157.096 aksesi dari
berbagai spesies, terutama serealia, leguminosa, tanaman penghasil minyak,
dan sayuran. Konservasi secara in vivo di lapangan meliputi 35.764 aksesi
berbagai jenis tanaman yang pembiakannya secara vegetatif. Kegiatan
penelitian terkait dengan SDG dilakukan di NGRC, dilengkapi dengan
manajemen data. Di wilayah regional terdapat 20 stasiun Regional Gene
Banks, masing-masing memiliki tugas pelestarian dan pengelolaan SDG
tanaman tertentu.

Model pengelolaan SDG di Jepang sama dengan model pengelolaan
SDG di Sri Lanka. Prasarana pengelolaan SDG Sri Lanka dibangun atas
bantuan Jepang sebagai ganti rugi pampasan Perang Dunia II, sehingga
modelnya sama dengan di Jepang.

4. Pengelolaan SDG Tanaman di Belanda
Belanda juga mengelola SDG tanaman secara terpusat pada  institusi Centre
for Genetic Resources the Netherlands (CGN) di Wageningen. CGN berafiliasi
dengan Wageningen University Research Centre, tetapi dikoordinasikan oleh
Kementerian Pertanian, Pengelolaan Alam dan Perikanan.

Cold storage dengan suhu -20o C dan 4o C menyimpan SDG berbagai
jenis tanaman (20 spesies tanaman budi daya), yang terdiri atas 22.000 aksesi.
Spesies tanaman tahunan yang dikembangbiakkan secara vegetatif atau
yang memiliki biji rekalsitrant, tanaman bulbus (tulip dan lainnya), dipelihara
di lapangan di berbagai lokasi, berupa kebun SDG Regional Crop Germplasm
Collection (RCGC). Kebun koleksi SDG RCGC merupakan tanaman koleksi
permanen yang dipelihara secara optimal sehingga menjamin kelestarian-
nya. CGN memiliki koleksi kentang tipe liar dan varietas-varietas lokal dari
wilayah Pegunungan Andes (Amerika Selatan) terbesar di dunia, mencapai
2.700 aksesi, yang berasal dari eksplorasi ke pusat asal tanaman kentang di
Pegunungan Andes (CGN 2002).

5. Pengelolaan SDG tanaman di Amerika Serikat
Amerika Serikat memiliki sistem pengelolaan plasma nutfah secara terpusat,
di bawah naungan United State National Plant Germplasm System (US-
NPGS) yang merupakan pengelola SDG terlengkap di dunia. Organ penyelia
(supervising body) dalam US-NPGS adalah: (1) National Plant Genetic
Resources Board (NPGRB); (2) National Plant Germplasm Council (NPGC);
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dan (3) Germplasm Resources Information Project. Ketiga organ penyelia
tersebut berkantor di Departemen Pertanian, Washington DC.

Institusi pelaksana operasional pengelolaan SDG adalah empat badan
pengelola, yaitu: (1) Plant Introduction Office (PI-O) di Beltsville, Mariland,
sebagai clearing house untuk arus masuk (introduksi) dan arus ke luar
(germplasm exchange) materi SDG; (2) Plant Genetic and Germplasm
Institute (PGGI) di Beltsville, Maryland; (3) National Seed Storage Laboratory
(NSSL) di Fort Collin, Colorado; dan (4) Plant Introduction Station (PIS) di
New York State. Di samping empat badan pengelola tersebut, masih terdapat
Regional Plant Introduction Station (RPIS), yang terdapat di enam negara
bagian. Masing-masing RPIS mempunyai tugas memelihara SDG tanaman
tertentu. Pengelolaan SDG selain dilakukan secara terpusat dan dilengkapi
dengan unit pengelola SDG regional, juga didukung oleh prasarana,
peralatan, dan tenaga ahli serta bekerja sama dengan universitas di negara
bagian bersangkutan. Sebagai contoh RPIS untuk regional North-Central of
USA, berada di Ames, Iowa, bekerja sama dengan Iowa State University.
Salah satu spesies tanaman potensial yang dikoleksi adalah bayam
(Amaranthus) yang memiliki lebih dari 450 aksesi bayam dari seluruh dunia.
Biji bayam dinilai potensial sebagai sumber protein. Demikian juga spesies
tanaman rumput (grasses) sebagai pakan ternak dan keperluan
pertamanan, SDG-nya dikoleksi di RPIS Ames, Iowa.

Pemerintah dan bangsa Amerika Serikat menyadari bahwa kekayaan
koleksi SDG sangat penting sebagai pendukung kehidupan masyarakatnya.
Di antara tanaman bahan pangan di Amerika Serikat, tidak ada satu spesies
pun yang asli Amerika Serikat, sehingga ketersediaan SDG yang melimpah
dan lestari merupakan pilar utama bahan tanaman pangan di Amerika
Serikat.

National Seed Storage Laboratory (NSSL) di Colorado merupakan
prasarana penyimpanan benih terbaik di dunia, dengan suhu -40o C sehingga
mampu melestarikan daya tumbuh benih selama-lamanya. Sumber listrik
yang tidak bergantung pada jaringan listrik komersial menjamin tidak akan
terjadi pemutusan arus listrik bagi ruang penyimpanan supradingin.

Contoh pengelolaan SDG dari lima negara tersebut menunjukkan
besarnya perhatian pemerintah pusat terhadap pelestarian SDG tanaman.
Negara-negara lain di dunia, kecuali Indonesia, memiliki sistem pengelolaan
SDG nasional yang sudah mapan (FAO 1998). Sangat disayangkan Indonesia
abai dalam mengelola pelestarian SDG, namun selalu berbangga sebagai
“negara kaya SDG”. Nyatanya, Indonesia belum memiliki sistem pengelolaan
SDG nasional, masih dikelola secara “menempel” pada berbagai Balai
Penelitian, dan tidak terdapat koordinasi dalam pengelolaannya.
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Pengelolaan Sumber Daya Genetik Tanaman di Indonesia

Sistem pengelolaan SDG di Indonesia telah dimulai sejak zaman kolonial
Belanda pada awal abad XX. Namun, pengelolaan SDG dilakukan secara
terpisah oleh Balai Penelitian komoditas sesuai dengan mandat
penelitiannya. Mulai awal  tahun 2000-an dibentuk Balai Besar Penelitian
dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian di
Bogor, yang akan mengoordinasikan pengelolaan SDG pada masing-masing
Balai Penelitian komoditas. Namun hingga tahun 2012 fungsi tersebut belum
berjalan dan pengelolaan SDG secara nasional belum dapat dilaksanakan.

PENUTUP

Indonesia merupakan salah satu subregional pusat asal tanaman spesifik
tropis, bersama-sama negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur. Relatif
sedikitnya spesies tanaman asli Indonesia mengindikasikan bahwa secara
alamiah Indonesia miskin SDG tanaman budi daya.

Penguasaan koleksi SDG tanaman budi daya secara exsitu oleh Indonesia
lebih kecil dibandingkan dengan negara lain. Kondisi ini menunjukkan
bahwa secara de facto, Indonesia miskin SDG tanaman budi daya.

Indonesia merupakan satu-satunya negara yang belum memiliki sistem
pengelolaan SDG tanaman yang bersifat nasional. Pengelolaan SDG tersebar
di berbagai lembaga penelitian komoditas atau hanya merupakan bagian
tugas dari Balai Penelitian, dan tidak terdapat koordinasi nasional.

Guna mengejar ketertinggalan dari negara-negara yang kaya SDG yang
telah mapan, dianjurkan Indonesia membangun kelembagaan pusat
pengelolaan SDG nasional. Pemerintah perlu disadarkan bahwa kekayaan
SDG menjadi asuransi keamanan sistem produksi pertanian di masa depan,
yang akan berhadapan dengan berbagai risiko cekaman biotik maupun
abiotik.

Kerancuan pemahaman antara keanekaragaman hayati dengan SDG
perlu segera disadari dan diakhiri guna memahami permasalahan nyata
yang dihadapi dan mengambil tindakan yang tepat.
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PENDAHULUAN

Ketersediaan spesies tanaman pada awalnya terpusat pada wilayah pusat
asal spesies tanaman dan wilayah pusat asal sekunder. Perpindahan
tanaman ke tempat dan wilayah lain mengikuti pergerakan migrasi manusia,
atau secara terbatas oleh pengaruh alam seperti aliran sungai, ombak,  aliran
air laut, angin atau terbawa hewan. Oleh penyebab tersebut, spesies
tanaman menyebar ke seluruh dunia pada berbagai garis lintang, dengan
elevasi yang berbeda, mengisi wilayah adaptasi tanaman terhadap
lingkungan (Harlan 1992).

Perpindahan spesies tanaman oleh manusia umumnya terbatas pada
strain atau varietas yang terpilih, ditujukan untuk keperluan budi daya sebagai
bahan pangan, sandang, dan industri guna mencukupi kebutuhan hidup
manusia. Jarang terjadi perpindahan spesies tanaman untuk tujuan tersebut
menyertakan jenis liar atau tipe primitif. Dengan perkataan lain, perpindahan
tanaman umumnya tidak menyertakan keragaman sumber daya genetik
(SDG) secara luas dari spesies yang bersangkutan. Dengan demikian, sampai
awal abad ke-20 sebagian besar kekayaan SDG spesies tanaman asli
diperkirakan masih tertinggal di wilayah asal tanaman yang bersangkutan.

Minat untuk mengumpulkan keragaman SDG dimulai sejak dipahami
hukum Mendel pada awal abad ke-20. Sejak diketahui bahwa keragaman
fenotipik menunjukkan adanya keragaman genetik, maka pengayaan koleksi
SDG berarti pengumpulan kekayaan SDG, yang nantinya dapat
diinkorporasikan ke dalam suatu genotipe unggul. Atas dasar pemahaman
tersebut, negara maju mulai giat mengumpulkan SDG dari seluruh dunia,
terutama dari wilayah asal spesies tanaman. Di negara maju di Eropa,
Amerika Serikat, Kanada, dan Australia, pengumpulan SDG sudah dimulai
sejak dua dasawarsa terakhir abad ke-19, dengan tujuan untuk menyediakan
keragaman di dalam spesies tanaman baru agar diperoleh keragaman
fenotipik yang luas sebagai cadangan bahan seleksi tanaman terbaik.
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Kegiatan pengumpulan SDG tanaman secara ekstensif dilakukan oleh
berbagai lembaga penelitian pertanian internasional sejak 1960-an, setelah
program penelitian perbaikan genetik tanaman melalui pemuliaan tanaman
menjadi kegiatan utama lembaga tersebut. Dalam waktu yang sama,
akumulasi kepemilikan SDG oleh negara-negara di Eropa, Amerika, India,
China, Jepang, dan Australia telah mencapai jumlah yang sangat besar (FAO
1998). Tanpa pengaturan dan perlindungan terhadap kemelimpahan SDG
di suatu wilayah, kekayaan SDG tersebut akan diambil oleh negara-negara
maju.

Upaya mengoleksi SDG tanaman “asli” Indonesia telah dimulai sejak
akhir abad ke-19, sejak dibangunnya Kebun Raya Bogor dan dibentuknya
lembaga penelitian pertanian. Pembangunan koleksi SDG tanaman padi,
jagung, kedelai, kacang tanah, dan ubi kayu dimulai pada tahun 1900-an
(sekitar tahun 1903-1910), terutama terdiri atas varietas-varietas lokal.
Pembangunan koleksi SDG berbagai spesies tanaman pangan tersebut
diteruskan melalui introduksi dari berbagai negara, yang pada tahun 1990-
an telah mencapai 5.000 aksesi padi, 1.500 aksesi jagung, 2.000 aksesi kedelai,
1.500 aksesi kacang tanah, dan 1.250 aksesi kacang hijau. Sebagai tindakan
penyelamatan, pada tahun 1984 duplikat koleksi SDG padi diserahkan ke
IRRI di Filipina untuk disimpan dalam fasilitas ruang pendingin (2 C) dalam
jangka panjang. Hingga awal tahun 1990-an, perpindahan SDG dari satu
negara ke negara lain masih bebas, hampir tidak ada persyaratan. SDG
dianggap sebagai kekayaan sumber hayati milik bersama, asal digunakan
untuk kesejahteraan manusia.

PERDEBATAN TENTANG HAK KEPEMILIKAN SUMBER DAYA
GENETIK

Sejak tahun 1980-an mulai terjadi perdebatan, yang timbul dari gejala tidak
adanya keadilan dalam pemanfaatan SDG oleh perusahaan benih
multinasional. Masyarakat petani yang “menyerahkan” SDG tanamannya
kepada perusahaan benih multinasional harus membeli benih dengan harga
mahal, setelah SDG-nya menjadi donor gen untuk varietas baru yang
dikembangkan oleh perusahaan benih. Penguasaan SDG dalam jumlah
sangat besar oleh negara-negara maju juga dipandang sebagai kondisi yang
tidak adil dalam penguasaan SDG, padahal negara-negara maju semula
tidak memiliki SDG spesies tanaman ekonomis. SDG tanaman ekonomis
aslinya justru berada di habitat dan wilayah adaptif di negara-negara
berkembang.

Kehilangan sebagian besar kekayaan SDG  negara berkembang karena
diambil oleh negara-negara maju menimbulkan persengketaan status hak
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kepemilikan strain liar, tipe primitif, dan varietas lokal tanaman ekonomis.
Dari kondisi ini timbul istilah pembajakan kekayaan SDG atau biopiracy.
Akibatnya, mulai tahun 2000 masing-masing negara bertindak superketat
dalam melindungi kepemilikan  SDG. Keanekaragaman hayati (spesies) dan
keragaman genetik yang semula dipandang sebagai warisan bersama milik
warga dunia, berubah menjadi entitas kekayaan yang dimiliki dan dilindungi
oleh masing-masing negara.

Melihat ketegangan dalam perbedaan pendapat antara berbagai negara
tentang status  kepemilikan SDG, pada tahun 1990 FAO membentuk Inter-
Government Commission on Plant Genetic Resources (IGCPGR), yang pada
tahun 1993  itu juga merumuskan dokumen International Undertaking on
Plant Genetic Recources (IUPGR). Dokumen tersebut memuat ketentuan
internasional, tidak mengikat secara hukum internasional, tetapi berisi saran-
saran tegas untuk melestarikan SDG tanaman dan memanfaatkannya secara
adil bagi kesejahteraan manusia.

Dari IUPGR kemudian pada tahun 1992 berkembang menjadi Protokol
Rio de Janaero yang secara eksplisit mengakui hak-hak kepemilikan
masyarakat atas SDG yang bersifat asli di wilayah mereka. Sehubungan
dengan ketentuan tersebut, diperlukan izin dari pemiliknya apabila SDG
akan diambil dan dibawa oleh pihak ketiga (negara/orang asing). Beberapa
ketentuan dan peraturan internasional lain selanjutnya timbul dan
disepakati, yang diulas lebih lanjut dalam bab-bab berikut.

PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG MENGIKAT

Protokol Nagoya

Protokol Nagoya dibuat untuk mewujudkan pembagian yang adil dan
seimbang dari keuntungan yang dihasilkan atas pemanfaatan SDG.
Ketentuan ini merupakan salah satu dari tiga tujuan utama Konvensi
Keanekaragaman Hayati (KKH), serta menegaskan kembali hak berdaulat
negara atas sumber daya alamnya. Pembagian yang adil dan seimbang dari
nilai ekonomi SDG merupakan insentif kunci bagi konservasi
keanekaragaman hayati/kekayaan plasma nufah dan pemanfaatan secara
berkelanjutan, sehingga memberikan kontribusi bagi pelestarian SDG
tanaman.

Tujuan Pembangunan Milenium mengakui lebih lanjut pentingnya
mempromosikan persamaan dan keadilan dalam negosiasi kesepakatan
bersama (mutually agreed terms) antara penyedia dan pengguna SDG. Solusi
inovatif diperlukan untuk mengatasi pembagian keuntungan yang adil dan
seimbang yang diperoleh atas pemanfaatan SDG dan pengetahuan
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tradisional yang terkait dengan SDG lintas batas negara. Diperlukan
persetujuan atas dasar informasi awal (prior informed consent/DIC) sebagai
tindak lanjut dari Perjanjian Internasional mengenai Sumber Daya Genetik
Tanaman untuk Pangan dan Pertanian (The International Treaty on Plant
Genetic Resources for Food and Agriculture) dan Deklarasi PBB tentang hak-
hak masyarakat asli (The United Nations Declaration on the Rights of
Indigenous Peoples).

Tujuan dari Protokol Nagoya adalah pembagian yang adil dan seimbang
atas keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan SDG, melalui akses SDG
dan alih teknologi tepat guna dengan mempertimbangkan semua hak atas
sumber daya dan teknologi serta pendanaan yang layak. Hal ini dimaksudkan
untuk memberikan kontribusi pada konservasi keanekaragaman hayati dan
pemanfaatan berkelanjutan dari komponen-komponennya.

Perjanjian Internasional SDGTPP (ITPGRFA)

International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture
(ITPGRFA) telah diratifikasi oleh 119 negara. Pada tahun 2006, ITPGRFA
diratifikasi Indonesia melalui undang-undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Pengesahan Perjanjian Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan
Pertanian (SDGTPP). Pasal 24 ayat 4 Undang-Undang tersebut menetapkan
bahwa akses terhadap SDG tanaman harus disertai Material Transfer
Agreement (MTA) dan terbatas untuk tanaman yang terdapat dalam
Lampiran I.B (Annex 1 dalam ITPGRFA).

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2006 Pasal 20 Ayat 2 tentang
Pertukaran Sampel SDG Antarnegara merupakan salah satu pasal UU No. 4
Tahun 2006 untuk kepentingan penelitian. Selain itu Menteri Pertanian pada
tahun 2006 mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 67 tentang
Pelestarian dan Pemanfaatan SDG Tanaman yang mengharuskan pembuatan
PPM/MTA untuk setiap pengeluaran SDG tanaman dari wilayah aslinya.

Sistem Global SDG Tanaman

Perkembangan sistem global SDG tanaman dimulai pada tahun 1983 dengan
dibentuknya Komisi Sumberdaya Genetik Tanaman (sekarang bernama
Komisi Sumberdaya Genetik Tanaman Pangan dan Pertanian). Tujuan sistem
global ini adalah untuk menjamin konservasi yang aman dan
mempromosikan ketersediaan dan pemanfaatan berkelanjutan SDG
tanaman dengan menyediakan kerangka kerja yang fleksibel dalam
pembagian keuntungan dan beban. Komisi ini bersama dengan kelompok
kerja teknis antarpemerintah bertugas memonitor dan mengoordinasikan
perkembangan sistem global ini. Elemen kunci dalam sistem global adalah:
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(1) laporan kondisi (status) SDG dunia, dan (2) rencana aksi global untuk
konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan SDG tanaman pangan dan
pertanian.

Multilateral Sistem untuk Akses dan Pembagian Keuntungan

Melalui traktat, negara-negara yang terlibat sepakat untuk membentuk sistem
multilateral yang efektif, efisien, dan transparan untuk memfasilitasi akses
terhadap SDG tanaman pangan dan pertanian dan pembagian keuntungan
secara adil dan merata. Sistem multilateral ini telah mempersiapkan lebih
dari 64 tanaman utama dan hijauan untuk dipertukarkan. Dewan pengelola
traktat, yang terdiri atas negara-negara yang telah meratifikasi traktat, akan
menerapkan perangkat peraturan untuk akses dan pembagian keuntungan
sesuai dengan MTA.

Sumber daya genetik dapat diperoleh dari sistem multilateral antar-
negara untuk kepentingan penelitian, pemuliaan, dan pelatihan. Apabila
sumber daya tersebut dikembangkan menjadi produk komersial, maka
penandatangan traktat akan mendapat pembayaran sebagai bagi hasil dari
keuntungan yang diperoleh.

Penandatangan traktat juga mendapat pembagian keuntungan dari
pemanfaatan SDG tanaman pangan dan pertanian melalui pertukaran
informasi, akses dan transfer teknologi, dan pengembangan kapasitas
sumber daya manusia. Untuk itu diperlukan strategi pendanaan untuk
memobilisasi dana bagi kegiatan, rencana, dan program guna membantu
petani kecil di negara-negara berkembang. Strategi pendanaan juga
termasuk yang diatur dalam pembagian keuntungan moneter yang
dibayarkan melalui sistem multilateral.

Alternatif Kebijakan Nasional dan Peraturan Akses
Sumber Daya Genetik Tanaman Pangan dan Pertanian

Akses terhadap SDG tanaman pangan dan pertanian harus dilakukan
dengan mempertimbangkan pembagian keuntungan yang adil dari produk
yang dihasilkan. Konvensi Keanekaragaman Hayati tentang akses terhadap
SDG telah memuluskan jalan bagi peraturan nasional yang mengatur akses
terhadap SDG. Walaupun masing-masing negara memiliki peraturan yang
berbeda, peraturan tentang akses terhadap SDG di masa depan harus juga
mempertimbangkan peraturan baru dan kebijakan yang memperjelas
lembaga dari suatu negara yang berwenang dan bertanggung jawab dalam
memberikan akses terhadap SDG yang dimiliki dan yang mendasarinya. Hal
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ini dapat dijadikan sebagai suatu ketentuan bagi kegiatan bioprospeksi dan
perangkat untuk pemantauan.

Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam .... antara lain perkiraan
tentang besarnya permintaan akses di masa depan, pengalaman yang telah
dimiliki sebagai pemiik SDG, nilai SDG yang diketahui, hak milik dan
kepemilikan lahan, lembaga pengatur, pemisahan lahan konservasi,
kemampuan untuk memberi nilai tambah terhadap SDG, serta kemampuan
teknis administrasi dan finansial untuk menciptakan dan mengantisipasi
program pengaturan.

Alternatif kebijakan dan peraturan baru yang mencakup SDG, perlu
mempertimbangkan hal-hal yang dapat dicakup oleh suatu peratur-
an, berkaitan dengan asal SDG in situ dan ex situ, yang dimiliki oleh
pemerintah, swasta maupun masyarakat, atau yang berasal dari kawasan
hutan lindung. Pemanfaatan dan pertukaran SDG untuk keperlu-
an ekonomi, adat keagamaan, dan kebudayaan dari masyarakat daerah
dan penduduk asli juga harus dipertimbangkan.

Konvensi Keanekaragaman Hayati

Sebelum tahun 1993, SDG merupakan sumber daya hayati dunia yang
dinyatakan sebagai milik publik, sehingga dapat dikumpulkan dan diambil
secara bebas, belum ada aturan hukum atau standar perlindungan terhadap
SDG. Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity)
tahun 1992 di Rio de Jeneiro, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-
Undang No.  5 Tahun 1994, memberikan perlindungan SDG (Pasal 8 ayat (j).
Selanjutnya Pasal 15 ayat (1) menyatakan “mengakui hak kekuasaan negara
atas sumber daya alamnya”, sehingga kekuasaan untuk menentukan akses
terhadap SDG berada di tangan pemerintah dan bergantung pada undang-
undang negara yang berlaku. Pengaturan akses membuat persyaratan yang
memfasilitasi akses SDG untuk pemanfaatan secara berkelanjutan dan
ramah lingkungan serta mendorong pembagian keuntungan yang
dihasilkan dari pemanfaatan SDG tersebut.

Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights

Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Persetujuan Ketentuan Trade
Related to Intellectual Property Rights (TRIPs) dalam Konvensi General
Agreement on Trade and Tariff (GATT) tahun 1994 mengemukakan
paradigma paten yang telah menjadi budaya negara industri. Ketentuan
tersebut hanya menjamin hak kepemilikan terhadap produk yang dihasilkan
oleh negara industri yang berasal dari pengetahuan dan inovasi teknologi,
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sedangkan teknologi dari sistem pengetahuan masyarakat tradisional dan
kekayaan/pemanfaatan SDG melalui pengetahuan tradisional tidak dihargai.
Sistem inovasi masyarakat tradisional secara kolektif dan kumulatif dalam
definisi telah dikeluarkan dari ketentuan TRIPs. Hal ini mendorong
tumbulnya ide untuk melindungi plasma nuftah asli sebagai hak kekayaan
intelektual masyarakat.

Ketentuan UPOV

The International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV)
adalah organisasi antarnegara yang didirikan oleh konvesi internasional
untuk melindungi varietas baru tanaman. Konvensi tersebut diadopsi di
Paris pada tahun 1961 dan berturut-turut direvisi pada tahun 1972, 1978,
dan 1991. UPOV memiliki misi untuk memberikan dan mempromosikan
sistem perlindungan varietas tanaman untuk mendorong pengembangan
varietas baru tanaman.

Varietas baru tanaman dengan hasil yang lebih baik, bermutu, tahan
dan toleran terhadap cekaman biotik dan abiotik merupakan faktor kunci
dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian, yang juga
memperkecil tekanan pada lingkungan alami. Banyak biaya diperlukan
untuk merakit dan memanfaatkan varietas dalam usaha pertanian komersial.
Kemajuan produktivitas pertanian terutama disebabkan oleh varietas
unggul.

Indonesia tidak/belum mengadopsi ketentuan UPOV, tetapi telah
mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman (UU No. 29
Tahun 2000). Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah perlindungan
khusus yang diberikan negara, dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor
Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan
oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Hak PVT adalah
hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan atau pemegang
hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau
memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk
menggunakannya selama waktu tertentu. Melalui PVT, pemilik varietas yang
dilindungi berhak memperoleh royalti berdasarkan besarnya penjualan
benih varietas yang dilindungi PVT.

Lisbon Agreement

The Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their
International Registration (Lisbon Agreement) atau Perjanjian Lisbon
mengatur perlindungan asal suatu produk dan pendaftarannya secara
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internasional. Perjanjian Lisbon diadopsi pada tahun 1958 dan direvisi pada
1967 di Stockholm. Perjanjian ini merupakan perjanjian khusus di bawah
Pasal 19 Konvensi Paris untuk perlindungan kekayaan industri. Setiap negara
boleh mengakses perjanjian tersebut. Perjanjian ini melindungi produk yang
memiliki kualitas khusus yang hanya dapat dihasilkan di wilayah geografis
tertentu yang disebabkan oleh faktor lingkungan, termasuk tanah dan iklim,
dan atau manusia. Di Indonesia, perjanjian ini disebut sebagai produk
indikasi geografis.

Produk indikasi geografis merupakan salah satu bentuk perlindungan
kekayaan intelektual, yang secara hukum dapat melindungi hak kekayaan
intelektual seperti halnya paten. Perlindungan paten diberikan kepada
individu yang menjadi inventor produk yang bersangkutan, sedangkan
perlindungan indikasi geografis diberikan kepada komunitas masyarakat
dari suatu wilayah geografis yang menghasilkan produk yang sifatnya spesifik
wilayah geografis tersebut. Masa berlaku perlindungan paten terbatas, sesuai
dengan batas kedaluwarsanya, sedangkan perlindungan produk indikasi
geografis diberikan selamanya, sepanjang kualitas produk yang dimintakan
perlindungan tidak berubah. Contoh produk indikasi geografis di Indonesia
adalah kopi arabika Kintamani, minyak nilam Aceh, dan kopi Gayo. Terkait
dengan perlindungan SDG, beras Pandanwangi dan Rojolele memungkinkan
untuk diajukan mendapat perlindungan produk indikasi geografis, yang
berarti melindungi produk dan SDG-nya.

AKSES DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Sebelum Konvensi Keanekaragaman Hayati

Sumber daya genetik di negara berkembang dan negara maju sudah sejak
lama diakses untuk berbagai tujuan, baik oleh peneliti, perusahaan swasta,
maupun masyarakat setempat, dengan sedikit atau tanpa konservasi. Negara
maju dan perusahaan besar dalam mengakses SDG terfokus pada pencarian
secara sistematis untuk tujuan ekonomis melalui pengembangan sumber-
sumber baru dari senyawa kimia, gen, mikroorganisme dan makro-
organisme, dan produk alami lainnya yang bernilai ekonomi tinggi
(Moeljopawiro 1999).

Sebelum konvensi keanekaragaman hayati 1992, pertukaran atau kerja
sama eksplorasi SDG lebih bersifat nonkomersial, bahkan banyak terjadi
pengambilan secara ilegal.  Sebagai contoh, durian dan kapuk dari Indonesia
dikembangkan di Thailand dan mangga dikembangkan di Australia Utara.
Hal demikian tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain, seperti
kiwi dari China yang sekarang orang beranggapan merupakan buah asal
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Selandia Baru, karet dari Brasil dan durian dari Thailand yang dikembangkan
di Indonesia, dan sebagainya.

Indonesia belum memiliki peraturan perundangan yang secara tegas
mengatur akses terhadap SDG dan pembagian keuntungan dari
pemanfaatan SDG yang diperoleh dari negara lain. Ada peraturan
perundangan yang secara garis besar mengatur hal ini, seperti Pasal 33 ayat
(3) Undang-Undang Dasar, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya
untuk kemakmuran rakyat”. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang
No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Terdapat tiga pasal
yang mengatur akses terhadap SDG, yaitu Pasal 9 ayat (2), (3), (4) dan (5);
Pasal 10 ayat (1) dan (2); dan Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3). Berdasarkan
pasal tersebut, pembagian keuntungan yang adil dari pemanfaatan SDG
belum dicantumkan, sedangkan pasal-pasal yang mengatur akses baru
menyebutkan siapa pelakunya, tetapi belum ada aturan bagaimana
melaksanakannya.

Setelah Konvensi Keanekaragaman Hayati 1992

Dengan adanya ketentuan pada Konvensi Kenakearagaman Hayati tahun
1992, Indonesia mempunyai peluang untuk mengatur SDG-nya, mengelola
SDG secara bijak, dan menggunakan ketentuan akses ke SDG dan
pembagian manfaatnya (Access to Genetic Resources and Benefit Sharing)
atau dikenal dengan singkatan “ABS”, yang erat kaitannya dengan hak-hak
masyarakat adat dan lokal. Prinsip atau ketentuan ABS merupakan semangat
utama Konvensi Keanekaragaman Hayati dan tertuang dalam Pasal 15
tentang Akses terhadap Sumber Daya Genetik dan Pasal 8j tentang
Pengetahuan Tradisional, Praktek Pengelolaan, dan Inovasi. Konvensi
Keanekaragaman Hayati yang disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi
(KTT) Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992 telah diratifikasi oleh Indonesia
melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konvensi Keaneka-
ragaman Hayati, sehingga ketentuan-ketentuan tentang akses SDG dan
pembagian manfaatnya bersifat mengikat.

Kerangka Akses Sumber Daya Genetik

Pasal 15 Konvensi Keanekaragaman Hayati telah menyediakan kerangka
kerja untuk penerapan ABS, yang diperkuat dengan pengakuan konvensi
atas kedaulatan negara terhadap sumber daya alamnya. Oleh karena itu,
negara harus menerjemahkan kedaulatannya ke dalam peraturan
perundang-undangan di tingkat nasional. Peraturan tersebut mencakup
penciptaan kondisi, terutama terkait dengan perlindungan, serta
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memfasilitasi akses dan pembagian keuntungan untuk pemanfaatan yang
ramah lingkungan oleh berbagai pihak. Dasar penerapan akses SDG adalah
azas yang disebut prior informed consent (PIC) atau persetujuan atas dasar
informasi awal (PADIA) dan kesepakatan bersama yang tertuang dalam
pedoman kerja internasional yang disebut The Bonn Guidelines. Kedua dasar
tersebut harus digunakan untuk menyusun kebijakan, aturan hukum, dan
administrasi dalam pengelolaan sumber daya hayati, sehingga bisa diperoleh
keuntungan teknologi dari penelitian dan pengembangan serta keuntungan
ekonomis dari perdagangan SDG bagi negara yang bersangkutan.

Pasal 8j11Konvensi Keanekaragaman Hayati mencantumkan prasyarat
pembagian keuntungan yang adil dari pemanfaatan pengetahuan, inovasi,
dan praktik masyarakat adat dan lokal yang terkait dengan pelestarian dan
pemanfaatan berkelanjutan dari keanekaragaman hayati. Akses terhadap
pengetahuan tersebut harus disetujui dan melibatkan pemiliknya, dan
dilindungi oleh undang-undang. Pembagian manfaat tersebut mencakup
transfer teknologi, pertukaran informasi, kerja sama teknis dan ilmiah, serta
peningkatan kapasitas pemangku kepentingan. Namun karena banyak
negara masih lemah dalam kapasitas dan kesiapan menerapkan ABS, maka
Pihak 12 membentuk kelompok kerja untuk menyusun pedoman, yang
naskah awalnya disusun pada tahun 2001 dan disahkan pada COP ke-6
tahun 2002. Pedoman tersebut diberi nama The Bonn Guidelines on Access
and Benefit Sharing.

ITPGRFA

Badan Pangan dan Pertanian PBB, Food and Agriculture Organization (FAO),
menyadari pentingnya kekayaan SDG bagi pertanian seperti yang tercantum
dalam komitmen No. 3 dari Deklarasi Roma tentang Ketahanan Pangan
yang ditetapkan pada World Food Summit di Roma pada tahun 1996. Sebagai
bagian dari komitmen terhadap keanekaragaman hayati dalam bidang
pertanian, FAO juga mendorong implementasi Konvensi Keanekaragaman
Hayati. Atas dasar itu, Komisi Sumber Daya Genetik untuk Pangan dan
Pertanian FAO telah melakukan revisi terhadap dokumen perjanjian
International Undertaking on Plant Genetic Resources yang dideklarasikan
menjadi International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and
Agriculture (ITPGRFA) pada 3 November 2001. 

Perjanjian internasional yang mengikat ini menyediakan kerangka kerja
untuk menjamin akses terhadap SDG tanaman, pengetahuan, dan teknologi
yang terkait serta perjanjian pendanaannya. Perjanjian ini melengkapi sektor
pertanian dengan instrumen multilateral untuk mempromosikan kerja sama
dan sinergi dengan sektor lain, khususnya perdagangan dan lingkungan.
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Eratnya kaitan antara keanekaragaman hayati dengan masalah pangan
juga diakui dalam dokumen Plan for Implementation dari The World Summit
on Sustainable Development (WSSD), Johannesburg, September 2004,
seperti yang tercantum dalam Pasal 38 (q) yang mengajak negara-negara
untuk meratifikasi ITPGRFA (di bawah FAO) dan membuat International
Communal Pool untuk tanaman agar dapat menjamin tersedianya sumber
gen donor untuk digunakan dalam perakitan varietas dalam rangka
ketahanan pangan.

Kebijakan ITPGRFA dari FAO ini sedikit berbeda dengan WIPO. FAO lebih
berpihak pada kelestarian SDG pertanian dan hak-hak petani. Traktat ini
mengakui perlunya perlakuan khusus terhadap SDG pertanian seperti yang
tertulis dalam dasar pembentukannya. Demikian juga pada Pasal 9 yang
mengakui hak-hak petani dan kontribusinya terhadap penyediaan pangan
dunia, termasuk pengetahuan tradisional, partisipasi, serta penyimpanan,
penggunaan, dan pertukaran/penjualan benih. 

Protokol Nagoya

Protokol Nagoya berlaku untuk SDG sebagaimana tercakup dalam Pasal 15
Konvensi Keanekaragaman Hayati dan keuntungan yang dihasilkan dari
pemanfaatan SDG tersebut. Selain itu juga berlaku untuk pengetahuan
tradisional yang terkait dengan SDG dalam lingkup konvensi dan
keuntungan yang timbul dari pemanfaatan pengetahuan tersebut.

Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal

Konsep prior informed consent (PIC) atau persetujuan atas dasar informasi
awal mengacu pada praktik kedokteran, di mana seorang pasien dapat
menyetujui atau menolak tindakan pengobatan setelah mendapatkan
informasi yang lengkap dari dokter. Untuk SDG, sesuai kesepakatan dalam
Konvensi Keanekaragaman Hayati, pihak yang memberikan persetujuan
adalah pemerintah atau lembaga yang ditunjuk.

Dalam kerangka PADIA, setiap negara harus mempunyai kerangka kerja
penyediaan informasi SDG-nya. Kerangka kerja tersebut meliputi kepastian
hukum, tata waktu, kejelasan proses, fasilitas akses yang terjangkau,
transparansi dan legalitas dalam pembatasan akses, akses berdasarkan
undang-undang, mekanisme konsultasi publik, dan kejelasan penggunaan
SDG. Namun, apabila menyangkut pengetahuan tradisional, inovasi, dan
praktek masyarakat adat, maka akses harus mendapat persetujuan dari
masyarakat setempat.
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Kesepakatan Bersama

Sesuai dengan pasal 15 ayat 7 Konvensi Keanekaragaman Hayati, negara
wajib menyiapkan upaya legislatif, administratif, dan atau kebijakan dengan
tujuan membagi secara adil hasil penelitian dan pengembangan serta
keuntungan dari hasil pemanfaatan SDG dengan pihak yang menyediakan
sumber daya tersebut. Pembagian ini harus didasarkan pada persyaratan
yang disetujui bersama (mutually agreed terms). Kesepakatan ini sangat
beragam sesuai dengan konteks dan transaksi yang terjadi, namun
seyogianya berdasarkan Bonn Guidelines. Cakupan kesepakatan bersama
ini paling tidak menyangkut beberapa hal berikut: (1) pemohon harus sudah
mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal; (2) menghormati adat
istiadat, tradisi, nilai, dan kebiasaan masyarakat asli dan tempatan; (3)
tanggap terhadap permintaan informasi dari masyarakat asli dan tempatan;
(4) SDG hanya digunakan untuk tujuan sesuai dengan kesepakatan pada
saat mengajukan permintaan; (5) penggunaan SDG di luar ketentuan yang
sudah disepakati hanya boleh dilakukan setelah mendapatkan PADIA dan
kesepakatan bersama yang baru; dan (6) menjamin pembagian keuntungan
yang adil dan merata termasuk alih teknologi kepada negara pemberi sesuai
dengan Pasal 16 Konvensi Keanekaragaman Hayati, yang dihasilkan dari
komersialisasi atau pemanfaatan lainnya dari SDG.

Pembagian Manfaat yang Adil

Pembagian manfaat/keuntungan diterapkan untuk hasil yang diperoleh dari
akses terhadap SDG  dan pengetahuan tradisional oleh pihak di luar
pemiliknya. Manfaat ini bisa berupa uang maupun keuntungan dalam
bentuk lain. Keuntungan berupa uang berasal dari biaya koleksi, hasil
penelitian, pendapatan dari hasil penjualan, pembayaran royalti dari produk
baru, dan pembayaran hak paten, sedangkan keuntungan dalam bentuk
lain bahwa pengembangan kapasitas, transfer teknologi, penelitian bersama,
kepemilikan paten bersama, dan pertukaran informasi. Pembagian manfaat/
keuntungan dari SDG ini mencakup jenis (uang atau bukan), distribusi
(bergantung sharing), jangka waktu (pendek, menengah, panjang), dan
mekanismenya.

Perlindungan Hukum atas Kepemilikan

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) merupakan perlindungan hukum
secara khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh
pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan
Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia
tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Berbeda dengan PVT,
Pendaftaran Varietas Lokal bukan merupakan perlindungan hukum, tetapi
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merupakan upaya pembuatan pangkalan data varietas, yang pada gilirannya
digunakan sebagai varietas asal untuk pembuatan varietas turunan esensial.
Varietas lokal yang digunakan sebagai varietas turunan esensial (wajib)
mendapatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata. Varietas lokal
merupakan varietas yang sudah ditanam secara turun-menurun di suatu
daerah, karena sudah lama tidak dapat lagi dikenali siapa pemilik aslinya.
Apabila terdapat pembagian keuntungan, diberikan kepada masyarakat di
mana varietas lokal tersebut biasa ditanam. Pengaturan akses dan
pembagian keuntungan lebih lanjut dapat dilihat dalam Pedoman
Penyusunan Perjanjian Pengalihan Materi (Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 15 (2009).

Perlindungan indikasi geografis adalah perlindungan yang diberikan
kepada benda atau produk yang menunjukkan daerah asal suatu barang,
yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, manusia,
atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas
tertentu pada barang yang dihasilkan. Yang dimaksud dengan “barang”di
sini adalah produk yang dapat berupa hasil kerajinan, budaya, maupun
produk pertanian dari suatu varietas tanaman, seperti lada dan kopi. Untuk
tanaman, yang dilindungi bukan varietasnya, tetapi hasil dari varietas tersebut
yang memiliki kualitas unggul di wilayah tersebut sebagai hasil interaksi
antara varietas dengan lingkungan. Meskipun demikian, karena produk yang
dilindungi berasal dari varietas tanaman yang ditanam di wilayah itu, maka
secara tidak langsung “memaksa”petani melestarikan varietas tersebut.

Penyalahgunaan SDG

Dalam konteks akses dan pembagian keuntungan, penyalahgunaan SDG
dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu misuse atau misappropriation.
Akses terhadap SDG tanpa PADIA dan/atau kesepakatan bersama dalam
melaksanakan legislasi akses nasional dari negara penyedia SDG dan
ketentuan akses dalam ABS-IR yang diterapkan pada saat akses, termasuk
dalam kategori misused. Biopiracy adalah situasi di mana pengetahuan
indigenous tentang alam yang berasal dari masyarakat asli, digunakan oleh
orang lain untuk mendapatkan keuntungan tanpa izin dengan sedikit atau
tanpa kompensasi/penghargaan kepada masyarakat asli itu sendiri; misalnya
ketika pelaku bioprospeksi mengambil pengetahuan tradisional tanaman
obat yang kemudian dipatenkan oleh perusahaan farmasi tanpa memberi
dan menghargai kenyataan bahwa pengetahuan tersebut tidak baru atau
ditemukan oleh pematen, dan menghilangkan hak komunitas indigenous
untuk melakukan eksploitasi komersial atas teknologi yang mereka
kembangkan.
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PENUTUP

Peraturan perundangan tentang SDG pada tingkat nasional maupun
internasional berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap
kepemilikan SDG. Perlindungan tersebut diberikan melalui sistem
pengaturan akses terhadap SDG serta pembagian keuntungan yang adil
dan merata dari hasil yang diperoleh dari pemanfaatan SDG. Keuntungan
yang dibagikan dapat berupa keuntungan  finansial maupun nonfinansial
seperti alih teknologi tepat guna.
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Bab 4

PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK DALAM
PEMBENTUKAN VARIETAS UNGGUL MODERN

Sumarno

Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan

Jalan Merdeka No. 147, Bogor 16111

PENDAHULUAN

Budi daya tanaman secara modern baru dimulai pada awal abad ke-20,
terutama dimotori oleh tersedianya varietas unggul yang memiliki sifat
seragam, lebih produktif, dan responsif terhadap budi daya intensif yang
menggunakan masukan optimal. Ditemukannya varietas unggul pada awal
abad ke-20 yang berbarengan dengan penemuan pupuk anorganik
nitrogen, fosfat, dan kalium, mampu mengubah pertanian alamiah menjadi
pertanian berdasarkan prinsip ilmiah. Varietas unggul tanaman budi daya
telah ikut mengubah budi daya pertanian dari usaha tani subsisten
(memenuhi kebutuhan keluarga sendiri) menjadi usaha tani komersial.

Keberadaan varietas unggul modern tidak terlepas dari kontribusi gen-
gen yang berasal dari kekayaan sumber daya genetik (SDG), berupa varietas
lokal dan strain liar yang telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Siklus
hidup tanaman dan gen-gen dalam tanaman terjadi secara turun-temurun,
tidak pernah terputus sejak zaman purba, sejak tipe liar terbentuk, yang
mengalami evolusi menjadi tipe budi daya primitif dan akhirnya menjadi
varietas lokal. Dari materi genetik tersebut, pada paruh akhir abad ke-20
peneliti mulai membentuk varietas unggul melalui proses persilangan,
seleksi, dan adaptasi.

Gen-gen (DNA) pada tanaman bahan pangan sebenarnya sudah ada
sejak ratusan ribu bahkan jutaan tahun yang lalu, yang diwariskan melalui
organ propagasi atau benih yang ditanam ulang setiap generasi tanaman
(Simmonds 1995). Dengan demikian, varietas unggul modern pada
dasarnya adalah genotipe lama yang mempunyai susunan gen (konstruksi
gen) terpilih, direkombinasikan dengan gen-gen dari berbagai varietas lokal
dan tipe liar yang ditanam oleh para leluhur. Manusia modern dalam upaya
perbaikan mahluk hidup (tanaman) sebenarnya tidak membuat sesuatu
yang baru, hanya menyusun dan merangkai (merakit) bahan-bahan (gen-
gen) yang sudah tersedia.
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TERBENTUKNYA VARIETAS LOKAL

Sejarah terbentuknya varietas tanaman dimulai sejak manusia
membudidayakan tanaman, sekitar 10.000 tahun yang lalu, menggunakan
benih berupa biji, setek, atau bibit (seedling) dari tanaman musim
sebelumnya. Belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, petani
purba memilih benih dan bibit dari tanaman terbaik yang memiliki sifat-sifat
unggul, terutama dari segi adaptasi dan rasanya. Setiap komunitas manusia
purba memilih benih untuk ditanam sesuai dengan preferensi komunitas
masing-masing, dan semestinya juga sesuai dengan kondisi lingkungan
tumbuh spesifik masing-masing lokasi.

Melalui proses pemilihan benih secara berulang-ulang selama ribuan
tahun, terjadilah diferensiasi (pemisahan) kelompok tanaman,  yang masing-
masing bersifat unik namun relatif seragam (homogen) dan stabil. Dari
kelompok tanaman tersebut tanpa disengaja terbentuk varietas lokal yang
mampu memenuhi persyaratan ketentuan varietas modern, yaitu unik,
seragam, dan stabil. Varietas-varietas lokal yang terbentuk di lokasi dan
lingkungan yang berbeda memiliki sifat yang berbeda dan menambah
kekayaan SDG spesies tanaman bersangkutan (Harlan 1992; Berthoud et al.
2001).

Contoh varietas lokal yang bersifat unik dapat dilihat pada varietas lokal
tanaman pangan dan tanaman buah asli tropika. Pada tanaman padi, varietas
lokal yang bersifat unik banyak ditanam petani di berbagai wilayah Nusantara
sebelum tahun 1970. Di tiap wilayah agroekologi tersedia dan berkembang
varietas lokal yang bersifat unik dari segi mutu, rasa nasi, adaptasi terhadap
lingkungan, umur panen, dan sifat-sifat lainnya. Penampilan morfologis dan
fisiologis varietas lokal tersebut pada umumnya bersifat spesifik, karena
masing-masing berasal dari induk atau ancestor yang berbeda. Ciri khusus
varietas lokal adalah wilayah sebaran adaptasinya relatif sempit pada
agroekologi lokalita. Sifat demikian diperoleh dari proses adaptasi secara
terus-menerus pada lokasi yang relatif sempit dan spesifik.

Varietas lokal dalam jumlah ratusan atau ribuan menyusun keragaman
genetik atau kekayaan SDG tanaman budi daya di Indonesia. Secara umum,
varietas lokal terbentuk melalui pengaruh budaya turun-menurun
masyarakat penanamnya, yang berinteraksi dengan faktor-faktor berikut:

1. Kondisi agroekologi setempat yang dapat berupa iklim kering, iklim
basah, rawa pasang surut, dataran tinggi, lahan masam, lahan basa,
atau agroekologi spesifik lainnya yang mampu membentuk varietas lokal
adaptif pada lingkungan yang bersangkutan.

2. Keberadaan kompleks biota serangga, mikroba bakteri, jamur, dan virus
yang masing-masing berstatus hama-penyakit, predator, atau parasit.
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Varietas lokal sebagai inang serangga hama dan patogen penyakit dalam
jangka waktu yang sangat lama mampu hidup berdampingan dengan
hama penyakit endemis di lokasi, sehingga memiliki sifat tahan.

3. Cara budi daya oleh petani, pola tanam monokultur, tumpang sari, tanam
pada lahan sawah, lahan kering, tanah subur, marginal atau pada lahan
pekarangan sekitar rumah yang ternaungi pohon-pohonan, membentuk
sifat adaptasi spesifik masing-masing varietas lokal yang bersangkutan.

4 Cara penyimpanan benih dan periode waktu dari panen hingga benih
ditanam kembali yang menjadikan benih varietas lokal telah diseleksi
oleh petani, hanya dipilih strain yang benihnya tahan simpan.

5. Preferensi masyarakat setempat dari segi tekstur, warna, rasa, aroma,
kekerasan, cara memakan, dan sebagainya, sehingga masing-masing
wilayah memiliki varietas lokal unik dengan mutu yang baik atau unik.
Pengaruh faktor-faktor tersebut selama beribu-ribu tahun telah

membentuk karakteristik varietas-varietas lokal yang berbeda di satu wilayah
dengan wilayah lainnya. Secara evolusi, terbentuknya varietas lokal suatu
spesies tanaman ditunjukkan pada Gambar 1.

POPULASI TUMBUHAN

PRIMITIF

Evolusi spesies

Evolusi dan spesiesiasi Introgresi genom/gen

Persilangan alam

Aklimatisasi

Populasi tipe liar Persilangan alam

Mutasi alam

Seleksi alam

Tipe primitif Persilangan alam

Adaptasi/aklimatisasi

Adaptasi

Strain lokal/primitif
Kultivasi

Preferensi/seleksi

Dispersi

Gambar 1. Diagram evolusi terbentuknya varietas lokal dari populasi spesies tanaman
(Diadopsi dari Simmonds 1979, 1995).

Varietas
lokal

Dispersi

Adaptasi dan aklimatisasi

Kultivasi, seleksi

Stabilisasi

Varietas
lokal

Varietas
lokal
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Evolusi spesies tanaman berlangsung selama berjuta tahun, terutama
pada pusat asal spesies tanaman. Selama kurun waktu tersebut terjadi
proses perubahan gen secara mutasi alamiah, introgresi gen, rekombinasi
genom antarspesies (alloploidi), persilangan antarindividu, aklimatisasi,
seleksi alamiah, dan penyebaran ke wilayah agroekologi spesifik, yang
berlangsung secara berulang-ulang selama ratusan ribu tahun hingga timbul
strain lokal yang dibudidayakan secara primitif. Pada strain lokal primitif
tersebut mulai terjadi campur tangan manusia melalui budi daya tanaman
untuk pangan atau untuk kebutuhan hidup lainnya. Pada tahap ini terjadi
seleksi berdasarkan preferensi, adaptasi terhadap lingkungan tumbuh,
stabilisasi populasi, dan budi daya secara turun-temurun, sehingga terbentuk
varietas lokal yang bersifat adaptif terhadap lingkungan. Penyebaran strain
dan varietas oleh manusia terjadi pada tahap akhir evolusi, bersamaan
dengan migrasi atau perpindahan manusia ke wilayah baru (Simmonds
1979; Harlan 1992; Louwaars 2001).

Varietas-varietas lokal selain berfungsi melestarikan gen/DNA yang
terbentuk sejak berjuta tahun yang lalu, juga untuk melestarikan budaya
manusia penggunanya, terutama dari aspek bercocok tanam, preferensi
makanan, dan hal lainnya. Oleh karena itu, pelestarian varietas lokal tidak
hanya bertujuan melestarikan SDG, tetapi juga budaya makan leluhur.
Varietas lokal dibentuk secara evolusif yang berlangsung selama jutaan tahun,
sehingga mengandung gen-gen yang bersifat adaptif terhadap berbagai
cekaman biotik maupun abiotik. Pada awal budi daya tanaman hingga tahun
1930-an, varietas-varietas lokal telah berjasa dan berperan besar sebagai
benih dan bahan tanaman dalam sistem usaha tani yang menghidupi
bangsa-bangsa di dunia.

VARIETAS LOKAL SEBAGAI UNSUR SUMBER DAYA GENETIK

Varietas-varietas lokal merupakan komponen kekayaan SDG yang terpenting.
Proses evolusi dan seleksi terhadap leluhur atau ancestor varietas lokal
terjadi selama berjuta tahun, sehingga diyakini memiliki susunan gen-gen
terpilih yang istimewa. Nilai lebih dan keistimewaan varietas lokal sebagai
unsur SDG antara lain adalah:

1. Beradaptasi secara stabil pada lingkungan spesifik, kadang-kadang
lingkungan yang bersifat ekstrem, unik, atau marginal.

2. Beradaptasi dan toleran tahan terhadap hama-penyakit endemis di
lingkungan tumbuhnya akibat proses hidup secara bersama dengan
serangga hama dan penyakit setempat selama ribuan tahun.

3. Membentuk genotipe yang susunan genetiknya stabil, homozigot  (untuk
tanaman menyerbuk sendiri) atau stabil-heterozigot (untuk tanaman



77
Sumarno
Pemanfaatan sumber daya genetik dalam pembentukan varietas unggul modern

menyerbuk silang), melalui proses stabilisasi konstruksi genetik populasi
tanaman.

4. Sebagai bahan tanaman yang secara agronomis sesuai dengan cara
budi daya petani tradisional, menggunakan masukan rendah, dan cara
tanam sederhana.

5. Mampu beradaptasi dengan berbagai cekaman iklim seperti kekeringan,
kebanjiran atau genangan, suhu rendah, dan suhu tinggi, sesuai dengan
kondisi ekstrem wilayah setempat.

6. Toleran terhadap kondisi lahan suboptimal setempat seperti pH rendah,
(tanah masam), tanah salin, tanah basa, tanah berkapur, lahan
berdrainase buruk, dan sebagainya melalui proses adaptasi dan seleksi
alamiah selama ratusan tahun.

7. Mutu hasil panen unggul dari segi rasa, aroma, tekstur, ukuran, warna,
dan daya simpan, sesuai dengan preferensi masyarakat setempat.

8. Bahan propagasi berupa benih bersifat tahan simpan, daya tumbuh
dan vigor tinggi, dan sesuai dengan teknik penyimpanan sederhana.

9. Varietas lokal di berbagai wilayah memiliki keragaman genetik yang tinggi
atau luas setelah terjadi proses diferensiasi dan seleksi alamiah.

10. Hubungan kekerabatan jauh dan tingkat homozigositas tinggi sehingga
berpeluang menghasilkan turunan yang bersifat heterosis tinggi atau
segregasi transgresif apabila varietas lokal disilangkan dengan varietas
lokal lain.

11. Proses seleksi berdasarkan preferensi konsumen memungkinkan
varietas lokal memiliki gen untuk kandungan nutrisi, vitamin, serat,
mineral, atau zat gizi lainnya dalam kadar yang tinggi.

12. Varietas lokal merupakan akumulasi gen-gen unggul hasil evolusi  dan
seleksi alamiah sejak berjuta tahun lalu yang membentuk daya hidup,
kompetisi, dan adaptasi yang tinggi.

13 Daya hasilnya yang relatif rendah dikompensasi oleh sifat-sifat lain yang
memudahkan petani menanamnya atau mutu hasil yang tinggi.

14. Keragaman atau heterogenitas masing-masing varietas lokal merupakan
mekanisme stabilisasi melalui daya sangga genetik (genetic buffering
capacity) yang tinggi.

15. Keragaman masing-masing varietas lokal merupakan mekanisme
preservasi genetik secara in vivo, yang bermanfaat sebagai unsur SDG
baru melalui pemisahan/penggaluran atau seleksi.

16. Melalui proses identifikasi, observasi, dan seleksi terhadap varietas lokal
berpeluang untuk mendapatkan strain unggul yang dapat diakui dan
dilepas sebagai varietas lokal unggul baru.

17. Varietas lokal asli yang sudah dibudidayakan selama bertahun-tahun
merupakan SDG  yang dapat dilindungi berdasarkan Convention on
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Biodiversity dan kepemilikannya menjadi hak masyarakat penanamnya,
dan mempersyaratkan izin dari pemiliknya apabila varietas lokal tersebut
akan diambil oleh pihak ketiga (prior informed consent).

18. Apabila petani dapat seterusnya membudidayakannya, hal itu
merupakan cara pelestarian plasma nutfah secara in situ yang efektif
dan murah, yang seharusnya difasilitasi oleh pemerintah, seperti
pelestarian padi varietas lokal Pandanwangi di Cianjur.

19. Varietas lokal merupakan sumber gen dan genomik purba yang
terbentuk melalui proses introgresi, persilangan antargenom, dan
poliploidisasi.
Karena banyaknya sifat unggul pada varietas lokal maka merupakan

kekeliruan besar apabila varietas lokal digantikan oleh varietas baru tanpa
pelestarian. Perusahaan benih komersial yang telah mengganti varietas lokal
dengan varietas unggul baru, secara moral dan hukum harus ikut
bertanggung jawab atas terjaminnya pelestarian varietas lokal (Sumarno
dan Zuraida 2004). Varietas lokal merupakan warisan kehidupan dari para
leluhur kepada generasi sekarang dan mendatang untuk tetap dilestarikan.

VARIETAS BUDI DAYA

Istilah varietas ditujukan pada sekelompok tanaman tertentu yang memiliki
ciri-ciri khusus atau unik, seragam, dan stabil dari generasi ke generasi  (Fehr
1987). Varietas budi daya adalah varietas tanaman yang dibudidayakan oleh
petani secara ekonomis. Varietas budi daya sering disebut sebagai kultivar
(cultivar) yang merupakan akronim dari cultivated variety. Dalam praktik,
istilah varietas lebih sering digunakan, namun perlu disadari bahwa varietas
sama persis dengan kultivar dalam konteks ilmu maupun praktik pertanian.
Di Amerika Serikat, istilah variety atau varietas digunakan oleh perusahaan
benih, bahan penyuluhan, dan petani, tetapi para ilmuwan menggunakan
istilah cultivar atau kultivar.

Varietas budi daya atau sering juga disebut sebagai varietas unggul
dibentuk melalui campur tangan manusia dengan memanfaatkan bahan
atau tetua varietas-varietas yang sudah ada sebelumnya. Pembentukan
varietas unggul mungkin dilakukan dengan cara memilah individu segregat
dari populasi varietas lokal atau mengisolasi individu tanaman dari varietas
sebagai galur murni. Dalam hal demikian, varietas unggul yang terbentuk
berstatus sama dengan varietas lokal, hanya dilakukan pemurnian. Varietas
unggul yang dihasilkan dari proses tersebut disebut pemutihan varietas
unggul lokal. Cara seleksi sederhana yang demikian tidak mengurangi nilai
keunggulan varietas yang dihasilkan. Banyak varietas tanaman buah
dibentuk dengan cara tersebut. Demikian juga pada tanaman padi, banyak
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dilepas varietas unggul lokal yang memiliki sifat unik. Dalam hal pelepasan
varietas unggul yang  berasal dari varietas lokal, pemanfaatan kekayaan
SDG terjadi secara langsung menjadi varietas unggul anjuran.

Varietas unggul modern pada umumnya dibentuk dari persilangan
(hibridisasi) dua atau banyak tetua yang saling disilangkan melalui multiple
crosses (persilangan ganda) atau poly crosses (persilangan jamak). Dari
persilangan-persilangan tersebut diperoleh akumulasi dan rekombinasi
gen-gen unggul dalam satu genotipe calon varietas melalui proses
rekombinasi, segregasi, dan fiksasi gen, yang diharapkan berdampak
terhadap peningkatan produktivitas tanaman (Fehr 1981).

Secara umum varietas unggul budi daya harus memenuhi dan memiliki
sifat-sifat sebagai berikut:

1. Uniformity atau keseragaman dalam varietas
Fenotipe (penampilan bentuk) varietas dalam populasi tanaman harus
seragam sesuai toleransi batas tampilan visual, terutama untuk sifat-
sifat kualitatif seperti tinggi batang, bentuk morfologi tanaman, umur
panen, bentuk buah/biji, warna, dan hasil panen. Lingkungan dapat
mengubah penampilan fenotipe yang diatur oleh banyak gen
(poligenik), tetapi pada kondisi optimal, perubahan yang terjadi dapat
dipulihkan menjadi normal.

Keseragaman dipadankan dengan kemurnian genetik varietas,
sehingga pemulia tanaman harus bekerja ekstra keras untuk memenuhi
persyaratan keseragaman, walaupun sering kali keseragaman tidak
mempunyai dampak positif terhadap kinerja varietas. Toleransi
campuran hingga 10% terhadap varietas murni sebenarnya tidak
berpengaruh negatif terhadap kinerja varietas yang bersangkutan
(Sumarno and Fehr 1980). Namun, peraturan pemerintah sangat ketat,
pada kelas benih sebar toleransi campuran harus kurang dari 2%.

2. Distinctness atau bersifat unik dan dapat dibedakan dari varietas lain
Persyaratan ini mengharuskan suatu varietas memiliki sifat unik yang
menjadi pembeda dengan varietas lain yang sudah ada. Pada mulanya
pembeda ini harus terlihat secara visual, sehingga sering menyulitkan
pemulia tanaman untuk melepas varietas baru, karena sulitnya mencari
“tanda” atau sifat morfologi yang berbeda dengan varietas yang sudah
ada. Pada masa mendatang, tanda pembeda yang bersifat unik
semestinya dapat menggunakan sifat molekuler yang dapat dirunut
berdasarkan teknik genetika molekuler. Sifat fisiologis tanaman, sifat
ketahanan terhadap hama atau penyakit tertentu, dan atau kandungan
nutrisi pangan sudah selayaknya digunakan sebagai pembeda pada
varietas baru.
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3. Stability atau stabilitas sifat tanaman
Persyaratan stabilitas varietas mengharuskan sifat-sifat varietas stabil
atau tetap sama antarlokasi maupun antartahun atau antargenerasi.
Walaupun terjadi keragaman lingkungan dan iklim antartahun, suatu
varietas diharapkan mampu tampil relatif stabil seperti dinyatakan pada
deskripsinya. Stabil dimaknai penampilan varietas relatif stabil pada
berbagai lokasi lingkungan dan musim tanam, kecuali pada  lingkungan
yang bersifat ekstrem. Interaksi genotipe dan lingkungan sering
mengubah penampilan varietas menjadi tidak stabil. Namun kondisi ini
pada umumnya dimaklumi, sehingga persyaratan stabil tetap
diberlakukan terhadap varietas. Apabila penyebab ketidakstabilan
varietas diketahui, maka tidak membatalkan status stabil suatu varietas.

Tiga persyaratan diakuinya genotipe sebagai varietas atau kultivar, yaitu
keseragaman (uniformity), berbeda dengan varietas lain (distinctness), dan
stabilitas (stability), sering menjadi penghalang untuk pelepasan varietas
baru. Varietas yang dikembangkan melalui proses pemuliaan partisipatif
(participatory breeding) antara peneliti pemulia tanaman dengan petani
kemungkinan besar sulit untuk mampu memenuhi persyaratan pelepasan
varietas baru karena petani tidak terlalu mementingkan sifat seragam dan
sifat unik varietas yang mereka pilih (Ceccarelli et al. 2001).

Varietas lokal yang telah dimurnikan umumnya mampu memenuhi
persyaratan varietas, sehingga varietas lokal berhak disebut sebagai varietas
atau kultivar. Perlu diketahui bahwa persyaratan pengakuan terhadap suatu
varietas tidak mencakup jaminan keunggulannya apabila dibudidayakan
oleh petani. Hal ini sebenarnya aneh karena sifat-sifat yang tidak memiliki
kaitan dengan keunggulan varietas (seperti keseragaman, keunikan, dan
stabilitas) sangat ditekankan dan diharuskan, tetapi sifat-sifat unggulnya
tidak dijadikan persyaratan ketentuan varietas baru. Untungnya, sifat unggul
suatu varietas menjadi persyaratan dalam pengusulan pelepasan varietas
baru yang harus memiliki satu atau lebih keunggulan dibandingkan dengan
varietas yang sudah ada sebelumnya.

PENGGOLONGAN VARIETAS

Varietas atau kultivar tanaman secara umum dapat digolongkan berdasarkan
cara pembentukan dan konstruksi genetiknya. Penggolongan tersebut
memungkinkan untuk memilah secara mendasar pembedaan antarvarietas.
Terdapat sembilan golongan varietas atas dasar cara pembentukan dan
konstruksi genetiknya, seperti terlihat pada Tabel 1.
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Golongan varietas yang berbeda menentukan teknik produksi benih,
penggunaan benih untuk usaha budi daya, sistem perlindungan varietas,
dan harga jual benih. Pemahaman terhadap konstruksi genetik varietas
kemungkinan masih sulit bagi petugas Dinas Pertanian, penyuluh pertanian,
dan petani, sehingga sering terjadi kekeliruan dalam penggunaan benih.

Selain pembagian menjadi sembilan golongan tersebut, varietas dapat
digolongkan menjadi: (1) varietas komersial; (2) varietas lokal; (3) varietas
introduksi; (4) varietas terdaftar; (5) varietas publik; dan (6) varietas yang
dilindungi. Namun, keenam golongan ini hanya merupakan penjelasan
status varietas, sedangkan secara teknis dapat dimasukkan ke dalam
sembilan golongan yang pertama (Tabel 1). Varietas transgenik dan varietas
mutan sebenarnya tidak dapat menjadi golongan varietas tersendiri, karena
mutan dan transgenik hanya menjelaskan proses pengubahan gen, bukan

Tabel 1. Penggolongan varietas atas dasar pembentukan dan konstruksi genetiknya.

Golongan varietas Cara pembentukan Konstruksi genetik

Varietas murni, inbrida Hibridisasi + inbridisasi Homozigot-homogen
(F8 atau lebih)

Varietas hibrida Keturunan  persilangan (F1) Heterozigot-seragam
Varietas sintetik Saling silang terbuka inbred Heterozigot-seragam1)

terpilih
Varietas komposit Saling silang terbuka Heterozigot-seragam1)

varietas terpilih
Varietas klon Berasal dari perbanyakan Heterozigot-seragam

vegetatif satu klon unggul
Varietas multilini Dibentuk oleh banyak Homozigot-beragam2)

galur isogenik
Varietas blend Campuran secara fisik Homozigot-beragam3)

beberapa varietas
Varietas transgenik4) Menambah gen dari spesies Homo/heterozigot-

atau genus berbeda seragam4)

Varietas mutan Pengubahan gen melalui Homozigot-seragam
mutasi

1)Seragam pada varietas komposit dan sintetik mengandung keberagaman
antarindividu tanaman dengan kisaran tertentu.

2)Homozigot-beragam pada varietas multilini hanya terbatas pada keragaman
(perbedaan) ketahanan terhadap berbagai biotipe atau strain hama-penyakit,
sifat morfologi seragam.

3)Homozigot-beragam pada varietas blend ditimbulkan oleh beberapa varietas murni
yang dicampur secara fisik.

4)Varietas transgenik dapat berupa varietas inbrida atau varietas hibrida.
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bentuk varietas secara fisik maupun konstruksi genetik. Varietas transgenik
dan mutan dapat berupa varietas inbrida, hibrida, atau klon.

Golongan varietas yang berbeda cara pembentukannya berdampak
terhadap  perbedaan konstruksi genetiknya. Perbedaan cara penyerbukan
tanaman berimplikasi pada perbedaan cara penyediaan benih. Secara
ringkas, cara penyediaan benih masing-masing bentuk atau golongan
varietas tertera pada Tabel 2.

Pemanfaatan plasma nutfah sebagai sumber gen atau pembentuk
populasi atau sebagai resipien (penerima gen baru) dapat diaplikasikan
pada sembilan golongan varietas tersebut. Sumber daya genetik tidak dapat
dipisahkan dengan varietas unggul modern yang ditanam petani, karena
setiap varietas unggul dibentuk dengan bahan dasar SDG.

SUMBER BENIH

Varietas unggul baru belum dapat dimanfaatkan oleh petani apabila benihnya
belum diproduksi dan tersedia di “pasar benih”. Peraturan Pemerintah No.
44 Tahun 2000 mengatur tata cara perbenihan secara ketat guna menjamin
mutu benih dan keaslian varietas terkait dengan penyediaan benih. Benih
perlu disertifikasi yang menandakan benih bersertifikat, yaitu murni dan
bermutu tinggi dari aspek daya tumbuh, kemurnian, bersih dari biji gulma,

Tabel 2. Perbedaan cara penyediaan benih berbagai golongan varietas.

Golongan varietas Cara penyerbukan Cara penyediaan benih

Inbrida Sendiri Perbanyakan benih sumber
Hibrida Menyilang Penyilangan dua atau lebih

tetua inbrida
Sintetik Menyilang Reproduksi benih dari populasi

tanaman sebelumnya
Komposit Menyilang Reproduksi benih dari populasi

tanaman sebelumnya
Klon Menyilang atau sendiri Perbanyakan vegetatif klonal
Multi Lini Sendiri Perbanyakan galur-galur

isogenik
Blend Sendiri Perbanyakan varietas

komponen blend
Transgenik Sendiri atau menyilang Perbanyakan benih sumber

atau pembuatan hibrida pada
tanaman menyerbuk silang

Mutan Sendiri Perbanyakan benih sumber
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dan tidak membawa hama dan penyakit. Benih bersertifikat secara formal
dijamin kemurnian dan mutunya. Tata cara perbenihan demikian
menguntungkan dan merugikan petani, yang menjadi kritik keras dari
penggiat lembaga swadaya masyarakat. Di satu sisi, petani diuntungkan
oleh adanya jaminan kemurnian dan mutu benih, sehingga dapat mengawali
usaha produksi dengan rasa aman bahwa benih yang mereka tanam jelas
seperti yang diinginkan. Di sisi lain, dalam pengadaan benih, petani
terbelenggu oleh peraturan, sehingga tidak dapat menyediakan benih untuk
ditanam sendiri. Kondisi demikian sering dikritik sebagai “kemandirian petani
telah dirampas oleh perusahaan benih”.

Petani modern umumnya lebih menghendaki kepraktisan. Pada waktu
panen, petani tidak sempat mengambil dan menyeleksi hasil panen untuk
dijadikan benih, sehingga pada musim tanam berikutnya petani lebih
memilih membeli benih dari perusahaan benih. Oleh karena itu,
“kemandirian petani” menjadi istilah yang kurang praktis. Untuk benih
varietas hibrida, petani tidak bisa menanam benih keturunan tanaman
hibrida yang merupakan “benih” generasi F2 karena telah kehilangan sifat-
sifat unggulnya. Pro-kontra tentang benih untuk petani dapat diatasi apabila
penalaran penggunaan benih lebih mendasarkan pada perhitungan
ekonomi dan kebutuhan produksi nasional, serta segi kepraktisan bagi
petani dalam proses usaha tani.

Petani yang merasa beruntung apabila menggunakan benih sendiri yang
berupa benih varietas lokal, seperti padi varietas lokal Pandanwangi di
Cianjur, Rojolele di Klaten, dan Siam Unus di Kalimantan Selatan, tidak
dilarang untuk menggunakan benih sendiri. Hal yang sama juga berlaku
dalam penanaman varietas lokal tanaman buah-buahan tahunan, pisang,
ubi jalar, talas, ubi kayu, dan tanaman lainnya. Mutu produk panen dan
harga jual sering menjadi dasar pertimbangan petani dalam penggunaan
benih sendiri (varietas lokal) yang beradaptasi dengan lingkungan spesifik.

Dalam sistem perbenihan secara formal, sumber benih dan kelas benih
berbagai golongan varietas untuk ditanam petani dapat diringkas pada Tabel
3. Pada varietas inbrida, konstruksi genetik benih dari generasi ke generasi
berikutnya tetap stabil. Varietas inbrida pada tanaman menyerbuk sendiri,
benihnya dapat diproduksi lagi setelah beberapa generasi dan tetap murni
asal tidak tercampur secara fisik oleh varietas lain. Pada varietas hibrida,
konstruksi genetik pada generasi F2 dan generasi seterusnya sangat
berubah, karena terjadi segregasi dari semua alel heterozigot, sehingga
penampilan keturunan F2 atau F3 sangat buruk. Pada varietas sintetik dan
komposit pada tanaman jagung, benih untuk tanam musim berikutnya dapat
dibuat dengan memilih tongkol yang baik di bagian tengah pertanaman,
sebanyak 50 tongkol atau lebih dan biji-biji dari semua tongkol disatukan
menjadi benih baru.
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Untuk varietas klon, benih/bibit dapat diperbanyak melalui bagian
vegetatif, sehingga konstruksi genetiknya tidak berubah. Penanaman
menggunakan biji pada varietas klon menghasilkan tampilan tanaman yang
berbeda dibanding induknya. Pada varietas multilini dan varietas blend,
penyediaan benih harus berasal dari komponen galur isogenik dari varietas
komponen blend, yang dicampur dengan porsi yang diinginkan. Penjelasan
teknik rinci tentang bentuk varietas dan penangkaran benihnya dapat
dipelajari dalam Fehr (1987).

Varietas asal mutasi dan varietas transgenik, perbanyakan benihnya
mengikuti bentuk varietasnya, inbrida atau hibrida, sama seperti varietas
asal persilangan. Ketentuan khusus tentang varietas transgenik, seperti aspek
keamanan hayati dan keamanan pangan, tidak dibahas dalam buku ini.

Pemuliaan tanaman yang mampu menghasilkan varietas unggul modern
sebenarnya seperi “pedang bermata dua” (Cooperet al. 2001). Di satu sisi,
varietas unggul mampu meningkatkan produktivitas, yang merupakan ciri
utama pertanian modern. Di sisi lain yang tidak pernah ditonjolkan adalah
terjadinya penyempitan keragaman genetik atau keragaman varietas budi
daya, karena penanaman satu varietas pada area yang sangat luas. Apabila

Tabel 3. Sumber benih berbagai golongan varietas tanaman.

Bentuk atau golongan
Sumber benih

Benih tersedia
varietas bagi petani

Varietas inbrida Kelas benih SS yang dapat Benih murni ES
ditanam beberapa generasi

Varietas hibrida Inbred jantan dan inbred betina Benih hibrida F1
Varietas sintetik Benih pokok (SS) Benih ES
Varietas komposit Benih SS Benih ES
Varietas klon1) Pohon induk atau blok fondasi Benih ES

sumber entres, setek batang, umbi
Varietas multilini Produksi benih galur-galur isogenik Benih ES
Varietas transgenik Sama seperti pada varietas Benih ES

inbrida atau hibrida
Varietas blend Produksi benih masing-masing Benih ES

varietas komponen blend
Varietas mutan2) Sama seperti varietas inbrida Benih ES

1)Penyediaan benih varietas klon beragam, bergantung pada spesies tanaman, bisa
berupa setek batang, mata tempel (entres), tunas pucuk, kultur jaringan, umbi,
bulbus, setek akar, dan anakan.

2)Varietas transgenik dan varietas mutan, bentuk varietasnya dapat berupa inbrida,
hibrida atau klon, bergantung pada spesies tanamannya.
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terjadi serangan hama atau penyakit, maka seluruh area tanaman berisiko
tinggi untuk mengalami kerusakan.

Pada akhir abad ke-20 terjadi perdebatan di antara ilmuwan tentang
untung rugi kemurnian genetik menjadi persyaratan varietas inbrida atau
hibrida (Eyzewalker et al. 1998; Berthoud et al. 2001; Louwaars 2001).
Kemurnian genetik diasosiasikan dengan stabilitas adaptasi yang rendah,
daya sangga genetik yang lemah, kurang memiliki sifat plastisitas, dan berisiko
tinggi terhadap perubahan lingkungan. Varietas modern disarankan perlu
memiliki basis genetik yang luas dari berbagai mekanisme. FAO dan IPGRI
menganjurkan broadening the genetic base of crop production (Cooper et
al. 2001). Sumarno dan Anwari (1994) menyarankan dehomogenisasi
varietas inbrida untuk memperoleh daya sangga genetik yang tinggi melalui
pencampuran galur-galur satu famili (family lines) atau galur-galur
bersaudara (sister lines).

Berdasarkan pemikiran tersebut maka kemurnian genetik (genetic
purity) tidak seharusnya dijadikan persyaratan ketat dalam pembentukan
varietas, apalagi sebenarnya dalam pemasaran produk hasil panennya
(terutama biji-bijian), beberapa varietas akhirnya dicampur guna
mendapatkan mutu olah yang lebih baik. Sebutan “unggul” pada varietas
unggul sebenarnya tidak unggul secara keseluruhan, karena varietas unggul
pada umumnya tidak adaptif terhadap lingkungan yang kurang optimal,
peka terhadap hama-penyakit tertentu, atau kurang toleran terhadap
cekaman iklim seperti kekeringan atau genangan.

Louwaars (2001) menyarankan varietas modern hasil pemuliaan
memiliki sifat plastisitas-genetik yang dapat diperoleh dari pemanfaatan
multiparental, berasal dari varietas lokal yang memiliki gen-gen tahan dan
toleran terhadap cekaman biotik maupun abiotik. Ceccarelli et al (2001)
memberikan kritik atas kelemahan varietas unggul modern, yang disebabkan
oleh proses perakitannya yang bersifat eksklusif, yaitu:

1. Proses seleksi dilakukan pada lingkungan tumbuh optimal dengan
masukan tinggi, hama penyakit dikendalikan, dan cekaman abiotik
ditiadakan.

2. Varietas yang dihasilkan harus homogen secara genetik maupun
morfologis, sehingga memiliki daya sangga genetik yang rendah.

3. Varietas unggul harus beradaptasi luas untuk memfasilitasi target pasar
benih yang besar, sehingga tidak memerhatikan kebutuhan varietas
adaptif agroekologi spesifik.

4. Benih harus disediakan melalui mekanisme formal yang lebih
mementingkan persyaratan teknis formal, seperti kemurnian benih dan
sertifikat benih, namun daya tumbuh sering telah menurun.
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5. Petani pengguna benih tidak dilibatkan dalam proses seleksi
pembentukan varietas, sehingga petani hanya diposisikan sebagai objek
pemasaran benih.

6. Cara budi daya varietas harus mengikuti persyaratan tumbuh varietas,
bukan menyesuaikan kemampuan petani, dan tidak selalu beradaptasi
dengan lingkungan alamiah yang tersedia.
Hal-hal tersebut, walaupun masih bersifat kontroversi, perlu menjadi

pemikiran dalam pembentukan varietas modern. Varietas tanaman untuk
masa depan sebaiknya memiliki sifat-sifat adaptif lingkungan spesifik, toleran
cekaman biotik dan abiotik, adaptif perubahan lingkungan, dan lebih
responsif terhadap beragam teknik produksi, bukan lagi memfokuskan
pada kemurnian atau keunikan.

PEMANFAATAN SDG UNTUK PERBAIKAN VARIETAS
TANAMAN

Koleksi dan pelestarian SDG tanaman menjadi bermakna apabila kekayaan
plasma nutfah tersebut telah dan terus dimanfaatkan untuk perbaikan
genetik tanaman budi daya. Koleksi SDG dan pengelolaannya yang terpisah
dari program pemuliaan tanaman sering menjadikan kekayaan SDG bersifat
mandul, kurang termanfaatkan. Sebaliknya, pemuliaan tanaman yang tidak
memanfaatkan ketersediaan gen-gen koleksi SDG akan mengakibatkan
terjadinya  “penyempitan leher botol” kandungan genetik varietas yang
dihasilkan (genetic bottle-necking of variety) (Cooper et al. 2001).

Karena terjadinya perubahan yang dinamis pada populasi serangga
hama dan patogen penyakit di alam dalam upaya merespons perubahan
tanaman inang dan lingkungan, maka varietas unggul yang dianjurkan perlu
diganti secara periodik, pada tanaman semusim setiap empat sampai
delapan tahun. Penyiapan varietas baru sebagai pengganti tentu harus
dilakukan sejak 6-8 tahun sebelumnya. Dengan demikian, setiap kali varietas
unggul baru mulai dianjurkan, sudah harus dimulai penelitian perakitan
varietas untuk menggantikan varietas yang dianjurkan.

Untuk dapat melakukan penelitian pemuliaan guna mengatasi
permasalahan 6-8 tahun yang akan datang, perlu kerja tim yang terpadu
dan sinergis antara pengelola plasma nutfah, patologis, entomologis, dan
pemulia tanaman, seperti yang dianjurkan oleh Sumarno (2011). Hal yang
sama juga perlu dilakukan apabila permasalahan yang ingin diatasi berupa
cekaman abiotik, seperti tanah masam, tanah salin, lahan pasang surut,
cekaman kekeringan, suhu tinggi, atau kondisi drainase tanah buruk.
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Peran pengelola plasma nutfah beserta anggota tim interdisiplin
keilmuan sangat menentukan keberhasilan program pemuliaan yang
direncanakan guna mengatasi permasalahan tersebut. Secara keseluruhan,
program kerja pemanfaatan plasma nutfah tanaman dalam upaya perbaikan
varietas mencakup delapan tahapan sebagai berikut (USDA 1999):

1. Pengayaan koleksi SDG tanaman objek penelitian, karakterisasi sifat
umum dan data dasar, serta pelestarian plasma nutfah.

2. Evaluasi SDG dan penyaringan sifat-sifat yang diinginkan sesuai dengan
tujuan pemuliaan oleh tim kerja antardisiplin ilmu yang terkait.

3. Studi genetik pewarisan sifat yang diinginkan agar metode seleksi lebih
efektif dan efisien. Studi demikian dapat dilakukan berdasarkan hukum
Mendel atau menggunakan teknik biomolekuler yang dapat
mengidentifikasi marka molekuler sebagai “alat bantu” seleksi
(molecular marker aided selection).

4. Pemanfatan SDG terpilih sebagai donor gen yang telah teridentifikasi,
sebagai salah satu tetua persilangan untuk perbaikan varietas yang
dimaksudkan.

5. Seleksi populasi tanaman persilangan secara ketat untuk memastikan
gen pembawa sifat yang diinginkan terbawa pada galur yang terpilih.
Guna memperoleh akurasi seleksi, tim kerja antardisiplin (seperti
patologis, entomologis, agronomis) bersama pemulia tanaman
merupakan keharusan.

6. Pengujian galur-galur terpilih pada wilayah target guna memastikan
efektivitas gen yang telah direkombinasikan. Untuk varietas hibrida,
dilakukan uji efektivitas gen dalam konstruksi genotipe hibrida
(penetrance test).

7. Uji adaptasi agronomis pada wilayah target anjuran, disertai dengan
preferensi petani, pasar, dan konsumen terhadap calon varietas.

8. Pelepasan varietas dan produksi benih oleh perusahaan benih agar
varietas unggul baru tersedia benihnya untuk ditanam petani.
Walaupun delapan tahapan tersebut merupakan pola kerja klasik

pemuliaan, kemungkinan modifikasi perlu dilakukan pada masing-masing
tahapan, disesuaikan dengan keperluan penggunaan varietas. Penekanan
pada delapan tahapan proses pemanfaatan koleksi plasma nutfah tersebut
menunjukkan pentingnya kerja tim interdisiplin keilmuan dalam setiap
tahapan dan pentingnya pemanfaatan SDG secara aktif dalam program
pemuliaan. Walaupun pesan tersebut tampak wajar dan sudah semestinya
demikian, dalam praktik pemulia di Indonesia lebih sering menggunakan
tetua persilangan yang tersedia pada “koleksi kerja” (genetic resources
working collection) yang lebih adaptif dan sifat agronomisnya normal, dan
bekerja secara tim jarang terjadi.
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Koleksi SDG dalam pengertian reservoir gen (gen pool) terdiri atas
berbagai unsur yang mungkin bersifat primitif, seperti rumput (weedy
species), tipe merambat atau tumbuh sangat berbeda dengan varietas budi
daya yang akan diperbaiki sifatnya. Penggunaan spesies liar sebagai tetua
persilangan akan menghasilkan keturunan yang bersifat semiprimitif seperti
sifat menjalar, batang rebah, banyak bercabang, atau bijinya kecil.

Harlan dan de Wet (1975) membagi tiga tingkatan gene pool spesies
tanaman, yaitu:

1. Gene pool primer (GP-1): terdiri atas aksesi varietas lokal, antaranggota/
aksesi SDG dapat disilangkan, dan menghasilkan biji F1 yang subur
(fertile).

2. Gene pool sekunder (GP-2): aksesi SDG GP-2 sulit disilangkan dengan
varietas budi daya, tetapi dapat diperoleh keturunan F1 apabila
menggunakan berbagai teknik, seperti penyelamatan embrio. Dalam
ilmu pemuliaan, persilangan dengan aksesi GP-2 sering disebut wide
cross compatible (persilangan kerabat jauh yang diupayakan dapat
serasi).

3. Gene pool tersier (GP-3): aksesi SDG GP-3 sulit disilangkan dengan varietas
budi daya, sehingga gen donor dari GP-3 sukar dimanfaatkan dalam
pemuliaan. GP-3 terdiri atas jenis liar primitif, berbeda spesies dalam
satu genus atau aksesi yang mengandung gen-gen inkompatibel. Aksesi
GP-3 memungkinkan untuk disilangkan dengan tetua varietas budi daya
dengan teknik kultur embrio dan teknik bioteknologi.
Kerja sama tim interdisiplin memungkinkan pemulia tanaman tidak

hanya memanfaatkan plasma nutfah GP-1, tetapi juga dari kelompok GP-2
dan GP-3.

PERLUASAN KANDUNGAN BASIS SDG VARIETAS TANAMAN

Penggunaan SDG dalam perakitan varietas unggul komersial sering lebih
menekankan pada keuntungan jangka pendek, yakni  produktivitas tinggi,
pertumbuhan seragam, dan adaptif terhadap lingkungan optimal.
Kekhawatiran bahwa pemuliaan tanaman telah membentuk varietas
dengan keragaman genetik yang sangat sempit sehingga berisiko tinggi
terhadap perubahan lingkungan telah banyak disuarakan oleh ilmuwan
dan FAO (FAO 1999; Berthoud et al. 2001; Cooper et al. 2001; Sperling et al.
2001; Spoor and Simmonds 2001). Rumusan hasil konferensi negara-negara
anggota CBD pada tahun 1996 menyepakati rencana tindakan global (global
plan of action) sebagai berikut:  (1) memperluas basis muatan genetik
varietas tanaman utama; (2) mendukung kemampuan negara-negara
anggota membentuk varietas baru yang beradaptasi pada lingkungan
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spesifik; (3) mendorong tersedianya banyak varietas yang beragam sifatnya
untuk pilihan petani; dan (4) membangun strategi untuk petani agar mau
menanam varietas yang berbeda-beda guna mengurangi risiko gagal panen
(FAO 1999; Cooper et al. 2001). Academy of Science Amerika Serikat pada
tahun 1972 juga telah menyusun rekomendasi tentang perluasan basis
genetik tanaman utama, karena alasan kondisi kerawanan genetik tanaman
(NRC 1972). Mereka belajar dari kejadian kerusakan tanaman jagung hibrida
oleh penyakit hawar daun, karena menggunakan jantan mandul sitoplasmik
secara seragam.

Perluasan basis genetik varietas tanaman pada dasarnya dapat
ditempuh dengan berbagai cara sebagai berikut (FAO 1999; Berthoud et al.
2001, Ceccarelli et al. 2001, Cooper et al. 2001, Louwaars 2001):

1. Memanfaatkan SDG varietas lokal sebanyak mungkin guna
mengaktualisasikan gen-gen adaptif pada lingkungan spesifik.

2. Merakit varietas menggunakan banyak tetua melalui persilangan ganda.
3. Introgresi gen-gen serasi dari tipe liar ke dalam genom varietas budi

daya.
4. Membentuk varietas dari banyak galur yang secara fenotipik tampak

seragam.
5. Menyilangkan varietas budi daya dengan aksesi SDG yang berkerabat

jauh (wide cross compatibility).
6. Mengadvokasi varietas blend (campuran), komposit, dan sintetik pada

lahan marginal.
7. Memfasilitasi pemuliaan partisipatif bersama petani-penyuluh-peneliti.
8. Menyediakan varietas unggul adaptif lingkungan spesifik.
9. Mengganti anjuran penanaman varietas tanaman semusim setiap 4-5

tahun.
10. Memberikan kebebasan kepada petani untuk melakukan pemuliaan

dan seleksi terhadap tanaman mereka sendiri, sehingga terbentuk
varietas unggul petani.
Anjuran tersebut berbeda dengan strategi pembentukan varietas

komersial selama ini, yang lebih menekankan pada kecepatan proses
perakitan varietas, keseragaman, dan adaptasi luas. Namun kearifan dari
upaya perluasan basis genetik varietas tanaman perlu dipertimbangkan oleh
peneliti pemulia tanaman, karena hanya dengan cara itu diperoleh stabilitas,
keseimbangan ekologis, dan keberlanjutan produksi pada masa mendatang.
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PENUTUP

Varietas lokal tanaman merupakan unsur keragaman SDG yang penting,
karena kandungan gennya telah mengalami evolusi adaptasi terhadap
lingkungan spesifik selama berabad-abad. Pemanfaatan varietas lokal
sebagai pembentuk varietas unggul komersial dinilai sangat tepat dan
dianjurkan.

Varietas unggul komersial merupakan komponen teknologi modern
yang memiliki keuntungan dan kelemahan. Keuntungannya adalah potensi
hasil tinggi, mutu produk panen seragam, dan nilai ekonomi (dalam jangka
pendek) optimal. Kelemahannya, basis genetik pembentuk varietas sempit
sehingga berisiko tinggi terhadap perubahan lingkungan biotik maupun
abiotik.

Perluasan basis genetik pembentukan varietas unggul dianjurkan oleh
ilmuwan dan FAO untuk mendapatkan sifat plastisitas varietas, adaptif
terhadap lingkungan spesifik, dan memiliki stabilitas tinggi terhadap
perubahan lingkungan biotik maupun abiotik karena daya sangga genetik
yang tinggi. Keterpaduan dalam pengelolaan SDG oleh peneliti interdisiplin
ilmu menjadi kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan pemuliaan
tanaman. SDG yang tersedia merupakan karunia Illahi yang perlu
dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Sebaliknya, memusnahkan
SDG tanaman berarti menyia-nyiakan karunia-Nya.
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Bab 5

SUMBER DAYA GENETIK PADI: PELUANG DAN
PEMANFAATAN

Suwarno

Balai Besar Penelitian Tanaman Padi

Jalan Raya No. 9, Sukamandi, Subang 41172

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bagian dari pusat asal-usul (secondary center of
origin) tanaman padi. Oleh karena itu, tanaman padi di Indonesia
mempunyai keragaman genetik yang sangat luas, yang ditunjukkan oleh
berbagai macam dan banyaknya varietas lokal, varietas tradisional, atau
land races, bahkan dapat dijumpai spesies atau kerabat liarnya. Kondisi
tersebut merupakan justifikasi yang sangat kuat untuk segala upaya
pelestarian sumber daya genetik (SDG) padi di Indonesia.

Upaya pelestarian dan pemanfaatan SDG padi di Indonesia telah
dilakukan sejak lama melalui eksplorasi ke berbagai wilayah, pengambilan
dan pengumpulan benih padi, serta menyimpan dan memelihara benih-
benih tersebut agar tidak mati. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian merupakan institusi formal
di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang diberi mandat
secara nasional untuk mengelolaan SDG pertanian, termasuk SDG padi.
Institusi lain, terutama yang melakukan kegiatan pemuliaan padi, seperti
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi) dan beberapa perguruan
tinggi juga melakukan pelestarian SDG padi dalam bentuk working collection.

Pemanfaatan SDG padi telah menghasilkan berbagai varietas unggul
yang secara resmi telah dilepas oleh pemerintah. Penyebarluasan dan
pemanfaatan varietas unggul padi telah memberikan dampak besar, bukan
hanya terhadap pola tanam, peningkatan hasil dan produksi padi nasional,
tetapi juga terhadap budaya bertani dan peningkatan kesejahteraan petani.
Beberapa sifat unggul utama yang memberikan dampak besar adalah
potensi hasil tinggi, umur genjah, ketahanan terhadap organisme
pengganggu tanaman (OPT), toleransi terhadap cekaman lingkungan, dan
keragaman mutu beras untuk memenuhi selera konsumen dan bahan
industri pengolahan.
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Kemajuan bioteknologi sangat mendukung pengelolaan dan
pemanfaatan SDG tanaman. Karakterisasi dan identifikasi sifat-sifat yang
bermanfaat dapat dilakukan lebih akurat sampai ke tingkat molekuler, gen,
atau DNA. Beberapa teknik bioteknologi seperti marka molekuler, kultur
jaringan, variasi somaklonal, dan rekayasa genetik dikembangkan untuk
memaksimalkan pemanfaatan SDG.

KOLEKSI SUMBER DAYA GENETIK

Indonesia sebagai bagian dari secondary center of origin tanaman padi
banyak menarik perhatian lembaga penelitian internasional untuk
berpartisipasi dalam penyelamatan SDG tanaman padi. Beberapa kerja sama
internasional telah dilakukan untuk eksplorasi dan koleksi SDG padi, di
antaranya kerja sama dengan Lembaga Penelitian Padi Internasional (IRRI),
Swiss Development Cooperation (SDC), Office de la Recherche Sceientifique
et Technique de OutreMer (ORSTOM), dan Cornell University. Melalui kerja
sama tersebut telah dikumpulkan varietas-varietas lokal dari hampir seluruh
provinsi di Indonesia, termasuk spesies padi liar dari Sulawesi dan Papua
(Silitonga et al. 2010). Meskipun eksplorasi telah dilakukan di seluruh provinsi,
masih banyak wilayah yang belum terjangkau, terutama wilayah-wilayah
yang terpencil. Eksplorasi untuk mengoleksi SDG padi masih terus dilakukan
melalui kerja sama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) di
setiap provinsi, lembaga sosial masyarakat, Dinas Pertanian, dan beberapa
perguruan tinggi.

Pembangunan koleksi dimaksudkan untuk menyimpan dan memelihara
SDG tanaman dalam keadaan hidup agar terhindar dari kepunahan dan
selalu tersedia untuk dimanfaatkan. Koleksi SDG padi disimpan dalam
bentuk benih. Di BB Biogen terdapat 4.054  aksesi yang terdiri atas varietas
lokal, varietas unggul dan galur hasil pemuliaan, serta varietas dan galur
introduksi. Selain itu terdapat 94 aksesi spesies padi liar. Sementara di BB
Padi tersedia working collection padi sekitar 1.800 aksesi varietas lokal dan
1.500 aksesi varietas unggul dan varietas introduksi.

Klasifikasi SDG padi menurut ekosistem dan golongannya dapat dilihat
pada Tabel 1. Sebagian besar koleksi SDG padi berupa padi sawah, diikuti
berturut-turut oleh padi gogo dan padi rawa. Berdasarkan golongannya,
koleksi terbanyak dari golongan padi cere, diikuti oleh padi bulu dan padi
gundil. Padi bulu termasuk padi tipe Javanica karena banyak ditemukan di
Jawa dan mirip padi tipe Japonica yang banyak terdapat di wilayah
subtropika. Tipe Javanica sering disebut sebagai Tropical Japonica. Padi
tipe ini dicirikan antara lain oleh bulu panjang pada ujung gabah, bentuk
gabah bulat, batang besar, dan anakan sedikit. Padi cere dicirikan oleh tidak
adanya bulu pada ujung gabah dan bentuk gabah ramping, sedangkan
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padi gundil mempunyai gabah dengan bulu pendek. Padi cere dan padi
gundil tergolong tipe Indica yang banyak dibudidayakan di wilayah tropika.

Koleksi SDG padi telah dikumpulkan dari berbagai wilayah di Indonesia
(Tabel 2). Sebagian besar koleksi berasal dari Kalimantan dan Jawa, diikuti
dari Sumatera dan Sulawesi, sedangkan dari Papua Barat hanya tiga aksesi.
Eksplorasi untuk pengumpulan SDG padi perlu dilakukan secara bertahap,
terutama ke wilayah-wilayah yang belum  terjamah, sehingga jumlah aksesi
tersebut akan terus bertambah.

Selain hasil eksplorasi di wilayah Indonesia, koleksi SDG padi juga
diperoleh dengan cara introduksi dari luar negeri, terutama melalui kerja
sama dengan Lembaga Penelitian Internasional seperti IRRI dan IITA.
Sumber daya genetik introduksi sangat bermanfaat karena beberapa di
antaranya merupakan varietas atau galur dengan sifat unggul yang telah
diidentifikasi potensi genetiknya, bahkan beberapa di antaranya telah
diidentifikasi secara molekuler.

Tabel 1. Jumlah aksesi sumber daya genetik padi yang dikoleksi dalam bank gen di
BB Biogen, Bogor, menurut kelompok ekosistem dan jenis.

Kelompok Jumlah Kelompok Jumlah
ekosistem aksesi jenis/golongan aksesi

Padi sawah 2.623 Cere 3.793
Padi gogo 750 Gundil 105
Padi rawa 681 Bulu 156

Jumlah 4.054 Jumlah 4.054

Tabel 2. Jumlah aksesi sumber daya genetik padi yang
dikoleksi dalam bank gen di BB Biogen, Bogor,
menurut pulau asalnya.

Pulau asal Jumlah aksesi

Jawa 1.017
Sumatera 924
Kalimantan 1.053
Sulawesi 331
Papua 3
Lainnya 369
Introduksi 357

Jumlah 4.054
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Koleksi SDG padi berbentuk benih disimpan dalam bank gen pada
beberapa kondisi lingkungan simpan untuk mempertahankan viabilitasnya.
Untuk koleksi dasar (base collection), benih disimpan dalam jangka panjang
pada suhu -18o C. Untuk koleksi aktif, benih disimpan dalam jangka
menengah pada suhu 0o C dan jangka pendek pada suhu 15o C (Silitonga
2010). Viabilitas benih dipantau secara periodik selama masa penyimpanan.
Rejuvinasi atau peremajaan dilakukan terhadap benih yang viabilitasnya
telah turun atau jumlahnya sedikit, kurang dari 60 g. Prosedur tersebut
dilakukan mengikuti standar pengelolaan SDG dari IRRI (1995).

KARAKTERISASI

Karakterisasi SDG dan identifikasi sifat-sifat yang bermanfaat sangat
diperlukan agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam program
pemuliaan untuk menghasilkan varietas unggul. Pemulia tanaman tidak
pernah membuat sifat apa pun untuk menghasilkan varietas unggul, tetapi
hanya merekombinasikan sifat-sifat yang telah ada untuk mendapatkan
kombinasi sifat-sifat baik yang diinginkan dalam suatu varietas. Identifikasi
SDG yang memiliki sifat-sifat unggul berarti menyediakan sumber genetik
yang merupakan bahan utama dalam pemuliaan.

Identifikasi SDG yang memiliki sifat unggul dilakukan secara
berkelanjutan. Perkembangan masalah yang dihadapi dalam sistem
produksi, termasuk perkembangan OPT dan perubahan iklim yang
menyebabkan meningkatnya intensitas cekaman lingkungan, serta
berkembangnya permintaan terhadap hasil yang lebih tinggi dan mutu yang
lebih baik dan beragam, menuntut pemulia tanaman untuk secara
berkelanjutan menghasilkan varietas baru yang lebih baik. Untuk itu, pemulia
tanaman selalu memerlukan sumber genetik untuk sifat-sifat yang
diinginkan dari koleksi SDG.

Banyak aksesi yang telah diidentifikasi memiliki sifat unggul dan tersedia
bagi pemulia untuk digunakan sebagai sumber genetik dalam program
pemuliaan (Silitonga dan Harahap 1996; Silitonga 1998, 2010). Informasi
mengenai SDG yang telah diidentifikasi tersebut tersedia dalam bentuk buku
katalog maupun pangkalan data sehingga memudahkan pemulia tanaman
mendapatkan sumber genetik untuk sifat-sifat yang diinginkan. Beberapa
sifat agronomis penting yang telah diketahui dan tersedia sumber aksesinya
adalah malai panjang, malai lebat, gabah besar, umur genjah, beras bening,
dan beras aromatik. Selain itu juga telah diidentifikasi varietas sumber genetik
untuk ketahanan terhadap cekaman biotik dan toleransi terhadap cekaman
abiotik, antara lain ketahanan terhadap wereng coklat, ganjur, hawar daun
bakteri, virus tungro, dan blas; serta toleransi terhadap kekeringan, suhu
rendah, keracunan Al, keracunan Fe, salinitas, rendaman, dan naungan.
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Studi terhadap SDG spesies padi liar berhasil mendapatkan beberapa
spesies padi liar yang mengandung sifat unggul dan dapat dimanfaatkan
sebagai sumber gen dalam program pemuliaan. Spesies padi liar tersebut
antara lain Oryza officinalis yang mengandung sifat ketahanan terhadap
wereng hujau, wereng coklat, wereng punggung putih, dan hawar daun
bakteri; O. minuta mengandung sifat ketahanan terhadap wereng coklat,
wereng hijau, wereng punggung putih, dan hawar daun bakteri; O. nivara
mengandung ketahanan terhadap penyakit blas dan hawar daun bakteri;
O. rufipogon mengandung sifat ketahanan terhadap penyakit blas; serta O.
glaberima mengandung sifat toleran kekeringan (Silitonga 2010)

Pengembangan core collections atau pengelompokan koleksi SDG
berdasarkan sifat-sifat yang bermanfaat diperlukan untuk memudahkan
pemanfaatannya. Pembentukan core collection telah dilakukan untuk SDG
padi toleran kekeringan (Silitonga 2011).

Berkembangnya bioteknologi memungkinkan karakterisasi dan
identifikasi sifat bermanfaat dari SDG dilakukan lebih mendalam dan akurat
sampai ke tingkat gen, DNA, atau molekuler. Menyadari manfaat dan
pentingnya karakterisasi dan identifikasi tersebut, maka penelitian fungsional
genom dan identifikasi sifat-sifat bermanfaat hingga tingkat molekuler
menjadi prioritas di berbagai lembaga penelitian, bahkan dilakukan melalui
kerja sama nasional maupun internasional. Karakterisasi molekuler
menggunakan penanda SSR menunjukkan bahwa SDG padi di Indonesia
mempunyai keragaman genetik yang besar (Thomson et al 2007, 2009).
Beberapa sifat bermanfaat juga telah diidentifikasi hingga tingkat molekuler,
antara lain ketahanan terhadap wereng coklat (Somantri 1998), ketahanan
terhadap penyakit blas dan hawar daun bakteri (Bustamam et al. 2005;
Utami et al. 2010), toleransi terhadap keracunan Fe (Somantri et al. 2001),
dan toleransi terhadap keracunan Al (Prasetiyono et al. 2003).

PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK

Sumber daya genetik dengan keragaman yang luas yang dikoleksi di bank
gen merupakan materi utama dan sangat penting bagi pemulia tanaman
untuk menghasilkan varietas unggul. Penyediaan informasi mengenai SDG
yang memiliki sifat-sifat unggul berikut materi atau benihnya sangat
membantu pemulia tanaman dalam menyusun program pemuliaan dan
mencari sumber genetik yang memiliki sifat-sifat yang diinginkan, atau
membuat program pemuliaan berdasarkan sumber genetik dan informasi
yang tersedia. Semua varietas unggul padi yang ada dihasilkan pemulia
dengan menggunakan SDG.
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Pemuliaan padi di Indonesia dilakukan sejak bertahun-tahun yang lalu
dan telah menghasilkan banyak varietas unggul. Oleh karena itu, banyak
SDG padi yang telah dimanfaatkan dalam program pemuliaan, beberapa di
antaranya dapat dilihat pada Tabel 3. Tidak semua sifat yang diinginkan
dalam SDG tersebut telah diketahui susunan genetiknya. Meskipun
demikian, pemulia dapat menggunakannya dalam program pemuliaan dan
menyeleksi sifat-sifat tersebut secara empiris berdasarkan fenotipe atau
penampilannya. Studi SDG untuk mengidentifikasi sifat-sifat bermanfaat
hingga ke tingkat molekuler akan mendukung program pemuliaan secara
akurat dan efisien.

Tabel 3. Sifat unggul sebagai donor/gen sumber yang digunakan dalam program
pemuliaan padi.

Sifat Varietas donor dari koleksi sumber daya genetik

Sifat agronomis
Malai panjang dan lebat Grogol, Grendel, Krowal, Molog, Sereh, Mutiara,

Srikandi
Gabah besar Lengari, Pejet, Beunteur, Ketan Bodas, Parap
Beras bening Cisantana, Membramo, Cabacu, Gajah Mungkur,

CT6510-24, IR60080-23
Aromatik Simariti, Dupa, Mesir, Bengawan Solo, Simacan

Ketahanan terhadap OPT
Wereng coklat Ptb18, Ptb19, Ptb21, Ptb33, Rathu Henati, Mudgo,

Babawe, TKM6, Kencana Bali, Suwarnalata, O.
officinalis

Ganjur Acce4375, Siam-29, Muay Nangh, Angkong,
Ceredek, Pakumbang

Hawar daun bakteri Cisadane, Aceh-aceh, Pelita I-1, Baso, Pulut,
IRBB 5, IRBB7, IRBB 21

Virus tungro Tukad Unda, Tukad Bulian, Tukad Patanu, Pucuk
Blas Klemas, Sirendah, Simariti, Dupa, Malio,

Lampung Arak, Grendel, Selegreng, Sagi, Grogol

Toleran cekaman lingkungan
Kekeringan Salumpikit, Gajah Mungkur, Kalimutu,

ICOXI-B-66, Lagos, Lempuyan, Merae, Pulut Dopi,
Pulut Krimpang, Sipola

Suhu rendah Sigambiri Putih, Sigambiri Merah, Srintil, Silewah
Keracunan Al Ketombol, Simariti, IRAT352, IRAT379, Grogol,

IR60080-23
Keracunan Fe Mashuri, Batang Umbilin, Kapuas, Kuatik
Salinitas Pokkali, Nona Bokra, Pucuk, Pelita I-1, Lalan
Naungan Jatiluhur, Seratus Malam, C22
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Pemanfaatan SDG padi telah menghasilkan 228 varietas unggul yang
dilepas secara resmi oleh pemerintah, terdiri atas 130 varietas padi sawah,
27 varietas padi gogo, dan 27 varietas padi rawa (Tabel 4). Area pertanaman
padi di Indonesia sebagian besar (sekitar 84%) berupa lahan sawah,
sedangkan sisanya berupa lahan kering dan lahan rawa masing-masing
sekitar 8%. Oleh karena itu, sebagian besar varietas unggul yang dilepas
sesuai untuk lahan sawah. Pelepasan varietas padi gogo dan padi rawa
secara intensif baru dimulai masing-masing pada tahun 1983 dan 1986.
Kemajuan pemanfaatan SDG dapat dilihat dari perkembangan sifat-sifat
varietas unggul yang dihasilkan melalui pemuliaan. Perkembangan sifat
varietas unggul yang sangat nyata antara lain peningkatan potensi hasil,
pemendekan umur, peningkatan ketahanan terhadap hama dan penyakit,
serta perbaikan toleransi terhadap cekaman lingkungan.

Varietas-varietas unggul padi yang telah dilepas telah  banyak ditanam
petani, sekitar 86% area pertanaman padi di Indonesia telah ditanami dengan
varietas unggul, kecuali di daerah-daerah tertentu secara terbatas ditanami
dengan varietas unggul lokal yang mempunyai keunggulan spesifik terutama
rasa nasi. Beberapa varietas unggul mempunyai daya hasil tinggi dan stabil
dan daya adaptasi yang luas sehingga mendominasi area pertanaman padi.
Varietas unggul yang pernah mendominasi area pertanaman padi di
Indonesia adalah Pelita I-1, Cisadane, IR36, IR64, dan Ciherang. Meskipun
demikian, bukan berarti varietas unggul lainnya tidak bermanfaat. Evaluasi
yang dilakukan oleh BB Padi pada tahun 2000 menunjukkan 10 varietas
unggul masing-masing ditanam pada area pertanaman lebih dari 100.000
ha.

Tabel 4. Jumlah varietas unggul padi sawah, padi gogo, dan padi rawa yang dilepas
di Indonesia hingga tahun 2010.

Tahun Padi sawah1) Padi gogo Padi rawa Jumlah

s/d 1970 24 - - 24
1971-1975 6 - - 6
1976-1980 16 2 - 18
1981-1985 25 6 3 34
1986-1990 14 5 4 23
1991-1995 11 4 3 18
1996-2000 19 3 4 26
2001-2005 28 4 4 36
2006-2010 28 6 9 43

Jumlah 171 30 27 228

1)Tidak termasuk sekitar 30 varietas padi hibrida dari perusahaan swasta
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Penanaman varietas lokal dengan keunggulan spesifik seperti varietas
Pandanwangi di Cianjur, Rojolele di Klaten, Mentik di Surakarta, Ramos di
Sumatera Utara, Bayar di Kalimantan Selatan, dan Mayas di Kalimantan
Timur dapat dipandang sebagai upaya pelestarian SDG padi in situ dan
sekaligus pemanfaatan SDG secara langsung. Seperti varietas padi lokal pada
umumnya, varietas-varietas tersebut berumur dalam dan potensi hasilnya
lebih rendah, namun mutu beras dan harga jualnya tinggi.

Semakin intensif teknik budi daya padi, semakin tinggi tingkat hasil yang
dicapai, tetapi juga semakin kompleks masalah yang dihadapi. Demikian
pula tuntutan terhadap sifat-sifat varietas unggul yang diinginkan.
Perkembangan sifat varietas unggul terlihat pada potensi hasil, umur
tanaman, dan mutu beras yang semakin beragam. Perkembangan yang
nyata juga terlihat pada sifat ketahanan terhadap hama dan penyakit serta
toleransi terhadap cekaman lingkungan (Tabel 5), sesuai dengan
perkembangan masalah yang dihadapi di lapang, seperti berkembangnya
biotipe wereng coklat, penyakit virus, dan berbagai strain hawar daun
bakteri. Toleransi terhadap cekaman lingkungan seperti naungan,
kekeringan, keracunan Al, Fe, salinitas, dan rendaman terutama diperlukan
bagi varietas padi gogo dan padi rawa yang area pertanamannya termasuk
dalam klasifikasi lahan suboptimal.

Sistem pertanaman padi pada masa yang akan datang akan menghadapi
masalah yang semakin kompleks berupa perkembangan OPT beserta

Tabel 5. Ketahanan dan toleransi terhadap cekaman biotik dan abiotik dari varietas
unggul padi yang dilepas hingga tahun 2010.

Tahun Ketahanan terhadap cekaman biotik dan abiotik

s/d 1970 BPH 1, HDB, blas
1971-1975 BPH 1, BPH 2, HDB, tungro, kerdil rumput
1976-1980 BPH 1, BPH 2, BPH 3, GLH, HDB, tungro, kerdil rumput, blas
1981-1985 BPH 1, BPH 2, BPH 3, GLH, WBPH, HDB, tungro, blas
1986-1990 BPH 1, BPH 2, BPH 3, BPH Sumut, WBPH, HDB, BS, LS, blas, Al
1991-1995 BPH 1, BPH 2, BPH 3, HDB, BPH Sumut, tungro, BS, kekeringan,

blas, Al, naungan
1996-2000 BPH 1, BPH 2, BPH 3, HDB III, HDB IV, blas, kekeringan, salinitas,

Fe, Al
2001-2005 BPH 1, BPH 2, BPH 3, HDB III, HDB IV, HDB VIII, blas, salinitas,

kekeringan, Al, Fe
2006-2010 BPH 1, BPH 2, BPH 3, HDB III, HDB IV, HDB VIII, blas, kekeringan,

salinitas, rendaman

BPH 1-3 = wereng coklat biotipe 1-3; WBPH = wereng punggung putih; HDB =
hawar daun bakteri; BS = bercak coklat; LS = bercak daun bergaris.
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biotipe atau strainnya dan meningkatnya cekaman lingkungan akibat
perubahan iklim. Selain itu, tuntutan untuk meningkatkan hasil dan mutu
beras juga semakin kuat dan beragam. Kondisi tersebut menuntut
disediakannya varietas unggul yang memiliki sifat yang semakin kompleks.
Penyediaan SDG dengan sifat-sifat genetik yang bermanfaat dan teridentifikasi
dengan baik akan membantu penyediaan varietas unggul yang diinginkan.

PENUTUP

Wilayah Indonesia merupakan pusat gen sekunder tanaman padi yang
memiliki keragaman genetik cukup tinggi. Pusat keragaman genetik tersebut
perlu dipertahankan dan dikonservasi, baik secara in situ maupun ex situ.
Jumlah aksesi SDG padi yang dikonservasi saat ini masih relatif terbatas
dibandingkan dengan di negara lain seperti China, India, dan Jepang.
Namun, pemanfaatan SDG sebagai sumber gen penting dalam program
pemuliaan cukup signifikan, yang ditunjukkan oleh banyaknya varietas
unggul baru yang telah dilepas. Ke depan, kegiatan ekplorasi, konservasi,
dan pemanfaatan SDG perlu lebih ditingkatkan sesuai dengan
perkembangan permintaan para pengguna (petani dan konsumen).
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PENDAHULUAN

Keragaman yang ditimbulkan oleh perbedaan konstitusi genetik dalam
individu dari jenis (spesies) merupakan kekayaan sumber daya genetik
(germplasms) dan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan
dikembangkan untuk merakit varietas unggul atau kultivar baru. Kekayaan
sumber daya genetik (SDG) yang tersedia di alam perlu dimanfaatkan
sebesar-besarnya bagi kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia,
serta dieksplorasi, dikonservasi, dan dimanfaatkan bagi pengembangan
varietas baru yang lebih baik atau lebih unggul dibandingkan dengan yang
sudah ada.

Kedelai (Glycine max. (L.) Merril) merupakan salah satu tanaman pangan
semusim yang memiliki peran sangat penting sebagai sumber protein dan
lemak (minyak) nabati, serat, dan mineral. Sebagai sumber pangan yang
diolah dalam berbagai bentuk produk olahan, kedelai memiliki peran
penting di belahan dunia Timur, seperti China, Korea, Jepang, Taiwan,
Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Minyak kedelai banyak
digunakan untuk produk makanan (vegetable oil) dan industri. Bungkil
kedelai (biji yang telah diekstrak minyaknya) merupakan bagian penting
dalam ransum pakan ternak.

Kedelai tergolong kelompok tanaman yang telah lama (old crop)
dibudidayakan di China, diperkirakan lebih dari 1100 BC (Hymowitz 1990).
Wilayah China Utara Bagian Timur dan Manchuria dianggap sebagai pusat
asal utama (primary gene center) genus Glycine (termasuk kedelai, G. max).
Dewasa ini kedelai telah dibudidayakan di seluruh benua dengan total
produksi sekitar 250 juta ton per tahun. Namun, negara-negara penghasil
utama kedelai hingga saat ini tidak banyak, dan yang terbesar adalah
Amerika Serikat (35%), Brasil (25%), Argentina (22%), China (7%), India (4%),
Paraguay (2%), dan Kanada (1,5%) (Masuda dan Goldsmith 2009).
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Keberhasilan pengembangan kedelai di negara-negara tersebut tidak
terlepas dari kontribusi pengembangan teknologi varietas unggul oleh
lembaga publik dan pihak swasta (Hymowitz 1990). Ribuan plasma nutfah
kedelai diintroduksikan dari China, Jepang, dan Korea ke Amerika Serikat,
yaitu 1.500 aksesi pada tahun 1924-1926 dan 4.500 aksesi pada tahun 1929-
1931. Sekitar 13.000 aksesi kedelai dikonservasi di Laboratorium Plasma
Nutfah Kedelai, Urbana, Illinois, Amerika Serikat, di antaranya terdapat lebih
dari 450 varietas yang sudah dilepas (public cultivars).

SEJARAH TAKSONOMI DAN SITOGENETIKA

Sejarah taksonomi dari spesies dalam genus Glycine pada waktu yang lalu
mengalami berbagai usulan perubahan oleh para ahli taksonomi. Namun
demikian, dewasa ini genus Glycine dikelompokkan ke dalam tiga subgenus,
yaitu subgenus Glycine Willd., subgenus Bracteata Verdc., dan subgenus
Soja (Moench) F.J. Herm. (Tabel 1).

Subgenus Glycine memiliki spesies tumbuhan tahunan yang terdapat di
Australia, Mikronesia, Melanesia, Filipina, Taiwan, dan China Tenggara (Burkill
1900 dalam Hymowitz 1970).  Pada umumnya spesies yang termasuk ke
dalam genus Glycine mempunyai kromosom 2n = 40 atau 2n = 80, namun
jumlah kromosom dari G. canescens, G. latrobeana, dan G. clandestine var.
sericea belum dilaporkan. Persilangan antara G. tomentolla (2n = 80) dengan
G. tabacina (2n = 80) menghasilkan tanaman F1 yang intermediate antara
kedua tetuanya. Namun, G. tomentolla atau G. tabacina tidak berhasil
disilangkan dengan G. max.

Subgenus Bracteata seperti G. wightii merupakan tumbuhan tahunan
yang merambat dan biasa digunakan sebagai pakan ternak di wilayah tropika
dan subtropika (Allen 1961 dalam Hymowitz 1970). Spesies ini banyak
terdapat di Afrika dan Asia Tenggara. G. wightii biasa disebut sebagai kedelai
tahunan (perennial soybean) atau Rhodesian kudzu vine. Di Afrika Selatan,
tanaman tersebut dinamai olieboontjie, dan di Uganda disebut agaba, edila,
ekibowabowa, kaihabukuru, dan omwetsindagye. Di Malawi, daun G. wightii
dimasak untuk sayuran (Williamson 1955 dalam Hymowitz 1970). Jumlah
kromosom G. wightii 2n = 22 atau 2n = 44, sama dengan kromosom G.
javanica. Peneliti lain melaporkan jumlah kromosom G. wightii 2n = 20
atau 2n = 40.

Glycine ussuriensis dari subgenus Soja merupakan tanaman semusim
yang merambat dengan daun bertiga (trifoliate) yang sempit, berbunga
ungu,  berbiji kecil, bulat dan keras, dan berwarna hitam atau coklat tua
(Forbes dan Hemsley 1888 dalam Hymowitz 1970).  Spesies ini ditemukan di
Korea, Taiwan, Jepang, Lembah Yangtze, China Timur Laut, dan sepanjang
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perbatasan wilayah Rusia. G. ussuriensis biasa disebut kedelai liar (wild
soybean), dan di Jepang disebut tsuru-mame atau no-mame. Jumlah
kromosom G. ussuriensis 2n = 40.

Glycine max yang dikenal sebagai kedelai (soybean) merupakan spesies
dari subgenus Soja yang memiliki nilai ekonomi penting bagi kehidupan
manusia.  Tanamannya merupakan herba semusim yang tumbuh selama

Tabel 1. Jumlah kromosom dan penyebaran geografis spesies dan genus Glycine.

Jumlah
Spesies kromosom Penyebaran

diploid

Subgenus Glycine Willd.
G. clandestine Wendl 40 Australia, Kepulauan Pasifik

Selatan
Var sericea Benth. -
G. falcate Benth. 40 Australia
G. latrobeana (Meissn.) Benth. - Australia
G. canscens F.J. Herm. Australia
G. tabacina (labill.) Benth. 80 Australia, China Selatan,

Taiwan, Kepulauan Pasifik
Selatan

G. tomentella Hayata 40, 80 Australia, China Selatan,
Taiwan, Filipina

Subgenus Bracteata Verdc.
G. wightii subsp. wightii 22, 44? India, Sri Lanka, Malaysia,

Jawa
Var. wightii (R. Grah. Ex
Wight+Arn.) Verdc.

Subsp. wightii var. longicauda 22, 44? Arabia, Ethiopia, Republik
(Schweinf.) Verdc. Kongo, Afrika Barat, Angola
Subsp. petitiana var. petitiana 22, 44? Kenya, Tanzania, Malawi,
(A.Rich) Verdc. Zambia

Subsp. petitiana var. mearnsii 22, 44? Kenya, Tanzania, Malawi,
(De Wild) Verdc. Zambia
Subsp. pseudojavanica (Taub.) 22, 44? Afrika Timur, Afrika Barat,
 Verdc. Republik Kongo

Subgenus Soja (Moench) F.J.Herm
G. ussuriensis Regel+Maack. 40 China, Taiwan, Jepang,

Korea, Rusia
G. max (L.) Merr. 40 Cultigen

Sumber: Hymowitz (1990).
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musim panas (summer) di wilayah subtropika, dan tidak pernah ditemukan
tumbuh secara liar (Hirth 1908 dalam Hymowitz 1970). G. max memiliki
jumlah kromosom 2n = 40. Spesies ini dilaporkan telah mengalami
domestikasi (dibudidayakan) sejak lebih dari 1.100 BC di wilayah China
Utara Bagian Timur semasa Dinasti Shang (1.700-1.100 BC). Menjelang abad
pertama, diperkirakan kedelai telah menyebar ke wilayah China Tengah
dan Selatan, serta Semenanjung Korea. Penyebaran kedelai dari pusat gen
utama (the primary gene center) di China Utara Bagian Timur berkaitan
dengan perubahan dan pengembangan serta degenerasi kekuasaan dinasti-
dinasti China. Dari abad pertama sampai abad ke-15 dan 16, kedelai
diintroduksikan ke beberapa negara seperti Jepang, Indonesia, Filipina,
Vietnam, Thailand, Malaysia, Myanmar, Nepal, dan India Utara. Wilayah-
wilayah tersebut dianggap sebagai pusat gen sekunder (the secondary gene
center) kedelai.

Penelitian persilangan antara G. max dengan G. ussuriensis telah
dilaporkan (Fukuda 1993, Karasawa 1936, Tang dan Tai 1962, Tang dan Chen
1959, Ting 1946, Weber 1950, Williams 1948 dalam Hymowitz 1970), dan
disimpulkan bahwa: (1) jumlah kromosom diploid dan haploid dari kedua
spesies dan F1 masing-masing adalah 40 dan 20; (2) ukuran kromosom
sama; (3) kesuburan (fertility) F1 dan keturunannya normal; dan (4) model
pewarisan karakter warna batang, warna bunga, warna polong, warna kulit
biji, warna hilum, warna bulu, pecahnya polong, tinggi tanaman, tipe
tumbuh, bentuk biji, umur tanaman, serta kandungan protein dan minyak
mengikuti pewarisan hukum Mendel. Model pewarisan genetik sifat-sifat
kualitatif dan kuantitatif dari persilangan G. max dan G. ussuriensis sama
dengan persilangan antar-G. max.

Studi-studi sitogenetika memperoleh kesimpulan bahwa varietas kedelai
budi daya kemungkinan berasal dari kedelai liar melalui akumulasi
perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh mutasi gen tanpa mengubah
jumlah kromosom tanaman (Karasawa 1936 dalam Hymowitz 1970).
Spesies lain yang ditemukan peneliti memiliki karakter antara (intermediate)
G. max dan G. ussuriensis, yang diberi nama G. gracilis (Skvortzow 1927
dalam Hymowitz 1970). G. gracilis banyak ditemukan di Manchuria, Jepang,
dan Korea. Jumlah dan ukuran kromosom diploid dan haploid dari G. gracilis
sama dengan G. max dan G. ussuriensis (Fukuda 1933 dalam Hymowitz
1970). Persilangan antara G. max dan G. gracilis mudah dilakukan (berhasil),
tetapi tidak demikian dengan persilangan G. gracilis dengan G. ussuriensis
(Karasawa 1936 dalam Hymowitz 1970).
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PUSAT GEN TANAMAN

Alphonse de Candolle dalam Hymowitz (1990) mempelajari hubungan
antara domestikasi tanaman dan perkembangan manusia melalui sintesis
data dari berbagai disiplin ilmu seperti taksonomi, arkeologi, sejarah, dan
filologi ke dalam kerangka geografis, dan menghasilkan buku klasik Origin
of Cultivated Plants yang diterbitkan pada tahun 1882. De Cadolle menduga
asal kedelai adalah Timur Jauh, dan kedelai liar (wild soybean) terdapat di
Cochin China dan terus ke Jepang Selatan dan selanjutnya ke Jawa.

Vavilov (1926) dalam Hymowitz (1990) mencoba menetapkan pusat
atau asal tanaman domestikasi berdasarkan lokasi di mana terdapat
keragaman yang besar dari jenis tanaman tertentu. Banyak ekspedisi yang
dilakukan oleh para kolektor tanaman dan melakukan identifikasi morfologi
tanaman secara detail. Vavilov menyatakan terdapat delapan wilayah yang
independen satu sama lain, di mana berbagai jenis tanaman pertama kali
dibudidayakan dan menyimpulkan bahwa: (1) kedelai adalah tanaman
pangan utama, dan (2) pusat asal tanaman kedelai adalah di China, yaitu
wilayah pegunungan China Bagian Tengah dan Barat, yang berdampingan
dengan wilayah dataran rendah. Zhukovsky (1968) dalam Hymowitz (1970)
memodifikasi pusat gen kedelai, yaitu ke Pusat China-Jepang (Chinese-Japan
Center) yang mencakup wilayah China Timur Bagian Utara, Jepang, dan
Taiwan.

 Pusat sekunder dan pusat tersier tanaman kedelai berawal dari
penyebaran dari pusat primer (Hymowitz dan Kaizuma 1981). Di pusat
sekunder dan tersier, kedelai mengalami perubahan genetik, sehingga
terbentuk tujuh pol plasma nutfah, yaitu: (1) China Timur Laut dan Rusia,
(2) China Tengah dan Selatan, (3) Korea, (4) Jepang, (5) Taiwan dan Asia
Tenggara, (6) India Utara dan Nepal, dan (7) India Tengah.

KONSERVASI SUMBER DAYA GENETIK

Konservasi SDG tanaman kedelai tidak hanya dilakukan oleh Pusat Penelitian
Pertanian Internasional, seperti AVRDC di Taiwan yang memiliki 15.314 aksesi,
tetapi juga dari sejumlah negara. Ada 23 negara  yang memiliki koleksi sumber
daya genetik (plasma nutfah) kedelai cukup besar. China merupakan negara
yang memiliki koleksi plasma nutfah kedelai terbesar di dunia (lebih 32.000
aksesi), diikuti oleh Amerika Serikat, Korea, Taiwan, Brasil, Jepang, Rusia,
India, Pantai Gading, Jerman, Zimbabwe, dan Australia (Tabel 2). Indonesia
memiliki koleksi plasma nutfah kedelai paling sedikit, yaitu 700 aksesi.
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Tabel 2. Konservasi plasma nutfah kedelai di dunia.

Lokasi/
Nama institusi

Jumlah
negara aksesi

China Institute of Crop Germplasm Resources, Chinese 32.021
Academy of Agricultural Sciences (ICGR-CAAS)

AS Soybean Germplasm Collection, United States 21.075
Department of Agriculture, Agricultural
Research Services (SOY)

Korea Genetic Resources Division, National Institute of 17.644
Agricultural Biotechnology, Rural Development
Administration (RDAGB-GRD)

Taiwan World Vegetable Centre (former Asian Vegetable 15.314
Research and Development Centre)

Brasil EMBRAPA Soja (CNPSO) 11.800
Jepang National Institute of Agrobiological Sciences (NIAS) 11.473
Rusia N.I. Vavilov All-Russian Scientific Research Institute 6.439

of Plant Industry (VIR)
India All India Coordinated Research Project on Soybean 4.022

(AICRP-Soybean)
Pantai Gading Institut des Savanas (IDESSA) 3.727
Taiwan Taiwan Agricultural Research Institute (TARI) 2.745
Jerman Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research, 2.661

Oil Plants and Fodder Crops in Malchow (IPK)
Zimbabwe Crop Breeding Institute (CBICAU) 2.236
Australia Australian Tropical Crops & Forages Genetic 2.121

Resources Centre (ATCFC)
Nigeria International Institute of Tropical Agriculture (IITA) 1.909
Perancis GIE Amelioration Fourragère (AMFO) 1.582
Thailand Field Crops Research Institute – Department of 1.510

Agriculture (FCRI-DA)
Meksiko Estación de Iguala, Instituto Nacional de 1.500

Investigaciones Agrícolas (INIA)
Filipina Institute of Plant Breeding-Univ. of Philippine 1.381

(IPB-UPLB)
Ukraina Institute of Plant Production n.a. V.Y. Yurjev of UAAS 1.288

(IR)
Columbia Corporación Colombiana de Investigación 1.123

Agropecuaria Tibaitata (ICA)
Serbia Institute for Field and Vegetable Crops (IFCVCNS) 1.100
Rumania Research Institute for Cereals and Technical Plants 1.024

Fundulea  (ICCPT)
Indonesia Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian 700

Jumlah 146.395

Sumber: FAO (2010).
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Kedelai diperkirakan masuk ke Indonesia bersamaan dengan
datangnya imigran asal China, sekitar awal abad ke-5 atau sebelumnya,
sehingga kedelai sudah cukup lama beradaptasi dan membentuk genotipe-
genotipe lokal yang beragam, baik dari segi morfologi tanaman, biji maupun
umur tanaman. Saat ini plasma nutfah kedelai lokal semakin sedikit, karena
minat petani untuk menanam kedelai semakin berkurang akibat insentif
budi daya yang rendah. Koleksi plasma nutfah  utama kedelai di Indonesia
berada di Badan Litbang Pertanian.

Dokumentasi, Karakterisasi, dan Evaluasi

Pemanfaatan SDG  dalam perakitan varietas baru dilakukan melalui evaluasi
dan dokumentasi data secara sistematis (Cuquma 2010). Informasi penting
yang diperlukan adalah yang berkaitan dengan: (1) karakter tanaman, seperti
ketahanan terhadap lingkungan biotik dan abiotik dan karakter kualitas;
(2) interaksi antara genotipe dan lingkungan dan adaptasi spesifik; (3) daya
gabung umum dan daya gabung khusus; (4) persepsi petani terhadap
varietas; (5) evaluasi dan kreasi koleksi inti, dan (6) kerja sama internasional.

Karakterisasi SDG kedelai merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi
sifat-sifat penting yang bernilai ekonomi, atau yang merupakan penciri dari
aksesi yang bersangkutan (Bernard et al. 1998). Karakter yang diamati dapat
berupa karakter morfologi (bentuk daun, bentuk buah/biji, warna biji/kulit
biji, warna hilum, tipe tumbuh, warna bunga, warna hipokotil, dan
sebagainya), karakter agronomi (umur tanaman, tinggi tanaman, jumlah
cabang, jumlah polong, ukuran/bobot biji, potensi hasil, dan sebagainya),
dan karakter fisiologi (laju fotosintesis, respirasi, serapan hara, dan
sebagainya) (Kurniawan et al. 2004). Evaluasi merupakan adalah kegiatan
untuk mengidentifikasi tanggapan tanaman terhadap cekaman biotik (hama,
penyakit) dan abiotik (kekeringan, rendaman, keracunan hara, kahat hara,
dan sebagainya).

Karakterisasi dan evaluasi SDG penting dilakukan dan akan menentukan
nilai guna dari materi/aksesi tersebut dalam program pemuliaan tanaman.
Data dan informasi yang dihasilkan melalui kegiatan karakterisasi dan
evaluasi perlu didokumentasi atau disimpan dalam pangkalan data agar
dapat diakses dengan mudah oleh pengguna. Akses terhadap SDG dari
bank gen, lembaga pemerintah, dan perusahaan swasta difasilitasi melalui
kerja sama internasional, jejaring kerja selama proses evaluasi dan informasi
yang tersedia bagi publik melalui internet.



110 Sumber Daya Genetik Pertanian Indonesia

Rejuvenasi dan Penyimpanan

Benih plasma nutfah kedelai perlu diperbarui (rejuvenasi) secara teratur
agar tidak mengalami kepunahan akibat hilangnya viabilitas benih. Benih
kedelai tergolong kelompok benih yang tidak tahan disimpan lama apabila
kondisi ruang dan tempat penyimpanan tidak memenuhi syarat. Daya tahan
simpan benih dipengaruhi oleh empat faktor (Te Krony et al. 1987), yaitu:
(1)  jenis/spesies tanaman,  (2)  kondisi mutu benih pada awal disimpan,  (3)
suhu ruang simpan, dan (4) kadar air benih atau kelembapan relatif udara
ruang simpan. Benih kedelai berumur lebih pendek dibanding benih
tanaman pangan lain, seperti padi, jagung, sorgum, dan gandum.

Suhu ruang simpan dan suhu dalam massa benih berpengaruh terhadap
daya simpan benih (Delouche dan Rodda 1976). Suhu dan kadar air benih
(kelembapan udara) saling berinteraksi memengaruhi daya simpan benih.
Benih dengan kadar air tinggi (15-18%) dapat disimpan selama setahun
atau lebih pada suhu 10o C atau kurang, sedangkan bila  kadar air benih
yang rendah (9% atau kurang), benih dapat disimpan tanpa kehilangan
daya kecambah pada suhu 30-35o C pada periode yang sama (satu tahun
atau lebih). Sebagai contoh, penyimpanan benih dengan kadar air 9,4%,
daya kecambah dapat dipertahankan di atas 80% selama 10 tahun pada
suhu 10o C , lima tahun pada suhu 20o C, dan satu tahun pada suhu 30o C.
Sebaliknya, penyimpanan benih dengan kadar air 13,9%, daya kecambah
menurun di bawah 90% selama lima tahun pada suhu 10o C, dua tahun
pada suhu 20o C, dan setengah tahun pada suhu 30o C.

Dalam pelaksanaan rejuvenasi plasma nutfah, persiapan benih yang
akan ditanam sampai pemanenan dan pemrosesan (penjemuran,
perontokan, pembersihan, pengeringan) dilaksanakan dengan benar dan
cepat (tidak ditunda-tunda penanganannya), dan benih disimpan sesuai
dengan kadar air yang diinginkan (8-9%). Untuk itu diperlukan ketelitian
dan kecermatan agar tidak terjadi percampuran antaraksesi dan kerusakan
fisik pada benih. Benih disimpan dalam  wadah yang kedap udara atau
dalam kantung aluminum foil-polietilen dan ditempatkan dalam ruang dingin
(cool room/cold storage) suhu 5-6o C dan kelembapan relatif 60-75%.

Sumber Gen Sifat-sifat Penting

Koleksi plasma nutfah kedelai tidak sebanyak padi. Di BB Biogen, Bogor,
jumlah koleksi plasma nutfah kedelai mencapai 900 aksesi, yang sebagian
duplikatnya terdapat di Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
di Malang. Rejuvenasi, karakterisasi, dan evaluasi dilakukan secara teratur
dan bertahap. Hasil karakterisasi dan evaluasi yang dilaporkan meliputi
potensi hasil tinggi, polong lebat (banyak), jumlah biji per tanaman banyak,
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bercabang banyak (>12 cabang/tanaman), dan tanaman tinggi (>90 cm)
(Tabel 3). Beberapa aksesi yang memiliki sifat tahan/agak tahan terhadap
lalat kacang (Ophomogia  phaseoli),  hama penggerek polong (Etiella sp.),
pengisap polong (Riftorfus linearis), pemakan daun (Spodoptera sp.), sifat
ketahanan sedang (moderat) terhadap karat daun (P. pachyrhizi), dan sifat
tahan terhadap virus kerdil kedelai (SSV) (Tabel 4). Sumber-sumber gen
sifat toleran terhadap cekaman abiotik seperti genangan selama enam
minggu pertama, kekeringan, lahan masam, dan tingkat naungan 33%
disajikan pada Tabel 5, sedangkan beberapa sumber gen tahan terhadap
hama dan penyakit dapat dilihat pada Tabel 6.

PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK DALAM
PEMULIAAN TANAMAN

Kegiatan pemuliaan kedelai di Indonesia dimulai pada awal abad ke-20.
Pada periode awal (1918-1973), kegiatan yang dilakukan lebih banyak
mengenalkan varietas introduksi, antara lain Otau, No. 29, Ringgit, Sumbing,
Merapi, Shakti, dan Davros (Arsyad 2011). Pada umumnya, varietas-varietas
tersebut memiliki daya hasil 1,0-1,5 t/ha dan berbiji kecil (7-8 g/100 biji) atau
sedang (12 g/100 biji).Varietas berbiji kecil seperti Otau, No. 27, dan No. 29
berumur panjang (90-110 hari), biji berwarna hitam atau kuning kehijauan.
Varietas Ringgit, Sumbing, dan Merapi berumur sedang (85 hari) dengan

Tabel 3. Sumber gen (genotipe) beberapa sifat-sifat agronomis unggul pada kedelai.

Sifat
Jumlah

Genotipe Ngenotipe

Potensi hasil (>20 g/tanaman) 7 2508, 2531, 2586, 2594, 2599, 498
2778, 2808

Jumlah polong per tanaman 14 2503, 2505, 2517, 2522, 2528, 498
(>170 polong) 2531, 2563, 2576, 2579, 2580,

2681, 2876, 2889, 2890
Jumlah biji per tanaman 10 2698, 2778, 2804, 2805, 2806, 498
(330 biji) 2808, 2809, 2829, 2835, 2836
Jumlah cabang per tanaman 16 2778, 2805, 2811, 2813, 2815, 498
(>12 cabang) 2817, 2826, 2827, 2830, 2831,

2833, 2835, 2837, 2838, 2842,
2890

Tinggi tanaman (>90 cm) 10 2521, 2528, 2542, 2546, 2574, 498
2576, 2579, 2580, 2581, 2585

Nomor genotipe adalah nomor koleksi Balitkabi, N = jumlah genotipe yang diuji.
Sumber: Balittan Malang (1990).
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Tabel 5.  Sumber gen (genotipe) kedelai yang toleran terhadap cekaman abiotik.

Toleransi terhadap Jumlah
Genotipe Ncekaman abiotik genotipe

Toleran terhadap genangan 4 2542, 2567, 2571, 2645 216
selama enam minggu pertama1)

Toleran lahan masam2) 8 3465, 3577, 3578, 3623, 380
3665, 3898, 3911, 4126

Toleran naungan (33%)3) 2 3354, 4146 28

N= jumlah genotipe yang diuji
Sumber: 1)Balittan Malang 1990, 2)Arsyad et al. (1996), 3)Asadi dan Arsyad (1992).

Tabel 4.  Sumber gen (genotipe) kedelai dengan beberapa sifat ketahanan terhadap
hama dan penyakit

Ketahanan terhadap hama Jumlah
Genotipe Ndan penyakit genotipe

Agak tahan terhadap 8 2512, 2535, 2662, 2684, 2769, 233
lalat kacang (O. phaseoli)1) 2783, 2791, 2794
Agak tahan terhadap 12 2544, 2546, 2548, 2581, 2620, 223
penggerek polong 2639, 2747, 2748, 2653, 2654,
(Etiella sp.)1) 2655, 2684
Tahan terhadap pengisap 4 2548, 2594, 2677, 2884 372
polong (R. linearis)2)

Tahan terhadap pengisap 3 2555, 2616, 2695 71
polong (R. linearis)3)

Tahan terhadap pemakan 4 IAC 80, IAC 100, Sodendaizu, 8
daun (Spodoptera sp.)4) Himeshirazu
Tahan terhadap penggerek 3 2812, 2838, LB 80 148
polong (Etiella sp.)5)

Agak tahan terhadap 5 2584, 2609, 2617, 2636, 2690 36
karat daun (P. pachyrhizi)1)

Tahan terhadap virus kerdil 5 MLG 2521, B 3570, Taichung, 1.000
kedelai6) Engopa 305, UFP-10-1

N = jumlah genotipe yang diuji
Sumber: 1)Balittan Malang (1990), 2)Nugrahaeni et al. (1990), 3)Suharsono (1993),
4)Igita et al. (1997), 5)Igita et al. (1997), 6)Asadi et al. (1999).
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ukuran biji sedang dan warna biji kuning atau hitam. Varietas Shakti berasal
dari seleksi varietas Wakashima (introduksi dari Taiwan), sedangkan varietas
Davros berasal dari seleksi varietas lokal Garut.

Pada periode menengah (1970-1990), jumlah varietas yang dilepas cukup
banyak, yakni 16 varietas (Arsyad 2011). Periode ini ditandai dengan
dilepasnya varietas Orba, Wilis, Galunggung, Lokon, Dempo, Kerinci,
Merbabu, Raung, Rinjani, dan Lompo Batang. Pada periode ini hampir semua
varietas yang dilepas memiliki daya hasil yang lebih tinggi dibandingkan
dengan varietas yang dilepas sebelumnya, dari 1,0-1,5 ton menjadi >2,0 t/
ha. Varietas-varietas tersebut umumnya berasal dari persilangan varietas
introduksi dengan varietas lokal seperti Davros (lokal Garut), Genjah Slawi,
Sinyonya, dan Shakti.

Pada periode lanjut (setelah 1990) dilepas 48 varietas. Varietas yang cukup
populer antara lain adalah Malabar, Cikuray, Kipas Putih, Slamet, Pangrango,
Argomulyo, Burangrang, Sinabung, Kaba, Tanggamus, Anjasmoro, Baluran,
Ijen, Panderman, dan Grobogan (Arsyad 2011). Selain berdaya hasil lebih

Tabel 6.  Sumber gen (genotipe) kedelai tahan terhadap penyakit dan hama.

Tahan terhadap penyakit dan hama Genotipe

Bacterial pustule (Xanthomonas sp.) CNS, FC 31.592, PI 219.656
Bacterial blight (Phythophthora sp.) CNS, FC 31.592, PI 219.656,
Norchief, Harosoy, PI 84946-2
Brown stem rot (C. gregatum) Arksoy, CNS, Illini, Mukden
Phythophthora rot (P. megasperma) CNS, Dorman, Hood, Kanrich,

Kent, Kim, Lee, Ogden, Roanoke
Frog eye spot PI 166.140, PI171.443, PI 174.885,

PI 189.930, PI 200.527, PI 201.422,
Kanrich

Downy mildew (P. manshuria) Peking, PI 907763, PI 309.322,
PI 84751

Cyst nematode (H. glycines) Laredo, Palmetto, FC 33243
Root-knot nematode (M. incognitaacrita) Ogden, Hood, PI 90251, PI 92743,

PI 95780, PI 96089, PI 96983,
PI 148.260, PI 157.314, PI 170.893,
PI 200.530

Soybean mosaic viruses Bragg, CNS 4, Dare, Hardee, Hill, Lee
Cowpea chlorotic mottle virus Pickett, Semmes
Mexican bean bettle (E. varivastes) PI 171.451, PI 227.687, PI 229.358
Rust (P. pachyrhizi) PI 200.492 (Komata), PI 230.970,

PI 463.312 (Ankur)

Sumber: Hartwig (1973), Fehr (1987).
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tinggi (2,0-3,0 t/ha), varietas yang dilepas pada periode ini memiliki karakter
yang lebih beragam, termasuk umur tanaman yang dapat dikelompokkan
ke dalam umur genjah (<80 hari) dan umur sedang (81-95 hari). Sebagian
dari  varietas yang dilepas tersebut berasal dari persilangan antara varietas
unggul nasional dengan plasma nutfah lokal, seperti Lokal Lampung, No.
3911, No. 3623, No. 3898, No. 3465, MLG 2621.

Varietas yang berumur genjah adalah Malabar, Cikuray, Argomulyo, dan
Grobogan. Varietas lainnya berumur sedang, dan tidak ada varietas yang
berumur panjang (>95 hari). Karakter ukuran biji dari varietas-varietas yang
dilepas dapat digolongkan ke dalam berbiji sedang (9-12 g/100 biji), berbiji
besar (13-16 g/100 biji), dan berbiji kecil (<9 g/100 biji). Varietas berbiji besar
antara lain adalah Argomulyo, Burangrang, Anjasmoro, Mahameru,
Panderman, dan Grobogan.

Jumlah varietas kedelai yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian sudah
cukup memadai, namun kegiatan diseminasi dan promosinya masih belum
optimal, sehingga hanya beberapa varietas yang berkembang di tingkat
petani. Sebagaimana halnya padi, untuk kedelai juga diperlukan program
uji adaptasi varietas kedelai nasional sebagai dasar dalam rekomendasi
varietas adaptif spesifik lokasi.

PEMULIAAN TANAMAN MENDUKUNG INDUSTRI
PERBENIHAN

Benih bukan hanya sebagai bahan (materi) yang ditanam petani di lahannya,
tetapi juga sebagai pembawa potensi genetik tanaman untuk memperoleh
hasil yang tinggi. Oleh karena itu, petani membutuhkan varietas-varietas
unggul berdaya hasil tinggi, kualitas hasil lebih baik, dan efisien dalam
menggunakan masukan (input). Hal demikian akan memberikan
keuntungan yang maksimal bagi petani. Benih varietas unggul yang
digunakan petani seyogianya memenuhi enam kondisi, yaitu petani dapat
memperoleh benih bermutu dalam jumlah yang cukup, varietas sesuai,
pada waktu dibutuhkan, tersedia di tempat yang mudah dijangkau petani,
dan dengan harga yang layak.

Kebangkitan industri perbenihan di Indonesia dimulai dari lahirnya
kelembagaan Badan Benih Nasional (BBN) dan Sang Hyang Seri pada tahun
1971, serta dimulainya program sertifikasi benih. BBN lahir berdasarkan
Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1971. BBN diharapkan berperan dalam
membantu Menteri Pertanian dalam: (1) merencanakan dan merumuskan
peraturan mengenai pembinaan produksi dan pemasaran benih; dan (2)
mengajukan pertimbangan kepada Menteri Pertanian tentang pengaturan
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benih, yang meliputi persetujuan untuk menetapkan atau menghapus suatu
jenis, varietas, dan kualitas benih, serta mengawasi produksi dan pemasaran
benih. Jenis/tipe perusahaan benih dapat dikelompokkan ke dalam: (1)
perusahaan benih swasta murni, seperti PT Pioneer, PT Bisi, PT Syngenta,
dan PT Tani Makmur; (2) perusahaan benih swasta didukung pemerintah;
(3) kerja sama swasta dengan perusahaan pemerintah; dan (4) perusahaan
benih pemerintah murni seperti PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani.

Dibandingkan dengan industri lain, industri benih bukan tergolong padat
modal. Investasi yang dibutuhkan untuk fasilitas produksi di lahan petani
penangkar binaan tidak banyak, sejauh petani dapat memperoleh
keuntungan, dan secara ekonomi  hasil penggunaan benih varietas unggul
jauh melebihi biaya produksi. Di sisi lain, perusahaan benih membutuhkan
modal kerja yang besar, khususnya pada waktu panen, pada saat
perusahaan benih harus membeli calon benih dari petani penangkar.  Harga
yang harus dibayar kepada penangkar untuk calon benih tanaman
menyerbuk sendiri seperti kedelai, pada umumnya 10-20% lebih tinggi
dibandingkan dengan harga untuk konsumsi.

Kebijakan dasar dalam membangun, mengelola, dan operasionalisasi
perusahaan benih  ditentukan oleh tingkat keuntungan yang akan diperoleh.
Apabila tidak mungkin mengharapkan keuntungan, perusahaan tidak akan
berkembang atau berlanjut. Perusahaan benih milik pemerintah mungkin
bisa memperoleh subsidi dari pemerintah agar tetap beroperasi, namun
tentu akan membebani keuangan pemerintah. Untuk mendorong
berkembangnya perusahaan benih, pemerintah perlu memberikan
kesempatan dan stimulasi dalam aspek produksi dan pemasaran benih.
Dengan adanya keuntungan, perusahaan akan melakukan investasi lebih
lanjut guna mengembangkan perusahaan benih. Kemajuan perusahaan
benih juga ditentukan oleh kompetensi sumber daya manusia pengelola
dalam bidang manajemen, keuangan, pemasaran, dan teknis. Contoh
perusahaan benih di Indonesia yang 100% sahamnya dimiliki pemerintah
dengan bisnis utama benih tanaman pangan adalah PT Sang Hyang Seri.

PT Sang Hyang Seri memiliki lahan HGU berupa sawah irigasi teknis ±
3.150 ha berlokasi di Sukamandi, Subang, Jawa Barat.  PT Sang Hyang Seri
mempunyai cabang yang tersebar di enam kantor regional, dengan jaringan
wilayah kerja di 79 kabupaten, dan membina 783 kelompok tani dan 51.230
petani penangkar dengan total area produksi 35.000 ha. Kapasitas fasilitas
pengeringan dan pengolahan benih mencapai ± 73.000 t/tahun. PT Sang
Hyang Seri juga memiliki breeding center serta laboratorium benih
terakreditasi.  Akreditasi Sistem Manajemen Mutu dari Lembaga Sertifikasi
Sistem Mutu (LSSM) telah berlaku sejak tahun 2000 untuk semua kelas benih
(FS, SS, ES) dan variety maintenance. PT Sang Hyang Seri juga mempunyai
jaringan distribusi dengan 322 penyalur dan 3.655 kios.
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PT Sang Hyang Seri sebagai Badan Usaha Milik Negara diharapkan dapat
mendorong dan mengembangkan sistem perbenihan kedelai di Indonesia,
dan tidak hanya memiliki bisnis utama pada perbenihan padi. Pemanfaatan
varietas-varietas kedelai yang sudah dilepas oleh Kementerian Pertanian
bagi pengembangan sistem perbenihan yang dapat digunakan secara
langsung oleh petani belum optimal. Tampaknya, hambatan yang dihadapi
dalam pengembangan industri perbenihan kedelai di Indonesia antara lain
adalah kurangnya insentif bagi pelaku usaha di bidang perbenihan kedelai,
risiko kerugian yang cukup tinggi dibandingkan dengan tanaman pangan
lain seperti padi dan jagung, peraturan (regulasi) yang kurang kondusif
(sulit), benih kedelai kurang tahan disimpan (viabilitas benih cepat
menurun), petani lebih menyukai menggunakan benih sendiri (saving
seed), lahan usaha tani sempit, dan kedelai bukan komoditas utama seperti
halnya padi. Walaupun pemerintah telah memberikan bantuan benih
langsung kepada petani atau melalui subsidi benih, perkembangan sistem
perbenihan kedelai di dalam negeri masih belum seperti yang diharapkan.

PENUTUP

Ketersediaan SDG tanaman di dunia, yang merupakan anugerah dan rahmat
dari Tuhan Yang Maha Pencipta, serta penentu bagi keberlanjutan peradaban
manusia di dunia, seharusnya dipertahankan dan dipelihara agar tidak
musnah. Sekali suatu jenis atau spesies tanaman musnah, tidak mungkin
diperoleh kembali. Oleh karena itu, masyarakat dunia terutama di negara
maju, menyadari pentingnya mempertahankan dan memelihara keragaman
SDG, baik secara in situ maupun ex situ.

Indonesia yang terletak di wilayah tropis memiliki keanekaragaman
hayati cukup kaya, namun tergolong “miskin” dalam kepemilikan SDG
(plasma nutfah) tanaman pangan. Kedelai memang merupakan tanaman
introduksi, namun telah berabad-abad dibudidayakan di Indonesia.
Kegunaan dan fungsinya yang semakin penting bagi masyarakat sebagai
sumber protein nabati bermutu tinggi menuntut upaya pengayaan koleksi
plasma nutfah kedelai melalui kerja sama dengan berbagai pihak di dalam
dan luar negeri. Pengumpulan plasma nutfah lokal yang mungkin masih
ditanam petani perlu ditingkatkan untuk menambah keragaman SDG kedelai
yang diperlukan dalam perakitan varietas baru yang lebih unggul. Pemerintah
perlu lebih mendorong upaya konservasi SDG, baik secara ex situ maupun
in situ, serta memfasilitasi dan memberikan kesempatan kepada para
ilmuwan (peneliti) untuk lebih memanfaatkan SDG tersebut bagi upaya
peningkatan produksi untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat.
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SUMBER DAYA GENETIK TEBU: STATUS
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Mirzawan P.D.N., W.B. Widyasari, dan G. Sukarso

Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia

Jln. Pahlawan 25 Pasuruan

PENDAHULUAN

Tebu bersama bit gula merupakan sumber utama gula di dunia. Konsumsi
gula terus meningkat seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,
sehingga memungkinkan pembukaan industri gula berupa perkebunan
dan pabrik gula baru. Di Indonesia, konsumsi gula juga terus meningkat
yang diperkirakan akan mencapai 5,7 juta ton pada tahun 2014. Karena itu
telah diprogramkan pembukaan puluhan pabrik gula baru di Jawa dan luar
Jawa menuju swasembada gula.

Tebu adalah tanaman tropis, yang ditanam sebagai tanaman
perkebunan di daerah beriklim tropis. Namun, tebu juga diusahakan di
daerah subtropis seperti Brasil, Australia, Afrika Selatan, China, Jepang, dan
banyak negara lain. Di kawasan di atas 30º lintang utara dan selatan seperti
di Afrika Selatan serta Florida dan Louisiana di Amerika Serikat, tanaman
tebu dapat diusahakan, tetapi sering rusak karena frost (Blackburn 1984).

Tebu merupakan tanaman rumput-rumputan yang anakannya tumbuh
tidak bercabang, dengan panjang 3-5 m dan diameter 2-5 cm. Gula
diekstraksi dari batang melalui pencacahan dan penggilingan di pabrik gula.
Secara komersial, tebu diperbanyak secara vegetatif, namun untuk keperluan
perbaikan genetik/pemuliaan dilakukan persilangan guna menghasilkan
varietas unggul. Varietas tebu yang banyak diusahakan saat ini umumnya
merupakan hibrida dari genus Saccharum dan termasuk dalam keluarga
Poaceae dan suku Andropogonae.

Tebu (Saccharum officinarum) dipercaya berasal dari bagian timur  garis
Wallace, mencakup Sulawesi, Maluku, Papua, dan Papua Nugini (PNG). Dari
daerah ini tebu menyebar ke Fiji, India, dan China. Di India dan China, tebu
bersilangan dengan anggota lain dari Saccharum kompleks terutama S.
spontaneum yang membentuk S. barberi dan S. sinense. Dari India tebu
menyebar ke Eropa, Afrika, dan bagian selatan Amerika. Sementara dari
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Indonesia tebu menyebar ke Madagaskar, sedang dari Fiji menyebar ke
Melanesia dan Mikronesia (Roach dan Daniels 1987). Diduga tebu sudah
ada sejak 2500 tahun yang lalu.

Indonesia sebagai bagian dari pusat penyebaran tebu dan kerabatnya
memiliki koleksi plasma nutfah sendiri yang ditangani oleh Pusat Penelitian
Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) di Pasuruan, Jawa Timur. Tulisan ini
berisikan informasi tentang bagaimana plasma nutfah tebu ditanam dan
dipelihara di dunia dan merupakan pengembangan dari tulisan Sukarso
dan Mirzawan (2005).

KOLEKSI PLASMA NUTFAH DAN PEMELIHARAAN

Koleksi plasma nutfah tanaman adalah sekumpulan tanaman liar atau yang
sudah dimuliakan yang digunakan dalam program pemuliaan sebagai
sumber daya genetik untuk dikombinasikan guna menghasilkan varietas
unggul baru atau digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan (Creech
dan Reitz 1971; Frankel 1986). Koleksi plasma nutfah berfungsi untuk
menyimpan semua materi genetik sehingga terhindar dari kepunahan dan
selalu tersedia pada saat diperlukan.

Saccharum kompleks yang terdiri atas beberapa spesies, seperti S.
officinarum, S. barberi, S. robustum, S. spontaneum, dan S. edule, bersama
spesies lain yang berhubungan seperti Erianthus, Miscanthus, Narenga,
dan Sclerostachya (Daniels et al. 1975) merupakan sumber genetik hibrida
tebu (Naidu dan Sreenivasan 1987). Pada umumnya, sifat-sifat penting tebu
seperti daya kepras yang baik serta ketahanan terhadap hama, penyakit,
dan cekaman lingkungan banyak dipunyai oleh spesies liar. Karena itu,
koleksi plasma nutfah tebu tidak hanya mencakup varietas komersial, tetapi
juga kerabat liarnya. Berding dan Roach (1987) menyatakan ada empat
tujuan dalam mengoleksi plasma nutfah tebu, yaitu: (1) menemukan klon
tebu nobel yang berpeluang menjadi varietas komersial; (2) menemukan
tetua yang akan digunakan dalam pemuliaan; (3) memperoleh informasi
tentang evolusi dan taksonomi tebu; dan (4) mendapatkan klon-klon tebu
yang cocok untuk berbagai kondisi geografis maupun cekaman lingkungan.

Dengan adanya pengakuan bahwa Indonesia dan PNG merupakan
pusat penyebaran tebu dan India sebagai pusat penyebaran S. spontaneum,
banyak ekspedisi dilakukan untuk mengumpulkan berbagai klon keluarga
tebu di tiga wilayah tersebut. Ekspedisi ke PNG telah dilakukan 16 kali,
Indonesia delapan kali, dan India delapan kali (Lamadji 1994). Lembaga-
lembaga internasional yang bertindak sebagai sponsor dalam ekspedisi
tersebut adalah International Society of Sugar Cane Technologists (ISSCT)
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dan International Board of Plant Genetic Resources (IBPGR). Di samping
itu, berbagai lembaga riset juga berkontribusi dalam kegiatan tersebut, antara
lain United States Department of Agriculture (USDA), Hawaiian Sugar
Planter’s Association (HSPA), dan P3GI.

Klon-klon tebu dan kerabatnya yang diperoleh dari kegiatan tersebut
umumnya disimpan di masing-masing lembaga, namun sebagian besar
terdapat pada koleksi tebu dunia di Florida, Amerika Serikat, dan Cannanore,
India. Dengan adanya pembangunan yang pesat di Papua, PNG, dan India,
keragaman tebu dan kerabatnya di alam menjadi terancam. Karena itu,
contoh-contoh plasma nutfah harus disimpan di tempat yang sesuai dan
merupakan kewajiban bagi negara-negara penghasil gula tebu (Hogarth
1997). P3GI sebagai lembaga riset gula tertua di Indonesia telah
melaksanakan hal tersebut. Hingga kini ribuan aksesi masih tersimpan di
kebun koleksi plasma nutfah tebu di Pasuruan.

Pada masa penjajahan Belanda, koleksi plasma nutfah tebu dunia diakui
berada di Pasuruan dan Florida. Namun karena perang dunia II dan perang
kemerdekaan Indonesia, koleksi plasma nutfah tebu di Pasuruan musnah
(Egan 1995). Karena itu, ISSCT pada pertemuan di tahun 1953 memutuskan
untuk membuat rencana aksi guna mengembangkan koleksi kedua,
mendorong ekspedisi ke daerah-daerah yang belum dieksplorasi, dan
memupuk dana untuk karakterisasi plasma nutfah (Egan 1995). Sejak itu,
koleksi plasma nutfah tebu diduplikasi dan dipindahkan ke Cannanore,
Coimbatore, India, di belahan dunia timur, di samping yang utama di Florida.
Berdasarkan rekomendasi ISSCT, koleksi tetap dipelihara di dua negara
tersebut. Di India, koleksi plasma nutfah dipelihara di kebun Sugarcane
Breeding Institute (SBI), Cannanore, di tempat yang terisolasi dari
perkebunan tebu komersial.

Pada tahun 1976, koleksi plasma nutfah di Canal Point dipindahkan ke
National Germplasm Repository, Subtropical Horticulture Research Station
(SHRS) di Miami, Florida, guna mengisolasinya dari pengaruh perkebunan
tebu komersial serta hama dan penyakit. Namun, lokasi tersebut ternyata
tidak aman dari bencana alam, seperti topan Hurricane yang merusak kebun
koleksi pada tahun 1993. Kenyataan ini menguatkan perlunya membangun
koleksi cadangan plasma nutfah tebu (Comstock et al. 1995). Sekitar 78
klon S. officinarum dan S. spontaneum telah menghasilkan benih keturunan
di kebun HSPA dan 100 benih dari tiap klon disimpan di National Seed Storage
Laboratory, Fort Collins, Colorado (Schnell et al. 1997).

Koleksi plasma nutfah tebu di Miami mencakup 1.032 klon pada tahun
1995, berkurang dari 1.504 klon karena terkena topan Hurricane Andrew.
Koleksi terdiri atas 10 spesies Saccharum, yaitu S. officinarum (305), S. edule
(10), S. barberi (55), hibrida (196), S. robustum (70), S. sinense (37), S.
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spontaneum (237), dan spesies yang berhubungan seperti Erianthus sp.
(87), Miscanthus (18), dan hibrida Miscanthus (17) (Comstock et al. 1995).

Di SBI, Cannanore, jumlah klon yang dipelihara lebih banyak daripada
di Miami. Di dalam koleksi terdapat Saccharum spp. dengan tebu asli S.
officinarum yang terdiri atas 758 klon (Alexander dan Viswanathan 1995).
Di samping itu juga dipelihara 936 klon S. spontaneum, Erianthus sp.,
Sclerostachya sp., Veteveria sp., dan koleksi IND di Coimbatore. Sementara
itu klon-klon yang memerlukan iklim sedang seperti Miscanthus sp. dan
Erianthus rufipillus dipelihara di Wellington, Tamil Nadu (Alexander dan
Viswanathan 1995). Pathak et al. (2003) melaporkan jumlah plasma nutfah
tebu yang dipelihara di SBI mencapai 4.277 klon dan diperbarui setiap tahun.

Di Cananore, sebelum ditanam bibit diperlakukan dengan perendaman
dalam air panas atau dikombinasikan dengan kultur meristem untuk
melindungi klon dari penyakit mosaik. Di Miami, perlakuan perendaman
dalam air panas bersuhu 52º C selama 45 menit bertujuan untuk
membebaskan bibit dari penyakit luka api (Comstock et al. 1995).

Pemeliharaan koleksi tebu dunia di Miami maupun Cananore dibiayai
oleh USDA-ARS (Berding 2005). Namun industri gula dunia diharapkan juga
ikut menyediakan dana untuk keperluan tersebut, karena industri gula
umumnya mendapat manfaat terbesar dari penggunaan koleksi tersebut.

P3GI saat ini memelihara lebih dari 5.000 klon tebu yang sebagian besar
merupakan varietas hibrida komersial dan introduksi (4.235 klon), hasil
nobilisasi (hasil persilangan antara tebu budi daya dengan tebu liar, baik
nobilisasi pertama maupun kedua dan seterusnya) sebanyak 197 klon.
Sisanya terdiri atas tebu asli dan tebu liar serta kerabatnya, seperti S.
officinarum, S. edule, S. barberi, S. robustum, S. sinense, S. spontaneum, dan
spesies yang berkerabat seperti Erianthus sp. dan Miscanthus sebanyak
628 klon (Widyasari 2010) (Gambar 1). Pertanaman koleksi tersebut
diperbarui setiap dua tahun, dan tanaman pertama dikepras sekali. Bibit
direndam dalam air panas bersuhu 50° C selama 2 jam guna melindungi
bibit dari penyakit pembuluh (ratoon stunting disease/RSD). Masalah utama
yang dihadapi adalah kedekatan lokasi plasma nutfah dengan area
pertanaman tebu percobaan dan pertanaman tebu komersial yang mungkin
telah terinfeksi berbagai penyakit berbahaya.

Pemeliharaan koleksi plasma nutfah dalam jumlah besar di lapang
memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi dan tenaga pengelola yang
terampil dan berdedikasi tinggi untuk menjamin pengelolaan plasma nutfah
secara benar dan berkelanjutan. Serangan hama penyakit dan bencana
alam dapat membahayakan plasma nutfah. Salah satu opsi adalah dengan
mengembangkan koleksi inti (core collection) (Frankel dan Brown 1984),
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yaitu suatu set aksesi dalam jumlah terbatas yang berasal dari koleksi plasma
nutfah yang ada dan terpilih untuk mewakili spektrum genetik dalam koleksi
keseluruhan. Koleksi inti harus mengandung sebagian besar variasi genetik
yang ada dalam koleksi keseluruhan. Koleksi yang tersisa disebut koleksi
cadangan (Brown 1995). Roach (1995) mendefinisikan koleksi inti sebagai
koleksi plasma nutfah kecil yang anggotanya telah diketahui sifat-sifatnya
dengan duplikasi variasi genetik Saccharum dengan kerabatnya yang
minimum. Dengan demikian, pemulia tebu tinggal mengembangkan koleksi
plasma nutfah tebu yang relatif kecil dan telah diketahui sifat-sifatnya serta
terdokumentasi dengan baik. Dalam hal ini, karakterisasi plasma nutfah
harus dilakukan sebelum koleksi inti dikembangkan. Martin (1995)
mengelompokkan koleksi plasma nutfah menjadi koleksi dasar, koleksi inti,
dan koleksi kerja, sehingga di setiap pusat pemuliaan hanya perlu
menyimpan sejumlah kecil koleksi plasma nutfah. Koleksi plasma nutfah
tebu dunia perlu dilengkapi dengan katalog plasma nutfah dan hasil
karakterisasinya sehingga memudahkan akses dan pemanfaatannya untuk
program pemuliaan.

Menyimpan biji adalah cara lain dalam memelihara plasma nutfah tebu
(Walker 1987; Tai et al. 1994). Prasad dan Balasundaram (2006) berhasil
menyimpan plasma nutfah S. spontaneum dalam bentuk biji yang telah
dihilangkan bulu-bulunya pada suhu -20° C selama 5 tahun. Tebu bersifat
heterozigot sehingga tanaman yang dari biji tidak mungkin sama dengan
individu yang diinginkan (Glaszmann et al. 1996). Karena itu, Berding dan
Roach (1987) berpendapat bahwa konservasi plasma nutfah lebih ditujukan
untuk menyimpan gen, bukan genotipe. Pemulia tebu dianjurkan memilih
sebagian kecil klon Saccharum beserta kerabatnya untuk disimpan pada

Gambar 1. Beberapa aksesi tebu liar yang dikelola P3GI (Widyasari 2010).
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koleksi plasma nutfah daripada menyimpan semua klon. Peningkatan jumlah
klon dalam koleksi akan makin mempersulit pemeliharaan sehingga
dikhawatirkan dapat menyebabkan kematian klon, khususnya yang rentan
terhadap cekaman lingkungan, terutama dari spesies officinarum.

Konservasi plasma nutfah dalam kultur in vitro membutuhkankan ruang
yang lebih kecil, biaya pemeliharaan yang lebih murah, dan menghindari
tekanan alam maupun serangan hama dan penyakit (Engelmann 1991).
Untuk penyimpanan jangka panjang dapat dikembangkan metode
kriopreservasi , yaitu penyimpanan materi genetik dalam nitrogen cair pada
suhu rendah (-96° C). Cara ini dapat menghentikan semua aktivitas
metabolisme dan pembelahan sel, sehingga materi genetik dapat disimpan
dalam waktu lama. Namun  untuk koleksi kerja, materi genetik dapat
disimpan dalam media tumbuh dengan nutrisi yang minimal dan suhu lebih
rendah (Glaszmann et al. 1996). Cara ini rutin dilakukan untuk konservasi
plasma nutfah tebu di CIRAD, Perancis.

Paulet et al. (1994) memperoleh 92% pertumbuhan kembali kalus
embrionik 11 klon tebu yang telah menjalani kriopreservasi kemudian
ditempatkan selama satu jam dalam medium cair MS yang mengandung
0,3 M sukrose dan 15% DMSO, pembekuan pada 0,5° C/menit, dan pencairan
cepat dalam water bath pada suhu 40° C. Perbedaan cara penormalan dari
kondisi beku (thawing) diaplikasikan untuk pucuk dan menghasilkan tingkat
kehidupan 60-90%. Arnao et al. (1994) melaporkan kisaran tingkat kehidupan
antara 13-91% pada 13 varietas tebu komersial. Penggunaan planlet yang
diperlambat pertumbuhannya pada 18° C sebagai cara penyimpanan plasma
nutfah dalam koleksi kerja dilaporkan oleh Taylor dan Dukic (1993) di
Australia. Di negara tersebut, modifikasi fenotipik tidak terjadi setelah
penyimpanan selama 12 bulan. Sementara di India, cara yang mirip yaitu
disimpan pada suhu 25° C dengan subkultur sekali menghasilkan tanaman
normal setelah enam bulan (Sreenivasan dan Sreenivasan 1985). Di
Pasuruan, Wahyudi (komunikasi pribadi) tidak  menemukan masalah
selama penyimpanan dengan cara tersebut pada S. officinarum dan
hibridanya. Permasalahan baru muncul pada penyimpanan spesies
kerabatnya. Widyasari (2010) berhasil memelihara 156 klon tebu asli, hibrida
maupun spesies liar dalam media in vitro (Gambar 2).

Teknik penyimpanan plasma nutfah tidak lepas dari bahaya. Sebagai
contoh, CIRAD pernah kehilangan 90% koleksi di laboratorium setelah
diserang sejenis serangga yang membawa bakteri yang mengontaminasi
tabung-tabung planlet (Glaszmann et al. 1996). Penyimpanan jangka lama
seperti kriopreservasi, khususnya untuk kultur pucuk dan kalus, juga tidak
lepas dari risiko variasi genetik karena tidak lepas dari fase kultur in vitro
(Paulet et al. 1994). Variasi tersebut terdeteksi melalui analisis RFLP dan
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isozim. Karena itu, kultur in vitro merupakan cara penyimpanan sementara,
karena instabilitas genetik yang mendorong terjadinya variasi genetik pada
kultur in vitro tidak dapat dicegah.

KARAKTERISASI DAN PEMANFAATAN PLASMA NUTFAH

Untuk dapat digunakan sebagai tetua, klon-klon yang tersimpan dalam
koleksi harus sudah dikarakterisasi dan didokumentasikan. Penggunaan
kerabat liar sebagai tetua persilangan karena sifat-sifatnya yang
menguntungkan telah dilakukan sejak 1897. Kobus, misalnya, menggunakan
Chunee, klon S. barberi sebagai tetua persilangan dengan tebu nobel karena
tahan penyakit sereh dan perakarannya kuat walau rentan penyakit mosaik.

Pada awalnya, karakterisasi plasma nutfah tebu tidak banyak dilakukan
(Naidu dan Sreenivasan 1987), bahkan sering diabaikan (Berding dan Roach
1987). Walaupun hal itu menjadi keprihatinan pemulia, kenyataannya tidak
banyak program karakterisasi yang dilaporkan. Laporan dari komite plasma
nutfah ISSCT menunjukkan, walaupun masyarakat tebu internasional tidak
sependapat tentang sistem deskriptor yang seragam, banyak pusat
pemuliaan tebu membuat deskripsi atas koleksi plasma nutfahnya. Di
samping itu, USDA-ARS berkomitmen untuk memelihara sistem informasi
sumber daya plasma nutfahnya (germplasm resources information – GRIN)
di mana daftar aksesi dan data hasil evaluasi dapat disimpan dan diakses
(Martin 1995).

Gambar 2. Beberapa aksesi tebu yang dikonservasi pada media pengawetan secara in
vitro (Widyasari 2010).
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Karakterisasi plasma nutfah tebu telah dimulai dan hasilnya sudah
dilaporkan. Dari India, SBI telah mempublikasikan katalog spesies liar tebu
yang terdiri atas S. spontaneum (Kandasami et al. 1983b), S. robustum, S.
edule, S. barberi, dan S. sinense sebagai Volume II (Kandasami et al. 1983a).
Pada 1991, SBI menerbitkan katalog Volume III, berupa sumber daya genetik
khusus tebu asli, S. officinarum.

Tai et al. (1995) melaporkan, dari 125 klon S. spontaneum didapatkan
variasi yang cukup besar pada empat sifat kualitas nira dan lima sifat
morfologis. Dari Indonesia, dari lebih 500 klon Saccharum spp., hibrida,
dan kerabat liarnya, hanya enam klon S. robustum dan delapan klon hibrida
yang toleran terhadap herbisida ametrina (Lamadji 1994a). Perez et al. (1997)
melaporkan hasil evaluasi koleksi plasma nutfah tebu di Kuba terhadap
sifat agronomis dan ketahanannya terhadap beberapa penyakit penting.
Hasilnya kemudian digabungkan ke dalam pangkalan data sehingga
memungkinkan diakses secara cepat dan dimanfaatkan dalam program
pemuliaan.

Teknologi penanda molekuler dapat membantu pemulia dalam
mengkarakterisasi plasma nutfah tebu (Caroll dan Curtis 1996; D’Hont dan
Glaszmann 2001) dan menghasilkan sidik jari klon tebu dengan
menggunakan amplified fragment length polymorphism (AFLP). Sebelumnya
Burnquist et al. (1995) menggunakan restricted fragment length
polymorphism (RFLP) dan menghasilkan sidik jari koleksi tebu. Dengan
menggunakan principal component analysis (PCA) pada data RFLP, terdapat
hubungan yang dekat antara S. barberi dan S. sinense dan hubungan
intermediate antara S. officinarum dan S. spontaneum. Sementara S.
robustum mengelompok bersama S. officinarum. Spesies Erianthus sp.
ternyata cukup berbeda dari genus Saccharum. Karena itu, analisis sidik
jari sangat bermanfaat untuk mengkarakterisasi setiap klon tebu secara
molekuler, sehingga memungkinkan drencanakan persilangan antara dua
individu yang berbeda secara genetik (Caroll dan Curtis 1996). Sidik jari
tebu juga dikembangkan oleh Harvey dan Botha (1996) menggunakan
sekuen decamere, microsatellite, dan telomer. Teknik ini juga bermanfaat
untuk menduga keragaman genetik dalam menyeleksi individu klon yang
mewakili koleksi plasma nutfah tebu.

Penggunaan RAPD untuk menduga keragaman genetik plasma nutfah
tebu juga telah dilaporkan. Zhang et al. (2004) melaporkan penggunaan
berbagai teknik molekuler seperti RAPD dan simple sequence repeats
(mikrosatelit) untuk menduga variasi genetik klon-klon Erianthus dan S.
spontaneum. Sementara Nair et al. (2005) menggunakannya untuk
menduga filogenetik tebu dengan Erianthus, jagung dan sorgum, sementara
Zhang et al. (2010) mengaplikasikannya pada klon S. spontaneum.
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Pan (2006) melaporkan manfaat penggunaan teknik mikrosatelit dalam
mengidentifikasi keragaman tebu. Dari 221 penanda (markar) mikrosatelit,
sebagian besar mampu mendeteksi keragaman tebu. Penggunaan penanda
mikrosatelit juga dilakukan oleh Liu et al. (2011) untuk mengetahui keandalan
152 penanda mikrosatelit. Widyasari et al. (2008) berhasil menggunakan
mikrosatelit sebagai penanda molekuler tebu dan kerabatnya untuk
mendeteksi hubungan kekerabatan antarklon tebu (Gambar 3 dan 4). Hal
ini penting artinya mengingat persilangan antarkerabat dekat tebu dapat
meningkatkan homozigositas dan menurunkan heterozigositas, yang berarti
menurunkan sifat heterosis yang menyebabkan vigor klon tebu menurun.
Jing et al. (2009) dan Widyasari et al. (2011b) menggunakan penanda
molekuler untuk mendeteksi hibrida antara tebu dan Erianthus (Gambar
5), sedangkan Devarumath et al. (2012) menggunakannya untuk mendeteksi
keragaman klon S. robustum dan tebu.

Penggunaan plasma nutfah tebu dari tanaman koleksi dimulai pada
akhir abad ke-19. Tebu nobel S. officinarum banyak mendapat perhatian
karena kandungan gulanya yang tinggi. Badilla, klon S. officinarum, terkenal
sebagai klon komersial di Australia, diperoleh dari ekspedisi ke Port Moresby,
PNG, pada 1895 (Buzacott dan Hughes 1951 dalam Berding dan Roach
1987). Tidak semua ekspedisi menghasilkan klon harapan atau klon
komersial. Namun, ekspedisi pada tahun 1914 yang dipimpin Carne dan
Baker dari Colonial Sugar Refinery (CSR), Australia dinilai berhasil. Ekspedisi
yang dilakukan dalam dua tahap ini menghasilkan 106 klon, tiga di antaranya
menjadi klon komersial seperti Korpi, Orambo, dan Nanemo (Naidu dan

Keterangan:
1. IK76-36 7. IS76-205 13. TD53 19. XOC55
2. IK76-41 8. 15OC18 14. IJ76-375 20. XOC 56
3. IK76-149 9. 15OC19 15. IJ76-374 21. IS76-175
4. IK76-150 10. IJ76-412 16. IJ76-370 22. IS76-181
5. IK76-153 11. IJ76-415 17. IJ76-396 M1 = markar 100 bp 23. M442-51
6. IS76-202 12. TD50 18. IJ76-348 M2 = markar 1kb 24. PS862

Gambar 3. Hasil amplifikasi DNA dengan menggunakan primer mikrosatelit, mSSCIR5 pada
24 aksesi plasma nutfah tebu P3GI (Widyasari et al. 2008).
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Sreenivasan 1987). Korpi kemudian menjadi tetua dari Trojan, Eros, dan
Vesta. Trojan kemudian menjadi tetua dari banyak varietas Queensland (Q),
dari Q75 hingga Q100 (Walker 1987). Korpi juga dikenal sebagai tetua nobel
yang menurunkan (n+n) genom dalam hibrida sebagai hasil persilangan
interspesifik dengan S. spontaneum.

Penemuan varietas POJ 2878 pada tahun 1920-an mungkin merupakan
yang paling fenomenal dan berhasil menyelamatkan industri gula dunia
dari penyakit sereh. Varietas tersebut merupakan hasil nobilisasi Kassur
yang merupakan keturunan S. spontaneum dengan tebu asli, yaitu hasil
silang balik ketiga ke tetua nobel/komersial setelah persilangan tebu nobel
dengan tetua liar.

Pengembangan POJ 2878 yang tahan penyakit sereh berhasil
mengendalikan penyakit tersebut. POJ 2878 hingga saat ini masih
dibudidayakan di beberapa negara, khususnya di Amerika Latin, dan dikenal
sebagai tetua yang baik. POJ 3016 merupakan keturunan ketiga dari POJ

Gambar 4. Dendogram kekerabatan 24 aksesi plasma nutfah tebu berdasarkan tiga penanda
mikrosatelit (Widyasari et al. 2008).
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2878, merupakan varietas pendamping dan pengganti POJ 2878 di Jawa.
POJ 3016 dikenal sebagai varietas dengan rendemen gula yang tinggi.
Varietas ini kemudian diganti dengan varietas lain ketika perkebunan gula di
Jawa mulai beralih ke lahan tegal dengan budi daya keprasan pada tahun
1980-an. Varietas tersebut merupakan hasil nobilisasi (silang balik ketiga ke
tetua nobel/komersial setelah persilangan tebu nobel dengan tetua liar S.
spontaneum) (Handojo et al. 1987).

Di Pasuruan, sudah sejak lama dilaporkan sifat ketahanan tebu liar
terhadap penyakit (Handojo et al. 1987). Karakterisasi klon-klon tebu atau
kerabatnya di kebun koleksi dilaksanakan kembali secara intensif pada tahun
2000-an (Widyasari 2010). Sejak tahun 2006 hingga 2009 telah diperoleh
sejumlah klon tebu yang sangat tahan terhadap penyakit mosaik dan luka
api serta toleran kekeringan. Dalam rangka konservasi klon tebu secara in
vitro, dilakukan pemindahan ke media baru dalam periode 6-12 bulan dan
untuk menghindari kontaminasi dan gangguan hama dilakukan
penyemprotan dengan desinfektan di luar tabung. Widyasari et al. (2009)
melaporkan ketahanan 20 klon hibrida keturunan persilangan antarhibrida
terhadap cekaman kekeringan. Toleransi klon tebu terhadap kekeringan
juga ditunjukkan oleh sifat morfologi seperti membuka dan menutupnya

Gambar 5. Hasil amplifikasi spacer 5S rRNA pada tetua dan F1 hasil persilangan PS 862
(Saccharum hybrid) dan IJ 76-394 (Erianthus arundinaceus) (Widyasari et al.
2011b).
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stomata. Widyasari et al. (2011a) menyatakan, dari 13 klon tebu asal Australia
hanya satu klon yang toleran terhadap genangan, yang dicirikan oleh
terbentuknya jaringan aerenchyma yang paling banyak pada akar (Gambar
6). Australia yang dikenal sebagai negara dengan ekosistem kering hampir
tidak memiliki klon tebu yang toleran genangan.

Gambar 6. Klon tebu yang membentuk banyak jaringan aerenchyma (Widyasari
et al. 2011a).
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Tebu liar biasanya digunakan sebagai tetua untuk memperluas basis
genetik. Introduksi ketahanan terhadap cekaman lingkungan seperti
kekeringan (Babu dan Ethirajan 1962), angin (Chu 1965), suhu dingin
(Dunckelman dan Breaux 1969; Legendre 1989), genangan (Sreenivasan
dan Batcha 1962), penyakit mosaik (Chu 1965; Legendre 1989) daya kepras
bagus dan kemampuan beradaptasi terhadap penebangan dengan mesin
(Legendre 1989), ke dalam tebu asli dilakukan menggunakan S. spontaneum.
Sementara itu untuk sifat kadar sabut tinggi digunakan S. robustum (Walker
1987). Di Taiwan, penggunaan Miscanthus sp. sebagai sumber ketahanan
terhadap penyakit downy mildew (embun tepung) memberikan harapan
(Lo et al. 1980), selain sebagai sumber gen untuk meningkatkan kadar sabut
(Lo dan Chen 1989). Barbados dan Louisiana, Amerika Serikat terus
menggunakan kerabat tebu liar sebagai tetua persilangan. Louisiana telah
memperoleh klon tahan penyakit mosaik dari S. spontaneum dan S.
robustum, dan hingga tahun 1987 telah dihasilkan 287 klon hibrida dengan
kode CP (Legendre 1989). Di India, beberapa klon S. barberi, S. robustum,
dan Erianthus sp. dilaporkan tahan terhadap penggerek pucuk dan batang,
sementara beberapa klon tebu nobel cukup tahan. Pada tahun 1992
dihasilkan beberapa klon hibrida dengan S. robustum sebagai klon Co, klon
harapan komersial (Naidu dan Arulraj 1991-1992).

Pemulia tebu di Australia menyadari sempitnya basis genetik pada
varietas komersial yang tersedia dan kurang memanfaatkan tebu liar karena
adanya keraguan terjadi pasangan kromosom tebu nobel dan tebu liar
(Berding dan Roach 1987; Walker 1987). Roach (1989) kemudian memulai
program perbaikan tebu menggunakan kerabat tebu liar dan berhasil
meningkatkan nilai hybrid vigor yang diukur pada perkecambahan dan
pertumbuhan awal klon-klon hibrida. Pada pertengahan 1990-an, pemulia
Australia tertarik menyilangkan tebu nobel dengan Erianthus arundinaceus
guna memperbaiki daya kepras, vigor, toleransi terhadap kekeringan dan
genangan, dan ketahanan terhadap Pachymetra, jamur penyebab penyakit
busuk akar (Besse dan McEntyre 1996; Magarey dan Croft 1996). Untuk
memasukkan gen tebu liar ke dalam tebu nobel tentu diperlukan
ketersediaan kedua tetua tersebut. Ketika tidak semua negara memiliki
koleksi plasma nutfah maka harus dilakukan impor atau pertukaran varietas
antarnegara. Karena itu diperlukan pengaturan dan karantina untuk
melindungi negara pengimpor dari masuknya hama dan penyakit berbahaya
dari negara pengekspor.

Akhir-akhir ini berkembang program persilangan tebu dengan Erianthus
sp. karena adanya harapan memperbaiki tampilan hibrida dari dua spesies
tersebut. Deng et al. (2004) melaporkan bahwa sifat brix yang pada generasi
F1 berada di sekitar nilai tengah kedua tetua, meningkat pesat setelah disilang
balik dengan tebu asli. Hal ini berbeda dengan sifat lain seperti kadar sabut,
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kekerasan batang, dan penggabusan batang. Krisnamurthi et al. (2006)
melaporkan bahwa hasil persilangan antargenus tebu tersebut
menunjukkan vigor yang baik. Sementara itu, Widyasari (2012) memperoleh
frekuensi hibrida F1 yang cukup besar dari persilangan tebu dengan E.
arundinaceus untuk sifat brix dan pol serta diameter batang. Selain itu, F1
hasil persilangan tebu dengan Erianthus memiliki potensi toleransi terhadap
cekaman genangan (Gambar 7 dan 8). Untuk mendapatkan hibrida yang
bernilai tinggi secara komersial masih diperlukan generasi silang balik ke
tebu. Program persilangan yang sudah dilakukan tersebut sejalan dengan
upaya untuk memperluas basis genetik klon tebu komersial, mengingat
klon-klon tebu yang ada saat ini memiliki hubungan genetik yang relatif
dekat. Hal ini sekaligus memberi jawaban mengapa pembentukan varietas
baru tebu cenderung mengalami leveling off. Oleh karena itu, Wu (2006)
menganjurkan pemasukan gen baru dalam gene pool yang berasal dari
tetua-tetua liar yang tersedia.

Gambar 7. F1 hasil persilangan tebu x Erianthus arundinaceus
(Widyasari 2012).
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Gambar 8. F1 persilangan tebu x Erianthus arundinaceus dalam kondisi
tergenang (Widyasari 2012).

PERTUKARAN DAN KARANTINA PLASMA NUTFAH

Introduksi plasma nutfah tebu dari negara lain berperan penting dalam
pengembangan industri gula. Namun, lalu lintas plasma nutfah tebu
antarnegara memungkinkan terbawanya hama penyakit yang
membahayakan industri gula negara pengimpor, terutama jika hama
penyakit tersebut belum ada di negara pengimpor. Karena itu, diperlukan
kebijakan karantina guna melindungi industri gula.

Petunjuk teknis pergerakan plasma nutfah tebu yang aman telah
diterbitkan oleh IBPGR dan FAO (Frison dan Putter 1993). Mereka
merekomendasikan penggunaan kultur pucuk (shoot tip culture) untuk
pergerakan materi genetik yang aman dan eradikasi penyakit yang tidak
diketahui etiologinya (Glaszmann et al. 1996). Barbados (de Boer dan Rao
1991 dalam Glaszmann et al. 1996) dan CIRAD (Paulet et al. 1994) telah
mempraktikkan teknik tersebut secara rutin untuk pertukaran materi
plasma nutfah tebu bebas penyakit. Jika petunjuk teknis tersebut diadopsi,
maka penyebaran hama dan penyakit baru ke negara pengimpor dapat
ditekan. Namun, tidak semua negara dapat menerima dan mengadopsi
petunjuk teknis tersebut karena beberapa hal, seperti prioritas dan risiko
yang berbeda untuk hama penyakit serta keterbatasan dana untuk
melakukan pengujian yang diperlukan (Whitle dan Twine 1996).
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Australia menyadari bahwa industri gula mereka dapat berkembang
karena bantuan negara lain dalam penyediaan plasma nutfah, baik untuk
keperluan pemuliaan maupun produksi komersial. Karena itu, Australia
mengusulkan pertukaran tebu hibrida modern yang bebas biaya namun
aman di antara negara penghasil gula. Walaupun demikian, Croft (1996)
menganjurkan perlunya negara penerima melakukan analisis risiko hama
dan penyakit sebelum melakukan impor plasma nutfah. Mengingat sebagian
besar negara pengekspor kurang peduli terhadap materi genetik tebu yang
akan diekspor, Australia hanya melakukan pertukaran plasma nutfah dengan
negara yang mengkarantinakan tebunya lebih dari dua tahun, sebagaimana
yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Gula Australia (Bureau of Sugar
Experiment Stations – BSES) (Hogarth 1997).

Setiap negara memiliki aturan ekspor-impor bahan tanam. Australia
menerapkan aturan karantina yang ketat antarzona di negara bagian dengan
membatasi pergerakan bahan tanaman dan hewan guna mencegah
penyebaran hama penyakit antardaerah. Di Amerika Serikat,  bahan tanam
tebu yang diimpor harus dikarantina selama18-24 bulan untuk diobservasi
(Hurtt 1996). Di Indonesia dan Perancis (CIRAD) (Rott et al. 1996), lama
masa karantina 24 bulan, sementara di Mauritius 18-20 bulan (Saumtally et
al. 1996). Pada prinsipnya, setiap klon yang diimpor harus diobservasi selama
dua tahun berturut-turut, termasuk satu masa tanaman keprasan. Tempat
karantina bervariasi, seperti ruang tertutup (Australia, Mauritius, Perancis)
atau lapangan terbuka yang jauh dari kebun tebu komersial (Indonesia,
Fiji).

Indonesia  juga memiliki aturan karantina yang membatasi transportasi
bahan tanam tebu antarpulau, di antaranya dengan membatasi jumlah bibit
yang diantarpulaukan serta perlakuan khusus bibit dan sertifikasi kesehatan
bibit yang harus dilaporkan ke petugas karantina di pelabuhan pengiriman.
Mengingat banyaknya hama dan penyakit berbahaya yang belum ada di
pulau-pulau pengembangan tebu, maka aturan tersebut harus ditaati agar
hama penyakit penting tidak berkembang di tempat yang baru (Mirzawan
et al. 1995).

SITOLOGI NOBILISASI

Persilangan antartebu nobel menghasilkan keturunan dengan gabungan
kromosom kedua tetuanya, sebagaimana tanaman diploid yang lain. Namun,
persilangan tebu nobel dengan tebu liar menghasilkan komposisi
kromosom yang berbeda pada keturunannya. Persilangan tebu nobel
dengan S. spontaneum menghasilkan keturunan yang mengandung
kromosom somatik tebu nobel di dalam selnya (Roach 1969a, 1969b). Ciri
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umum penurunan kromosom dari tetua ke keturunan pada persilangan
antara tebu nobel dengan S. spontaneum diringkas oleh Berding dan Roach
(1987) sebagai berikut:

1. Persilangan antara tebu nobel dengan S. spontaneum menghasilkan F1
yang sebagian besar merupakan individu dengan 2n kromosom tebu
nobel dan n kromosom S. spontaneum. Sementara hasil silang balik
individu F1 ke tetua nobel akan menghasilkan populasi keturunan yang
mengandung (2n+n) kromosom, yang sebagian besar merupakan
aneuploid. Individu dengan (n+n) kromosom jarang dijumpai.

2. Selfing individu (2n+n) F1 akan menghasilkan populasi F2 dengan
individu yang sebagian besar mengandung kurang dari (n+n)
kromosom. Namun, persilangan antara individu (2n+n) F1 dengan klon
komersial menghasilkan individu hibrida dengan (n+n) kromosom.
Keragaman genetik dari nobilisasi hanya dihasilkan melalui proses

segregasi dan rekombinasi dari keseluruhan kromosom dalam spesies.
Kurangnya pasangan kromosom menyebabkan terbentuknya aneuploid
dan bersama dengan efek dosis kromosom yang tidak seimbang
(kekurangan atau kelebihan dosis) mempersulit proses nobilisasi (Roach
1969a). Masalah ini menjadi penyebab kurang berhasilnya perakitan varietas
komersial dari nobilisasi.

PLASMA NUTFAH TEBU DAN POTENSI INDUSTRI GULA
DI MASA DEPAN

Gula adalah kebutuhan pokok manusia sebagai sumber energi dan pemanis.
Konsumsi pemanis dunia dipenuhi dari gula dan pemanis lain seperti high
fructose syrup (HFS) yang didapat dari tepung jagung, padi, gandum, sorgum,
dan lain-lain. Guna meningkatkan efisiensi produksi gula secara ekonomis,
dikembangkan produk pendamping tebu selain gula. Dari ampas tebu,
misalnya, dapat diperoleh energi listrik, juga kertas, furfural, papan partikel,
dan sebagainya. Sementara tetes tebu dapat dibuat etanol, asam glutamat,
asam asetat, dan sebagainya.

Produksi etanol dari tetes tebu tidak mengubah kebutuhan akan varietas
tebu yang berkualitas tinggi. Namun, untuk memproduksi listrik atau produk
lain diperlukan varietas tebu yang berkadar sabut tinggi dan ini dapat
diperoleh dengan menyeleksi keturunan hasil persilangan tebu nobel
dengan kerabat liar seperti S. robustum, S. spontaneum atau Miscanthus sp.
Dengan demikian, ketersediaan akan tebu liar untuk diintrogresikan ke tebu
nobel atau hibrida komersial sangat diperlukan. Hal ini juga memerlukan
karakterisasi aksesi liar.
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Pengembangan tebu di beberapa daerah seperti di Papua dan juga di
PNG dan India dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya erosi sumber
daya genetik yang ada di lapang. Karena itu, ekspedisi dan koleksi plasma
nutfah tebu untuk menyelamatkan plasma nutfah yang masih ada di habitat
asli sangat diperlukan. Ekspedisi yang dilakukan peneliti P3GI pada tahun
1995 ke Papua memperoleh 97 aksesi yang terdiri atas S. officinarum, S.
edule, S. robustum, dan Erianthus sp. (Sastrowijono et al. 1997).

Pada umumnya koleksi plasma nutfah bebas dipertukarkan di antara
negara produsen gula untuk penelitian. Namun, tidak semua negara
menyadari pentingnya kontrol lalu lintas plasma nutfah antarnegara, yang
dapat membawa hama dan penyakit yang belum ada di negara pengimpor.
Hal ini dapat menjadi ancaman bagi industri gula di masing-masing negara.
Aturan umum tentang karantina tanaman biasanya sudah ada di setiap
negara, namun sering menjadi masalah pad tataran pelaksanaannya. Karena
itu penegakan hukum menjadi sesuatu yang penting. Dalam hubungan ini,
koleksi plasma nutfah yang menyimpan gen untuk ketahanan terhadap
hama dan penyakit maupun perubahan lingkungan dan sifat varietas menjadi
sangat bernilai. Hanya dengan menggunakan plasma nutfah tersebut,
pemulia tebu dapat mengombinasikan gen-gen yang ada menjadi genotipe
baru.

Krisis energi dan perubahan iklim global mendorong perlunya
penggunaan energi hijau. Tebu dapat menghasilkan berbagai produk yang
bernilai tinggi, termasuk produk pengganti energi fosil. Etanol merupakan
produk dari nira dan tetes tebu  sebagai sumber energi ramah lingkungan
dan sudah dimanfaatkan secara besar-besaran di beberapa negara, antara
lain Brasil. Dari pabrik gula juga dapat dihasilkan listrik dari biomassa tebu.
Upaya perakitan varietas tebu yang mengandung sabut tinggi tanpa
menurunkan kualitas nira memerlukan persilangan tebu dengan kerabat
liarnya. Rao dan Albert-Thenet (2005) menunjukkan keberhasilan tersebut
di Barbados. Penggunaan varietas tebu hasil persilangan tebu asli dengan S.
spontaneum mampu menyediakan biomassa yang cukup untuk memenuhi
kebutuhan bahan bakar pabrik sepanjang tahun guna menghasilkan listrik.

PENUTUP

Indonesia merupakan bagian dari pusat keragaman tebu dunia. Koleksi
plasma nutfah tebu yang merupakan contoh keragaman tebu di habitat asli
merupakan sumber keragaman yang dapat digunakan dalam perakitan
varietas tebu unggul untuk berbagai tujuan, khususnya sebagai sumber
gula dan produk lain yang bermanfaat.
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Manfaat koleksi plasma nutfah tebu telah diakui dunia. Saat ini   koleksi
plasma nutfah tebu dunia terdapat di Miami, Amerika Serikat, dan Cananore,
India, yang menyimpan lebih dari 4.200 klon. Di Indonesia, koleksi plasma
nutfah tebu di kebun dan laboratorium P3GI di Pasuruan mencapai lebih
dari 5.000 klon dan sebagian besar adalah hibrida, selain klon-klon tebu asli
dan tebu liar serta kerabatnya seperti S. officinarum, S. edule, S. barberi, S.
robustum, S. sinense, S. spontaneum, Erianthus spp., dan Miscanthus. Dalam
kondisi keterbatasan dana dan SDM, P3GI terus memelihara dan
memanfaatkan koleksi plasma nutfah tebu guna mendukung kemajuan
industri gula nasional.

Untuk menghindari kepunahan karena pengaruh lingkungan seperti
hama, penyakit, dan cuaca ekstrem, plasma nutfah tebu disimpan dengan
berbagai cara antara lain penanaman di lapang. Penyimpanan dalam bentuk
biji pada suhu rendah (kriopreservasi) dan penumbuhan lambat dalam
media MS masih diperdebatkan.

Aksesi yang ada dalam koleksi harus terlebih dulu dikarakterisasi agar
dapat dimanfaatkan. Berbagai cara karakterisasi dan deteksi keragaman
genetik secara morfologi hingga molekuler telah berkembang. Keberhasilan
penggunaan plasma nutfah tebu liar dalam menghasilkan varietas tebu ajaib
POJ 2878 sulit diulangi karena rumitnya pewarisan sifat kromosom tebu
dan kerabat liarnya. Hal ini merupakan tantangan bagi para pemulia untuk
menghasilkan varietas tebu yang spektakuler seperti POJ 2878.

Menghadapi krisis energi dan perubahan iklim global, penggabungan
sifat tebu asli dan tebu liar untuk menghasilkan tebu komersial merupakan
harapan dari pemanfaatan koleksi plasma nutfah yang ada. Sifat tanaman
tebu yang diperlukan untuk kelangsungan industri gula dunia meliputi
produktivitas tebu dan kadar gula tinggi, tahan terhadap hama dan penyakit,
dan kadar sabut tinggi.
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PENDAHULUAN

Kapas berasal dari kata karpasa dalam bahasa Sanskerta, dan cotton
(bahasa Inggris) berasal dari kata quotn dalam bahasa Arab, yang berarti
tanaman serat yang dapat dipintal. Serat kapas merupakan lapisan-lapisan
selulosa yang terbentuk pada epidermis kulit biji, yang pada saat buah masak
seratnya terpelintir, sehingga dapat dipintal menjadi benang. Hanya suku-
suku bangsa di Afrika Utara, Arab, India, China, dan Indian di Amerika Tengah
yang tercatat dalam proses domestikasi tanaman kapas (Hutchinson et al.
1947; Fryxell 1984; Lee 1984).

Indonesia baru mengenal kapas setelah tahun 1600-an. VOC
mengintroduksi kapas ke Indonesia untuk memenuhi kekurangan serat di
Belanda akibat perang saudara di Amerika Serikat. Pada masa penjajahan,
VOC memaksa rakyat Indonesia untuk menanami seperlima dari luas
sawahnya dengan tanaman kapas (cultuurstelsel). Untuk keperluan
tersebut, Belanda mendatangkan kapas diploid seperti Gossypium
arboreum, G. herbaceum, G. obtusifolium, dan G. purpurescens  yang diduga
menjadi tetua kapas lokal di Indonesia, seperti kapas jawa, kapas demak,
kapas lowo, kapas bayan, kapas kretek, dan kapas jantuk. Spesies ini memiliki
serat yang pendek dan kasar. Sebagian spesies ini telah punah dan sebagian
masih bertahan yang digunakan masyarakat untuk industri tenun lokal (Balai
Besar Penjelidikan Pertanian 1960; Loebis 1962, 1965).

Pada awalnya, Amerika Serikat mengembangkan kapas Asia, yakni G.
arboreum dan G. herbaceum. Selanjutnya, untuk memperbaiki mutu serat,
peneliti-peneliti Amerika  pada tahun 1750 memasukkan spesies baru G.
hirsutum dan G. barbadensedari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika
Selatan yang secara bertahap menggantikan kapas Asia. Pengembangan
kapas dari daerah tropis ke wilayah subtropis menimbulkan kesulitan.
Perbaikan sifat kapas dari tanaman tahunan yang berbunga dalam waktu
pendek (kurang dari 12 jam penyinaran matahari) menjadi tanaman yang
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berbunga dalam waktu netral telah mengubah kapas menjadi tanaman
semusim sehingga dapat dikembangkan di daerah subtropis. Kemajuan ini
merupakan hasil otentik seleksi kapas (Niles dan Feaster 1984).

Peneliti Belanda juga mengikuti perubahan di Amerika Serikat dengan
mendatangkan kapas tetraploid G. hirsutum dan G. barbadense seperti
varietas New Orleans dan Sea Island. Seleksi di Indonesia menghasilkan
kapas Caravonica yang toleran kekeringan di Flores. Introduksi kapas dari
Afrika Selatan memperoleh varietas Cambodia yang tahan terhadap hama
pengisap daun (Sundapteryx biguttula) yang sudah endemis di daerah
pengembangan kapas.

Tulisan ini membahas upaya pengembangan sumber daya genetik (SDG)
kapas di Indonesia melalui introduksi, konservasi, karakterisasi, evaluasi,
dan pemanfaatan, serta pengembangan kapas rakyat yang diperlukan oleh
industri tekstil nasional.

ADAPTASI SPESIES DAN VARIETAS LAMA

Keragaman koleksi genus Gossypium di Indonesia sangat terbatas.
Walaupun tersedia 635 aksessi kapas, koleksi tersebut terdiri atas empat
spesies yang dibudidayakan, yaitu G. arboreum dan G. herbaceum  yang
diploid (2n = 26) dan G. hirsutum dan G. barbadense  yang allotetraploid
(2n = 52). Kapas tetraploid berasal dari persilangan antara G. herbaceum
var. africanum (genom A) dengan spesies G. raimondii (genom D). Sekitar
90% produksi serat dunia berasal dari G. hirsutum dan 8% dari G. barbadense.

Varietas-varietas lama yang ada dalam koleksi diperoleh melalui
introduksi dari India seperti varietas Bombay, Punjab, dan Sind-Sudhar.
Konsultan Belanda pada tahun 1954 mendatangkan varietas kapas dari
Amerika Serikat, yaitu Coker 100, IA Compinas, Coker 100 Wilt, Delfos 9169,
Empire Wilt, Stoneville 2B, Rex, Dixie King, dan Deltapine 15. Varietas Rex
memiliki hasil yang stabil dan tahan terhadap hawar bakteri.

Antara tahun 1960-1970 perusahaan ILACO dari Belanda bekerja sama
dengan Proyek Kapas Nusa Tenggara (PKNT) mendatangkan varietas
Deltapine 45 A, Carolina Queen, Stoneville 213, dan Deltapine Smoothleaf
yang dicoba dikembangkan di Lombok dan Jawa Timur. Konsultan CFDT
dari Perancis mendatangkan varietas Reba BTK-12, Reba 1887, dan Reba B-
50 dari negara-negara Afrika jajahan Perancis. Hasil pengujian di banyak
lokasi dengan iklim berbeda menunjukkan bahwa Deltapine 45A dan Reba
BTK-12 cukup sesuai (Oesman dan Kadir 1977). Pengembangan varietas
kapas dari Amerika Serikat menghadapi ancaman hama pengisap daun S.
biguttula dan penyakit hawar bakteri.
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KEKAYAAN SUMBER DAYA GENETIK KAPAS

Keberhasilan pemuliaan kapas tidak hanya bergantung pada strategi dan
teknik pemuliaan, tetapi juga ketersediaan SDG yang luas atau spesifik untuk
berbagai sasaran pemuliaan. Koleksi plasma nutfah kapas di Indonesia
sangat terbatas, berasal dari beberapa negara dan sebagian besar terdiri
atas G. hirsutum, yaitu:

1. Koleksi dari USDA, Amerika Serikat, terdiri atas beberapa tipe:
a. Tipe Acala, kualitas serat tinggi dan relatif genjah, contohnya seri

Acala 1517.
b. Tipe Delta, seri Deltapine dan seri Stoneville
c. Tipe Plains, varietas-varietas dari tipe ini ditandai oleh habitus yang

kompak, pembuahan determinit, dan buah storm proof. Contohnya,
Lankart, Paymaster, dan seri TAMCOT. Sifat storm proof akan
melindungi buah pada saat merekah sehingga panen dapat
dilakukan satu kali dengan mesin stripper.

d. Tipe Eastern, hasil persilangan antara beraneka plasma nutfah
kapas, tahan terhadap layu Fusarium. Contohnya Coker, Auburn,
Mc Nair, dan Dixie King.

2. Koleksi dari IRCT, Montpellier, Perancis. Koleksi seri Reba tahan terhadap
hawar bakteri, seri ISA, Quebracho, IRMA 96-97, Samaru, dan seri BJA.

3. Koleksi dari negara-negara Eropa Timur, berumur genjah dan kompak,
misalnya Arkugo 4, Tashkent, dan Var 78478.

4. Koleksi dari Empire dipelihara di Trinidad, berbuah besar, misalnya SATU
65, seri Albar, dan seri ALA.

5. Koleksi dari CSIRO, Australia; berdaun menjari, misalnya Siokra, Sicola,
dan Sicot, lebih tahan terhadap hama P. gossypiella  dan menekan
deposit telur Helicoverpa armigera.

6. Koleksi dari ICAR, New Delhi, India
7. Koleksi dari China, misalnya dari Xinjiang dan Sichuan, yaitu aksesi-

aksesi China Cotton, Suza 16, Sumian, Sinhai, SuCah, beberapa seri PI
23372, dan dari Hubei antara lain aksesi seri HSC, HSD, HSM, dan HSCY.

8. Koleksi Mesir, yaitu aksesi-aksesi G. barbadense Giza 45 dan Giza 90.
9. Koleksi dari Pusat Penelitian Kapas Turki, yaitu aksesi Nazili (dua aksesi)

dan Turkey (enam aksesi).
10. Koleksi dari Brasil, terdiri atas enam aksesi yaitu Brz 1 – Brz 5-2.

Pada tahun 2012, koleksi plasma nutfah kapas pada Balai Penelitian
Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas) berjumlah 852 aksesi, terdiri atas 635
aksesi G. hirsutum, 16 aksesi G. barbadense, tiga aksesi G. arbortum, dan
tiga aksesi G. herbaceum.
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Konservasi plasma nutfah kapas mencakup preservasi, rejuvenasi, dan
penyusunan deskriptor tanaman berdasarkan hasil karakterisasi dan
evaluasi. Benih disimpan dalam kondisi bebas dari linters (serat-serat
pendek). Preservasi benih dalam jangka panjang (8-10 tahun) dilakukan
untuk koleksi dasar dengan jumlah 300-4.000 biji, yang disimpan dalam
kemasan aluminum foil atau plastik dalam botol di ruangan dengan suhu 0-
5o C dan kelembapan udara kurang dari 40%. Untuk penyimpanan jangka
pendek (2-3 tahun), benih disimpan pada kemasan plastik atau kertas
berlapis plastik yang diberi label informasi tentang varietas. Suhu ruang
penyimpanan 10o C dan kelembapan udara 40-50% (Sumartini et al. 2005).

Rejuvenasi atau pembaruan aksesi dilakukan berdasarkan hasil
monitoring viabilitas benih dan diprioritaskan pada aksesi yang viabilitasnya
kurang dari 85%. Breese (1989) mengemukakan bahwa mutasi pada benih
yang disimpan akan meningkat, kehilangan viabilitas 50%, setara dengan
akibat radiasi sinar X 10.000 R. Oleh karena itu, koleksi plasma nutfah kapas
perlu diperbarui untuk mencegah pergeseran genetik yang akan
mempersempit keragaman genetik.

Karakterisasi dan evaluasi kapas dilakukan berdasarkan standar IHPGR
(sekarang IPGRI) untuk karakter morfologi, agronomi, sifat serat, mutu
benang, dan reaksi terhadap serangan hama dan patogen. Hasil karakterisasi
635 aksesi G. hirsutum di Balittas disajikan pada Tabel 1.

Data kualitatif dan kuantitatif tersebut disempurnakan dalam bentuk
katalog SDG kapas. Introduksi dari berbagai sumber gene pool terus
dilakukan untuk memperluas keragaman genetik kapas, tidak hanya untuk
produksi serat, tetapi juga untuk produksi minyak, protein, dan menghadapi
persaingan serat sintetis.

Sumber daya genetik kapas yang dimiliki Indonesia lebih terbatas
dibandingkan dengan di beberapa negara yang sudah membangun koleksi
plasma nutfah sejak 1700-an. Sebagai tanaman komersial yang penuh
persaingan, permintaan plasma nutfah ke negara-negara lain sulit dilakukan,
karena kekhawatiran akan munculnya negara pesaing baru dalam
perdagangan kapas internasional. Plasma nutfah yang dimiliki beberapa
negara produsen utama kapas disajikan pada Tabel 2.

Selain keterbatasan sumber daya genetik, konservasi plasma nutfah
kapas juga menghadapi pergeseran genetik (genetics drift) karena
perubahan cuaca pada proses duplikasi benih, kehilangan integritas genetik
karena penyimpanan pada suhu beku (sub-freezing), terlebih pada
penyimpanan benih tanpa melalui kultur in vitro. Evaluasi plasma nutfah
yang terbatas akan menyebabkan kurangnya pemanfaatan materi yang
tersedia oleh pemulia tanaman. Transfer gen dari spesies kapas liar seperti
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Tabel 1. Variasi karakter 635 aksessi Gossypium hirsutum di Balittas, 2001.

Karakter
Jumlah

Simbol gen1)
aksesi

Tipe percabangan menyebar 353
Tipe percabangan kompak 97
Bulu pada batang dan daun lebat 158 H1, H2, H3, H4
Bulu pada batang dan daun jarang 216
Batang dan daun tidak berbulu (glabrous) 26 Sm1, Sm2, Sm3
Warna batang dan daun merah 4 r1r2
Bentuk daun normal 438 l 2
Bentuk daun okra 12 L2°
Bentuk daun memutar (twisted) 6
Ada kelenjar nektar pada daun 442
Daun tidak mengandung nektar (nectariless) 8 ne1, ne2
Bentuk kelopak bunga normal 447
Bentuk kelopak bunga memutar (frego) 3
Ada kelenjar pada batang 443
Tidak ada kelenjar pada batang (glandless) 7
Kandungan gosipol/tanin tinggi 15 Gl2, Gl3

Sumber: Sumartini (2001), 1)Endrizzi et al. (1984).

Tabel 2. Perkiraan jumlah aksesi kapas negara-negara lain.

Tipe plasma nutfah India  Amerika    Rusia    Perancis    Mesir   Pakistan
Serikat

Kapas komersial
G. hirsutum 5.000 10.600 10.800 1.500 1.500 1.000
G. barbadense 324 1.000
G. arboreum 1855 400 800 - - 1.000
G. herbaseium 410 200

Kapas nonkomersial
Spesies-spesies liar 27 32 25 25 - 15
(2n dan 4n)
Tipe tahunan 16 50 30 30 - 20
(perennial)
Land race 14 200 20 - - -
Tipe sitogenetik 87 500 200 200 - 50
Hibrida (ampiploid) 87 100 100 50 - 20

Jumlah 7.820 13.082 11.975 1.795 1.500 2.105

Sumber: Bhale dan Narayanan (1988).
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G. anomalum untuk ketahanan terhadap layu bakteri dan G. thurberi untuk
ketahanan terhadap penggerek buah belum dikerjakan karena keterbatasan
sumber daya manusia. Oleh karena itu, Indonesia perlu membangun
sumber daya genetik dan sumber daya manusia untuk pengembangan
kapas di masa datang.

KETERPADUAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK
DENGAN PERAKITAN VARIETAS

Karakter-karakter yang dikemukakan pada Tabel 1 dapat dimanfaatkan
dalam program perbaikan varietas kapas. Sebagian besar dari mutan kapas
adalah mutan spontan. Beberapa di antaranya diperoleh dari spesies diploid
dan hasil persilangan antara kapas tetraploid.

Pemanfaatan Bulu Daun

Daun yang berbulu jarang (halus) dikendalikan oleh gen Sm1 yang diperoleh
dari G. barbadense dan gen Sm1s yang berasal dari G. armourianum (Meyer
1957; Lee 1966). Di Amerika Serikat, daun kapas yang berbulu halus
dimanfaatkan untuk mengurangi serangan hama H. armigera karena
berkurangnya deposit telur pada daun. Di Indonesia dipilih varietas yang
berbulu agak rapat untuk mengatasi serangan S. biguttula dan H. armigera
yang waktunya bersamaan. Varietas kapas yang berbulu agak rapat juga
dimanfaatkan untuk mengurangi serangan Pectinophora gossypiella yang
aktif menyerang kapas menjelang akhir masa pembungaan.

Pemanfaatan Lekukan Daun

Tingkat lekukan daun pada G. hirsutum (Gambar 1) sangat bervariasi;
karakter daun normal bersifat resesif (dikendalikan oleh gen l2) terhadap
mutan daun menjari (okra, L2). Sifat daun okra dapat mengurangi infeksi

Gambar 1. Bentuk daun kapas; (a) normal, (b) okra/menjari, dan (c) okra mendalam.
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penyakit busuk buah pada kapas (Bird 1979), meningkatkan kematian larva
P. gossypiella, dan mengurangi deposit telur H. armigera (Thomson 1994).
Berdasarkan pengalaman Australia, pemindahan karakter daun okra
hendaknya memanfaatkan tetua Siokra, Siokra L-22, dan Siokra l-4/649
sebagai donor karena sudah menjadi varietas komersial.

Pemanfaatan Gosipol dan Tanin

Kandungan gosipol dan tanin tinggi pada kuncup, bunga, dan buah
mempunyai efek antibiosis pada hama penggerek bunga dan buah.
Kandungan gosipol pada kuncup bunga (square) sebesar 1,2% dapat
mematikan larva 50%.

Peningkatan kandungan tanin pada daun mampu membunuh larva
instar 1-2 hingga 80% (Schuster 1979). Namun, pemuliaan kapas di Indonesia
menghasilkan tingkat mortalitas larva hama-hama penggerek tidak sebesar
yang dilaporkan di atas. Aksesi NC-177 HG (gosipol tinggi) dan TAM-3 T 111
(tanin tinggi) dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan antibiosis pada hama
tersebut.

Pemanfaatan Tipe Tanaman

Pada umumnya pemuliaan kapas diarahkan pada pengecilan habitus
tanaman. Penelitian komponen hasil menunjukkan bahwa 90% hasil kapas
disumbang oleh dua buah pertama pada 16 cabang generatif. Oleh karena
itu, pemulia kapas dalam melakukan modifikasi habitus mengarah ke tipe
kompak sehingga dapat meningkatkan hasil dengan jarak tanam yang lebih
rapat. Aksesi PI 433731 dan Var 781297 dapat dimanfaatkan dalam
memodifikasi tanaman kapas.

Pemanfaatan Sifat Umur Genjah

Sebagian pemulia kapas memanfaatkan umur genjah sebagai prioritas. Dari
aspek produksi, tanaman berumur genjah akan meningkatkan efisiensi
produksi dengan mengurangi takaran pupuk, air, pestisida, dan energi. Dari
aspek pengendalian hama, tanaman berumur genjah akan terhindar
(escape) dari serangan boll weevil (Anthonomus grandis) di daerah
pengembangan kapas di Amerika Serikat. Di Indonesia, karakter tersebut
belum dimanfaatkan karena terhentinya pembungaan kapas genjah pada
kondisi hujan eratik sehingga hasilnya rendah.
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PEMANFAATAN PLASMA NUTFAH UNTUK PERBAIKAN
MUTU GENETIK

Kapas digolongkan sebagai tanaman menyerbuk sendiri, walaupun
penyerbukan silang dapat terjadi sampai 50%. Persilangan dengan bantuan
angin hampir tidak pernah terjadi karena tepung sari kapas cukup berat
dan lengket. Pemindahan tepung sari terjadi dengan bantuan serangga
penyerbuk (Bombus spp., Apis mellifera). Peningkatan penggunaan
insektisida pada tanaman kapas akan mengurangi populasi serangga
penyerbuk.

Keberhasilan pemuliaan kapas ditentukan oleh keragaman genetik pada
plasma nutfah, sasaran pemuliaan, serta ketersediaan tenaga terlatih dan
fasilitas pendukung seperti mesin dan peralatan laboratorium. Introduksi
kapas dari berbagai negara sumber plasma nutfah membuka harapan untuk
memperbaiki mutu genetik kapas.

Peningkatan produktivitas kapas pada lahan tadah hujan, ketahanan
terhadap hama dan patogen endemis, dan perbaikan mutu serat menjadi
prioritas utama pemuliaan kapas di Indonesia. Ketiga sasaran tersebut tidak
bisa dipisahkan satu sama lain, karena kapas adalah komoditas komersial
yang mutu seratnya harus bersaing di pasar ekspor. Penambahan karakter-
karakter lain akan diakumulasikan pada varietas unggul yang sudah ada
dengan teknik pengumpulan gen (genes pyramiding).

Seleksi Intrakultivar

Seleksi intrakultivar merupakan langkah awal untuk memperoleh genotipe
produktif dari aksesi yang diintroduksi. Beberapa aksesi kapas introduksi
mempunyai heterogenitas genetik sehingga mampu beradaptasi pada
kondisi tanah dan iklim di Indonesia. Beberapa varietas lama, seperti Rex,
Deltapine 45 A, Reba BTK-12, dan Tak Fa 1, mampu beradaptasi dengan
kondisi dan sistem produksi di Jawa Timur, Lombok, dan Sulawesi Selatan.
Seleksi kerapatan bulu daun untuk meningkatkan ketahanan terhadap S.
biguttula hanya dilakukan pada Reba BTK-12 dan Tak Fa 1 yang
menghasilkan varietas Kanesia 1 (Reba BTK-12/28) dan Kanesia 2 (Tak Fa 1/
III) (Hasnam et al. 1994). Kemungkinan hibridisasi alami tentu tidak bisa
diabaikan pada kapas. Namun disadari bahwa keefektifan seleksi berkurang
sehingga dilakukan hibridisasi aksesi dengan karakter yang diinginkan.
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Hibridisasi dan Seleksi

Hibridisasi kapas yang dilanjutkan dengan seleksi pedigree, seleksi bulk atau
silang balik sudah umum digunakan pada kapas. Pada tahun 1983-1985
dilakukan persilangan antara aksesi dengan karakter daun tidak berkelenjar
(nectariless), daun menjari (okra), gosipol tinggi, tanin tinggi, dan daun
berbulu (hairy) dengan varietas-varietas lama asal Amerika Serikat dan IRCT,
Perancis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan terhadap S.
biguttula dan H. armigera. Dari persilangan tersebut dihasilkan varietas
Kanesia 3 hingga Kanesia 6. Varietas Kanesia 3 menunjukkan peningkatan
ketahanan terhadap H. armigera dan S. biguttula, sedangkan Kanesia 4
hingga Kanesia 6 hanya tahan terhadap S. biguttula. Produktivitas meningkat
dari 0,8-12 t menjadi 1,4-1,6 t kapas berbiji/ha. Namun, varietas-varietas ini
kurang mendapat respons dari petani (Tabel 3).

Program hibridisasi tahap kedua dilakukan pada tahun 1988-1992
dengan menyilangkan varietas kapas dari India (LRA 5166, SRT-1, dan Pusa
1) dengan varietas dari Amerika Serikat (Deltapine Acala 90 dan TAMCOT
SP-37). Pautan (linkage) antara ketahanan terhadap S. biguttula dengan
rendahnya produktivitas bisa diperlonggar, sehingga diperoleh varietas
Kanesia 7-Kanesia 9 yang tahan S. biguttula dengan produktivitas meningkat
2,0–2,3 t/ha dan mutu serat makin baik (Hasnam et al. 1998). Kanesia 8
sangat disukai oleh penyelenggara intensifikasi kapas dan sudah digunakan
selama 10 tahun terakhir oleh industri kecil (Hasnam et al. 2004).

Varietas unggul kapas nasional yang dilepas pada tahun 2007 memiliki
ketahanan yang cukup tinggi terhadap A. biguttula (Sulistyowati dan
Sumartini 2009). Sebagai donor sifat kelebatan bulu pada daun dan batang,
yang menjadi mekanisme ketahanan fisik terhadap hama pengisap A.
biguttula adalah Pusa 1 (Kanesia 11 dan Kanesia 12) dan Tashkent 2 (Kanesia
13). Persilangan ISA-205 A dengan ALA 73-2M, yang juga toleran kekeringan
dengan mutu serat baik, menghasilkan varietas Kanesia 14 dan Kanesia 15.
Penggunaan varietas ini dapat menjadi salah satu solusi dalam menghadapi
dampak perubahan iklim di banyak daerah pertanaman kapas (Sulistyowati
dan Sumartini 2011). Keragaan beberapa varietas unggul kapas disajikan
pada Gambar 2.

Introduksi kapas transgenik dengan memanfaatkan protein cryI A(b)
dan cryI A(c) dari bakteri Bacillus thuringiensis var. Kurstaki mampu
meningkatkan ketahanan kapas terhadap hama-hama dari ordo
Lepidoptera. Tanaman kapas yang mengandung kedua gen tersebut tahan
terhadap H. virescens, H. zea, dan P. gossypiella  (Gannaway et al. 1991;
Wilson dan Flint 1991). Persilangan dilakukan antara galur-galur transgenik
(dari Australia) dan  Nu COTN 35 B (dari Amerika Serikat) dengan varietas
Kanesia untuk mendapatkan varietas unggul berproduktivitas tinggi dan
tahan terhadap hama utama S. biguttula, H. armigera, dan P. gossypiella.
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DAMPAK PENGGUNAAN PLASMA NUTFAH DALAM
PERBAIKAN VARIETAS KAPAS

Pengembangan kapas di Indonesia berperan penting sebagai sumber
pendapatan dan kesempatan kerja bagi penduduk pedesaan, pemacu
pengembangan industri, dan penyumbang devisa negara. Penemuan
varietas kapas toleran hama akan mengurangi biaya dan tenaga untuk
proteksi tanaman dan menekan pemakaian pestisida, yang berarti
meningkatkan efisiensi produksi. Peningkatan mutu serat berarti
meningkatkan daya saing tekstil di pasar domestik dan pasar internasional,
yang akan menyumbang kesempatan kerja bagi buruh industri tekstil.
Dengan demikian, mengadopsi varietas Kanesia akan memberikan
kontribusi nyata dalam penyediaan lapangan kerja di pedesaan dan
perkotaan.

Kontribusi kapas dalam negeri masih terbatas. Sampai tahun 2010
Indonesia masih mengimpor 90-95% serat kapas dengan nilai USD480-600
juta dolar per tahun, sementara nilai ekspor USD4,2-5,5 miliar. Masalahnya
adalah kenaikan harga kapas karena dihapusnya subsidi oleh WTO sejak
2006 dan kenaikan suhu akibat perubahan iklim yang juga menaikkan harga
kapas.

Dengan dihasilkannya varietas Kanesia 8-Kanesia 15 diharapkan dapat
meningkatkan produksi kapas dalam negeri. Hanya saja pemerintah perlu
menghapus citra buruk pengorganisasian pengembangan kapas,
memastikan area penanaman, menerapkan kebijakan harga kapas, dan
merevitalisasi penyuluhan pertanian. Pengalaman dari Program Pengelolaan

Gambar 2. Penampilan varietas unggul kapas Kanesia 8 (kiri), Kanesia 10 (tengah), dan
Kanesia 13 (kanan).
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Tanaman Terpadu (PTT) kapas di Sulawesi Selatan dan NTB menunjukkan
tidak sulit mengintroduksikan varietas unggul kapas ke petani, asal
hambatan nonteknis di atas bisa diatasi. Jika hambatan tersebut bisa diatasi,
maka perbaikan varietas unggul akan berdampak nyata terhadap sasaran
pengembangan kapas.

Plasma Nutfah sebagai Pembentuk Varietas Unggul yang
Dilindungi dan Penyediaan Benihnya

Perakitan varietas unggul kapas tidak mungkin terwujud tanpa didukung
ketersediaan sumber genetik plasma nutfah. Walaupun koleksi plasma
nutfah kapas di Indonesia relatif kecil dibandingkan dengan di negara-
negara produsen utama kapas, koleksi tersebut telah mewakili koleksi kapas
dari berbagai pusat plasma nutfah dunia.

Introduksi, konservasi, dan pemanfaatan plasma nutfah perlu ditangani
lebih serius dan cermat. Jika sampai saat ini pemuliaan masih terfokus pada
efisiensi produksi dan memenuhi aspirasi petani dan industri tekstil,
tantangan lain sudah di depan mata seperti perubahan selera konsumen,
kebutuhan energi, perubahan iklim, dan berbagai tuntutan akibat globalisasi
ekonomi.

Indonesia sebagai anggota Konvensi Internasional tentang Perlindungan
Varietas Baru, wajib memberikan perlindungan hukum atas kekayaan
intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman. Untuk itu pemerintah
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan
Varietas Tanaman. Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan
landasan hukum yang kuat bagi penciptaan varietas unggul baru dan
pengembangan industri perbenihan. Dari 15 varietas unggul kapas yang
sudah dilepas, pemerintah telah memberikan hak PVT bagi varietas Kanesia
10 dan Kanesia 13 pada tahun 2010.

Keterkaitan antara Balai Penelitian, unit-unit penangkaran benih, dan
penyuluhan perkebunan sangat lemah. Klasifikasi benih mengikuti prosedur
baku, yaitu kelas benih penjenis, benih dasar,  benih pokok, dan benih sebar.
Pekebun masih banyak yang menggunakan benih asalan, yang berarti masih
ada permasalahan dalam sistem perbenihan atau hambatan pada rantai
produksi dan distribusi benih. Tingginya investasi dan risiko kegagalan usaha
menyebabkan sangat sedikit badan usaha atau investor yang tertarik
berinvestasi pada industri benih kapas.

Menghadapi masalah tersebut, Badan Litbang Pertanian membentuk
Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) pada tiap Balai Penelitian. Melalui UPBS,
benih penjenis ditangkarkan, disertifikasi (oleh BPSB atau BP2TP), kemudian
disalurkan dan dimanfaatkan oleh pengguna. Walaupun jumlah benih yang
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didistribusikan masih terbatas, sistem tersebut bisa mempercepat adopsi
varietas unggul kapas.

Benih kapas digunakan selama 3-5 tahun oleh pengelola intensifikasi.
Balittas melakukan pemeliharaan varietas (variety maintenance) dan secara
periodik (3-4 tahun) mendistribusikan benih yang lebih murni kepada
pengguna (Lewis 1970). Benih sebar yang didistribusikan oleh pengguna
masih mengikuti sistem pelabelan. Variabel mutu yang ditulis pada label
masih terbatas pada nama varietas, daya berkecambah, dan mungkin
variabel lain seperti kadar air (Nugraha 1997).

Sistem pelabelan dianggap masih sesuai untuk pengembangan kapas
karena belum tersedianya tenaga dan fasilitas yang memadai untuk
mendukung sistem pengawasan mutu yang menghasilkan benih
bersertifikat. Penataan organisasi dalam bentuk kesepakatan dan
penyempurnaan fungsi perlu dilakukan dalam mengembangkan industri
perbenihan kapas. Jika penataan ini berjalan maka sistem pengendalian
mutu benih kapas dapat dilihat pada Gambar 3. Tahap benih berlabel pada
Gambar 3 akan berubah menjadi tahap benih bersertifikat.

Gambar 3. Sistem produksi dan pengendalian mutu benih kapas; (a) sistem yang berlaku
sekarang, (b) sistem menuju industri perbenihan.
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Plasma Nutfah Sebagai Sumber Gen Ketahanan OPT dan
Adaptasi Lingkungan Spesifik

Sebagian besar kegiatan pemuliaan kapas terfokus pada pengendalian
organisme penganggu tanaman (OPT), yang meliputi serangga hama,
patogen, dan nematoda. Pengelolaan plasma nutfah telah mengembangkan
subjek khusus, yaitu host plant resistance. Pemulia tanaman mendefinisikan
istilah tahan, rentan, dan toleran. Toleran berarti tidak ada kehilangan hasil
yang berarti pada tingkat infeksi yang menimbulkan kerugian ekonomis,
sedangkan tahan diartikan sebagai respons tanaman dengan tingkat
kerusakan kecil dan tanaman tetap mampu berproduksi normal.

Ketahanan terhadap Serangga Hama

Serangga hama yang menyerang kapas meliputi 46 jenis, tetapi yang
tergolong serangga utama berkisar antara 10-15 spesies. Kerugian hasil
terutama disebabkan oleh Helicoverpa sp., Pectinophora gossypiella,
Spodoptera literoralis, dan Anthonomous grandis. Sejumlah karakter yang
tersedia pada plasma nutfah kapas dapat digunakan untuk meningkatkan
ketahanan terhadap beberapa hama utama (Tabel 4).

Tabel 4. Karakteristik plasma nutfah kapas dan tingkat ketahanan terhadap serangga
hama.

Karakteristik Helicoverpa Sundapteryx Pectinophora Aphids Kutu
plasma nutfah spp.1) biguttula gossypiella putih

Bulu halus T R T ?
Bulu rapat R T T ?
Kelopak frego N R N
Daun tidak T T T N
berkelenjar
(nectariless)
Terpenoid T T ?
(gosipol, heliosida)
Daun okra T
Tanaman berwarna N N
merah
Tanaman berumur E E
genjah

1)T = tahan, R = rentan, N = netral, E = terhindar, ? = belum diketahui
Sumber: Ridgway et al. (1984).
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Ketahanan terhadap Patogen

Penularan penyakit pada kapas bervariasi antara satu lokasi dengan lokasi
lainnya, sesuai dengan kondisi lingkungan, praktik budi daya, dan tanaman
inang alternatif yang tersedia. Potensi kehilangan hasil kapas di Amerika
Serikat akibat berbagai jenis patogen pada tahun 1956-1981 berkisar antara
10-16% dengan rata-rata serangan 0,8-2,9% (Ridgway et al. 1984).

Koleksi plasma nutfah kapas memiliki reaksi yang berbeda terhadap
hawar bakteri (Xanthomonas malvacearum). Kultivar Albar, Reba B-50, dan
seri TAMCOT tahan terhadap hawar bakteri (El-Zik dan Thaxton 1995).
Kultivar MAR (multi-adversity resistance) tahan terhadap penyakit bibit (Bird
1982). Varietas-varietas seri Reba sudah diintroduksikan ke Indonesia untuk
mengatasi endemi hawar bakteri, terutama di Sulawesi Selatan. Kultivar-
kultivar berdaun okra dan berumur genjah menunjukkan ketahanan
terhadap busuk buah. Jamur Fusarium oxysporum dan nematoda bengkak
akar (Meloidogne incognita) secara bersama-sama dapat merusak kapas.
Koleksi plasma nutfah kapas di Indonesia memiliki gen varietas Auburn 56
dan Coker 100 Wilt yang tahan terhadap penyakit layu dan nematoda
bengkak akar (Bird 1979).

Penularan penyakit bibit dapat terjadi di mana saja kapas ditanam.
Patogen utama adalah Rhizoctonia solani, Pythium spp., Thielaviopsis
basicola, dan Glomerella gossypii. Tidak ada aksesi yang memiliki toleransi
tinggi terhadap semua patogen. Toleransi terhadap R. solani ditemukan
pada tipe Acala 1517 dan toleransi terhadap T. basicola terdapat pada Acala
4-42 (Bird 1979).

Ketahanan terhadap Nematoda

Nematoda bengkak akar (M. incognita) adalah endoparasit yang sudah
menetap dan bersifat endemis di daerah pertanaman kapas. Nematoda ini
bersama-sama dengan mikroorganisme lain pada kondisi ekologi tertentu
dapat menurunkan hasil kapas.

Kapas spesies G. barbadense cukup toleran terhadap nematoda
bengkak akar, walaupun jumlah telurnya cukup tinggi. Varietas Auburn 623
RNR tahan terhadap nematoda G. hirsutum walaupun sulit dievaluasi. Galur-
galur MAR memiliki ketahanan yang cukup terhadap nematoda bengkak
akar. Kultivar G. barbadense Texas 110, G. hirsutum Texas 893, La RB 15702,
dan G. arboreum menunjukkan ketahanan terhadap nematoda Rotylenchus
reniformis (Veech 1984 dalam Ridgway et al. 1984).



160 Sumber Daya Genetik Pertanian Indonesia

Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

Perubahan iklim disebabkan oleh peningkatan gas rumah kaca seperti CO2,
metana, dan NO yang terperangkap di atmosfer. Perubahan iklim
didefinisikan sebagai perubahan suhu bumi dan curah hujan yang
disebabkan oleh variabilitas alam dan /atau aktivitas manusia. Diperkirakan
suhu permukaan bumi akan meningkat 1,5-3,5° C pada tahun 2100.
Perubahan curah hujan, baik meningkat maupun menurun, diramalkan
akan terjadi di daerah tropis.

Kapas tadah hujan sangat terpengaruh oleh perubahan iklim karena
berkurangnya curah hujan dan degradasi lahan pertanian. Perubahan siklus
hidrologi akan menimbulkan kerugian hasil dan meningkatkan serangan
hama dan penyakit (Ton 2011). Suhu di atas 35° C pada siang hari akan
mengurangi fotosintesis dan meningkatkan respirasi pada malam hari yang
mengakibatkan kehilangan hasil. Suhu tinggi juga akan mengurangi panjang
serat kapas dan menyebabkan serat semakin kasar (Bange dan Constable
2008). Pengaruh suhu panas terhadap hasil dan kualitas serat kapas akan
semakin besar apabila pada periode tersebut terjadi kekeringan.

Reevaluasi varietas-varietas Kanesia dan plasma nutfah, manipulasi
umur panen, dan variasi waktu tanam untuk menghindari suhu tinggi
merupakan pilihan yang tersedia untuk menghadapi masalah ini. Reevaluasi
perlu dilakukan untuk mengetahui batas toleransi varietas-varietas anjuran
terhadap hasil dan mutu serat kapas.

Perakitan varietas berumur genjah dan daunnya berbulu, jika kedua
karakter tersebut dapat disatukan, merupakan salah satu solusi dalam
menghadapi perubahan iklim. Penggunaan varietas Kanesia 14 dan Kanesia
15 yang toleran kekeringan dengan mutu serat baik, merupakan opsi yang
dapat diterapkan. Pola tanam skip-row dapat mengurangi kehilangan hasil
dan penurunan mutu serat kapas di wilayah yang mengalami penurunan
curah hujan (Bange dan Constable 2008).

KESIMPULAN

Sumber daya genetik merupakan komponen kunci dalam sistem produksi
pertanian. Tanpa sumber daya genetik tidak akan ada evolusi sistem
pertanian. Domestikasi dan perbaikan varietas tanaman dilakukan dengan
memanfaatkan keragaman genetik. Oleh karena itu, kegiatan eksplorasi,
introduksi, karakterisasi, evaluasi, dan dokumentasi sumber daya genetik
sangat diperlukan oleh pemulia tanaman yang akan mengubah materi
genetik ke bentuk yang lebih produktif.
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Indonesia bukan negara pusat asal tanaman kapas (Gossypium spp.)
Badan Litbang Pertanian berusaha membangun koleksi plasma nutfah kapas
melalui introduksi dari negara-negara utama penghasil kapas. Selama tahun
1982-2010 telah diperoleh tambahan 535 aksesi untuk memperbesar
keragaman genetik kapas untuk produksi serat, produksi minyak dan
protein, sumber energi, dan menghadapi persaingan serat sintetis.

Konservasi plasma nutfah kapas mengikuti standar IPGRI. Karakterisasi
dan evaluasi difokuskan pada karakter morfologi, agronomi, sifat serat, mutu
benang, dan reaksi terhadap serangan serangga hama dan penyakit.
Program pemuliaan kapas diprioritaskan pada peningkatan produktivitas
dan mutu serat serta perbaikan adaptasi pada lahan tadah hujan.

Penelitian pemuliaan kapas telah menghasilkan 15 varietas unggul, yakni
Kanesia 1-Kanesia 15. Produktivitas kapas meningkat dari rata-rata 0,6-0,8
t/ha sebelum tahun 1980 menjadi 2,0-2,7 t/ha pada tahun 2007 dengan
penggunaan pestisida minimum.  Varietas-varietas tersebut memiliki mutu
serat yang sesuai dengan permintaan industri tekstil. Varietas Kanesia 10,
Kanesia 13, Kanesia 14, dan Kanesia 15 telah memperoleh hak PVT. Industri
benih kapas sedang dipersiapkan melalui penataan institusi-institusi yang
terlibat dalam produksi dan distribusi benih. Saat ini sedang dirakit varietas
Kanesia transgenik yang lebih toleran terhadap hama dari ordo Lepidoptera.
Koleksi plasma nutfah juga dimanfaatkan untuk memperbaiki ketahanan
kapas terhadap serangan patogen dan nematoda.

Kapas tadah hujan sangat terpengaruh oleh kenaikan suhu akibat
perubahan iklim. Kanesia 14 dan Kanesia 15 yang merupakan hasil
persilangan varietas toleran kekeringan dengan varietas bermutu serat tinggi
diharapkan dapat mengatasi masalah kenaikan suhu. Perakitan varietas
berumur genjah dan manipulasi pola tanam (konfigurasi skip-row) dapat
menjadi pilihan alternatif dalam menghadapi masalah kekeringan akibat
perubahan iklim.
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PENDAHULUAN

Tembakau bukan tanaman asli Indonesia, pertama kali dibawa ke Indonesia
sekitar tahun 1600. Saat ini tembakau telah tersebar ke berbagai wilayah
dengan luas area antara 200.000-230.000 ha setiap tahun. Tembakau yang
dikembangkan di berbagai wilayah tersebut menghasilkan produk dengan
mutu yang spesifik. Bahkan beberapa tipe tembakau yang ditanam di daerah
kering menghasilkan produk dengan mutu yang sangat spesifik dan menjadi
bahan baku utama industri berbahan baku tembakau.

Budi daya tembakau memiliki risiko yang tinggi, tetapi masih banyak
petani yang membudidayakannya karena daya saing dan nilai ekonominya
lebih tinggi dibanding komoditas lain. Di sentra produksi utama, usaha tani
tembakau  menyumbang 60-80% terhadap pendapatan petani.

Tembakau juga memiliki peran cukup penting sebagai sumber devisa
negara. Cukai tembakau dan hasil tembakau meningkat setiap tahun. Pada
tahun 2011, cukai tembakau mencapai Rp77 triliun. Bisnis pertembakauan
juga berpengaruh terhadap ekonomi daerah. Peredaran uang di daerah
penghasil utama tembakau tidak kurang dari Rp250 miliar setiap musim.

Sebagai komoditas yang berkembang luas di Indonesia sejak ratusan
tahun silam, tanaman tembakau memiliki keragaman cukup luas. Dinamika
kebutuhan konsumen ikut memengaruhi jenis tembakau. Tuntutan akan
produktivitas dan mutu yang lebih baik mendorong dikembangkannya jenis
tembakau tertentu yang sesuai, bahkan mendominasi sebagian besar lahan
di suatu wilayah.  Fenomena tersebut menyebabkan jenis-jenis tembakau
yang tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen akan terdesak, sehingga
tersisih, tersingkir, dan hilang. Apabila hal tersebut dibiarkan terjadi, maka
banyak materi genetik tembakau yang ada di Indonesia akan hilang. Untuk
menghindari hal tersebut, Lembaga Penelitian Tanaman Industri (LPTI) telah
melakukan eksplorasi dan mengoleksi materi genetik tembakau dari
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berbagai wilayah di Indonesia. Berbagai aksesi tembakau yang disimpan
saat ini menjadi koleksi plasma nutfah tembakau yang dikelola oleh Balai
Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (sebelumnya bernama Balai
Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat, disingkat Balittas) di Malang.

ASAL-USUL SPESIES

Genus Nicotiana merupakan salah satu anggota famili Solanaceae. Pusat
sebaran genetiknya adalah Amerika Selatan, kemudian menyebar ke
Amerika Utara, Australia, dan Pasifik Selatan (Goodspeed 1954). Genus ini
memiliki empat subgenus, salah satunya adalah Tabacum. Subgenus
Tabacum terdiri atas enam spesies, salah satunya adalah tabacum (Smith
1979). Tembakau yang dibudidayakan petani sebagian besar adalah spesies
N. tabacum L. Studi genetik dan sitologi menunjukkan bahwa N. tabacum
merupakan spesies alotetraploid yang berasal dari persilangan antara N.
sylvestris dan N. tomentosiformis (Legg dan Smeeton 1999).

Menurut Goodspeed (1954), penyebaran genus Nicotiana dipengaruhi
oleh tiga faktor utama, yaitu: (1) sebagai bahan ritual atau kenikmatan; (2)
transportasi benih yang kadang-kadang sampai ke tempat yang jauh; dan
(3) kecenderungan sejumlah spesies untuk menempati lahan yang terlantar.
Sebelum kedatangan orang kulit putih di Benua Amerika, dua spesies
Nicotiana yang memiliki nilai ekonomi penting adalah N. tabacum dan N.
rustica. Keduanya banyak dibudidayakan di Amerika Utara dan Selatan serta
Hindia Barat yang  beriklim tropis sampai subtropis, antara 60o lintang utara
sampai 45o lintang selatan.  Tembakau yang dikembangkan di daerah koloni
Virginia dibawa dari Pulau Trinidad, dan tujuan awalnya untuk menggantikan
N. rustica.

Orang-orang Portugis dan Spanyol memiliki peran penting dalam
penyebaran tembakau ke berbagai daerah di dunia. Introduksi tembakau
ke India terjadi sekitar tahun 1605 dan berkembang menjadi komoditas
penting di negara tersebut. Penyebaran tembakau ke China dan Jepang
diperkirakan terjadi pada pertengahan abad ke-16. Introduksi tembakau ke
Indonesia diperkirakan terjadi pada periode yang sama (Akehurst 1983).

ADAPTASI SPESIES DAN VARIETAS LAMA

Tembakau dimasukkan ke Jawa untuk pertama kalinya pada tahun 1600-
an oleh orang Portugis. Asal-usulnya tidak tercatat dengan baik, tetapi
benihnya diduga berasal dari Meksiko, dibawa ke Filipina melalui Lautan
Pasifik sebelum akhirnya menyebar ke seluruh Asia. Pada tahun 1609, orang-
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orang Spanyol mulai menanam tembakau di Jawa menggunakan N.
tabacum var. fructicosa (Comes dalam Hamid 1977).

Penanaman tembakau di berbagai tempat lainnya dimulai pada waktu
yang berbeda. Di Sumatera, tembakau mulai ditanam di Padang, Bengkulu,
dan Palembang pada tahun 1788, sedangkan di Deli pada tahun 1864 yang
kemudian dikenal sebagai tembakau deli. Di Sulawesi, penanaman
tembakau dimulai pada tahun 1660, di Timor pada tahun 1613, dan di
Pegunungan Arfak, Papua, pada tahun 1770. Di Bali dan Sumbawa,
penanaman tembakau masing-masing dimulai pada tahun 1821 dan 1841.
Setelah itu, menyusul di Kalimantan yang dimulai pada tahun 1875 dan di
Ambon pada tahun 1822.

Pada tahun 1650, tembakau telah ditanam oleh petani di berbagai tempat,
terutama di Kedu, Bagelen, Malang, dan Priangan. Pada tahun 1830, benih
tembakau didatangkan dari Manila dan dicoba di Karawang dan Pasuruan.
Pada tahun 1845, pertanaman tembakau semakin meluas, terutama di
Karesidenan Rembang dan Semarang. Selain itu, tembakau berkembang
pula di Banten, Cirebon, Tegal, Surabaya, dan Pasuruan

Beberapa daerah yang dikenal sebagai sentra tembakau pada tahun
1870-1875 yaitu Kediri, Malang, Besuki, Rembang, Probolinggo (Lumajang),
Kedu, dan Banyumas. Berdasarkan catatan, varietas yang ditanam adalah
keturunan dari hibrida persilangan tembakau Manila dan Havana yang
didatangkan pada tahun 1830 dengan tembakau yang telah lama
berkembang di Indonesia.

Mengingat materi yang ditanam seperti tersebut di atas, maka terjadi
segregasi sehingga terbentuk genotipe yang sangat beragam. Selama
beratus generasi juga terjadi seleksi alami dan adaptasi terhadap berbagai
lingkungan yang berbeda. Menurut Sumarno (2012), ada beberapa faktor
yang berperan dalam pembentukan jenis-jenis liar atau strain-strain liar,
antara lain: (1) keberadaan atau okupasi spesies di wilayah tersebut sudah
sangat lama; (2) iklim dan lingkungan yang kondusif untuk terjadinya
perkembangan dan persilangan alam intraspesies; (3) lingkungan spesifik
yang membentuk timbulnya strain-strain yang beradaptasi secara spesifik;
dan (4) lingkungan yang kondusif untuk terjadinya mutasi alami. Oleh
karena itu, saat ini dapat dijumpai berbagai jenis tembakau di banyak daerah,
yang berbeda baik morfologi, fisiologi, agronomi maupun kualitasnya.
Melalui proses tersebut terbentuk berbagai tipe tembakau lokal spesifik
seperti yang ada pada saat ini.  Masing-masing tipe tembakau lokal memiliki
ciri umum tertentu, sedangkan dalam tipe terdapat variasi sifat tertentu
yang dapat menjadi penciri varietas.
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KEKAYAAN SUMBER DAYA GENETIK TEMBAKAU INDONESIA

Perkembangan industri rokok yang pesat di Indonesia menyebabkan
kebutuhan akan bahan baku semakin meningkat. Rokok kretek
menggunakan berbagai tembakau lokal 86%, sedangkan rokok putih
membutuhkan tembakau virginia, burley, dan oriental.  Semula, ketiga jenis
tembakau tersebut didatangkan dari luar negeri dalam bentuk olahan.
Namun, karena kebutuhan terus meningkat, ketiganya kemudian ditanam
dan diproduksi di Indonesia. Untuk membedakannya dengan tembakau
lokal, tembakau yang didatangkan belakangan dikelompokkan sebagai
tembakau introduksi.

Selain tembakau lokal dan introduksi, di Indonesia juga ada kelompok
tembakau cerutu. Tembakau ini telah diusahakan pada perkebunan besar
sejak zaman kolonial Belanda. Sejak dulu sampai sekarang, tembakau cerutu
hanya ditanam di lokasi tertentu, yaitu Deli (Sumatera Utara), Klaten (Jawa
Tengah), dan Jember (Jawa Timur). Tembakau deli merupakan tembakau
bahan baku pembalut cerutu terbaik di dunia.

Tembakau Lokal

Tembakau lokal memiliki variasi yang sangat besar, baik dari segi habitus,
tinggi, jumlah daun, bentuk daun, ukuran daun, tangkai daun, ujung daun,
sudut daun pada batang, sudut urat daun, permukaan daun, tepi daun,
warna daun, sayap daun, filotaksis, maupun bentuk dan warna bunga
(Gambar 1).  Menurut Hamid (1977), tembakau yang bertangkai telah ada
lebih dahulu di Indonesia dibanding tembakau yang berdaun duduk.
Berdasarkan hasil inventarisasi Hamid (1977), variasi tembakau di Indonesia
diuraikan sebagai berikut.

Di Aceh, tembakau dikembangkan di Kabupaten Aceh Tengah dikenal
sebagai tembakau takengon. Ada dua varietas yang banyak ditanam petani,
yaitu varietas Medan dan Miraj. Kedua varietas ini memiliki daun besar, lebar,
dan bersayap. Varietas Gayo sudah tidak ditemukan lagi karena
produktivitasnya sangat rendah sehingga petani enggan menanamnya.

Tembakau lokal Sumatera Utara dikembangkan di Kecamatan
Sidikalang, Sumbul, dan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi. Varietas yang
bertangkai disebut Silanting, sedangkan yang berdaun duduk disebut
Sihambung. Pemasarannya sampai ke Sumatera Barat dan Riau. Saat ini
varietas tersebut sudah tidak ditemukan karena pemasarannya sulit.

Tembakau lokal Sumatera Barat ditanam di Kabupaten Limapuluh Kota
(Payakumbuh), Agam, dan Solok. Area tembakau di Kabupaten Agam dan
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Solok mengalami penyusutan tajam sehingga sekarang hanya ada di
Payakumbuh. Jenis tembakau di Payakumbuh dan Agam sangat beragam,
tetapi semuanya bertangkai dan berdaun sempit. Kabupaten Solok
menghasilkan tembakau Lunto, rajangan berwarna kuning dan aromatik.

Daerah penghasil tembakau yang terkenal di Payakumbuh Utara berada
di Sawut, Batu Putih, Dangung-dangung, dan Piobang. Selain tembakau
kuning, daerah ini juga menghasilkan tembakau rajangan merah sawo dan
coklat.  Tembakau rajangan hitam terutama dihasilkan dari Kecamatan Harau
dan Luhak. Varietas yang ada pada saat itu adalah Taram, Guntung, Rudau
Gadang, Rudau Ketek, Rudau Andayang, dan Baruh Gunung. Varietas lain
yang jarang ditanam adalah Rudau Sangkak, Rudau Batang Padi, Rudau
Teleng, dan Rudau Damar.

Di Provinsi Jambi, tembakau ditanam di Kabupaten Kerinci, yaitu di
Kecamatan Lempur, Lolo, dan Kayu Aro. Di Kerinci terdapat tembakau yang
daunnya bertangkai panjang, bertangkai pendek maupun duduk. Tembakau

Gambar 1. Keragaman bentuk dan warna bunga tembakau.
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Lempur yang berdaun duduk lebih disenangi petani karena produktivitasnya
lebih tinggi. Suwarso (2011a) melaporkan di Lempur dikenal dua varietas,
yaitu Lempur Kecik yang berdaun kecil dan Lempur Gedang yang berdaun
lebar. Produknya berupa tembakau rajangan halus yang dipasarkan di
Payakumbuh. Kecamatan Kayu Aro menghasilkan tembakau rajangan
kuning, dan varietas yang digunakan adalah Tapak Gajah, Musi, dan Soto.

Tembakau lokal Bengkulu banyak dijumpai di Kabupaten Rejang
Lebong, umumnya jenis daun bersayap, tetapi variasinya sangat besar,
terutama ukuran dan ketebalan daun. Varietas yang ada adalah Bumban
Britik, Bumban Igis, Bumban Kritik, Bumban Itam, Bumban Minyak, Bumban
Tiging, Bumban Besak, Bumban Tanduk, Bumban Kertas, Bumban Capung,
dan Air Apo.

Daerah pertanaman tembakau di Sumatera Selatan terdapat di
Kabupaten Lahat dengan beragam jenis, bertangkai panjang, pendek, atau
bertangkai duduk. Tembakau di daerah ini dikenal sebagai tembakau
Perangai dan Lawang Agung. Varietas yang ditanam adalah Bumban Lulang
yang bertangkai pendek, Tiding Hitam, Ketapang, dan Tiding Ginting yang
bertangkai panjang, serta Tiding Kuning yang berdaun lebar dan bersayap
lebar. Di Kabupaten Liot dikenal tembakau Empelu, baik yang bertangkai
maupun tidak bertangkai. Varietas yang berkembang adalah Tiding Hitam,
Ketapang, dan Tiding Mas. Tembakau Ranau yang aromatik terdapat di
Kabupten Ogan Komering Ulu, daunnya bertangkai dan beragam.
Varietasnya adalah Ranau Hitam dan Ranau Putih. Selain itu juga terdapat
tembakau Kedu Putih, Kedu Hitam, Kedu Harami, Jambak Rambak Ayam,
dan Padang.

Di Lampung Selatan, tembakau banyak terdapat di Kecamatan Gedong
Tataan dan Pringsewu. Tembakau yang ditanam umumnya berasal dari Jawa
yang dibawa oleh para transmigran. Varietas yang ditanam cukup banyak,
yaitu Sili, Kedu, Ontel Kenanga, Grompol, Rejeb, Kedu Hijau, Kedu Putih,
Segayu, Gedangan, Kedu Kenari, dan Kedu Kenanga. Ciri yang dimiliki oleh
varietas Rejeb adalah berdaun agak lebar, sedangkan Sili berdaun sempit
dan panjang, dan Kedu Putih daunnya berbentuk segitiga.

Di Sulawesi Selatan, tembakau ditanam di Kabupaten Soppeng. Varietas
yang ditanam adalah Ico Lalo yang bertangkai. Varietas lain yang terdapat
dalam koleksi plasma nutfah di Balittas adalah Ico Lampe, Ico Se, Nengo,
Tajuncu, dan Timunsen. Saat ini varietas-varietas tersebut tidak ditemukan
lagi di lapangan karena mungkin produktivitasnya rendah sehingga petani
enggan menanamnya. Di Lombok terdapat tembakau Jamak yang
bertangkai, Pender Besar, Pender Kecil, Blande, dan Sek dan di pasar dikenal
sebagai tembakau Ampenan. Di Bali terdapat tembakau Semarang Jabon,
Semarang Gading, Semarang Madu, dan Lolok, yang diproses menjadi
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tembakau rajangan. Pertanaman tembakau juga terdapat di Flores,
walaupun areanya tidak luas.

Di Jawa, tembakau berkembang luas dari Jawa Barat sampai Jawa Timur,
bahkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur tembakau diusahakan di banyak
daerah. Daerah utama penghasil tembakau di Jawa Barat adalah Kabupaten
Garut, Sumedang, Majalengka, Kuningan, dan Bandung. Tembakau di Jawa
Barat pada umumnya dirajang halus dan disebut sebagai tembakau mole,
yang terdiri atas mole putih, mole merah, mole hijau, dan mole hitam.

Varietas yang dikembangkan di Kabupaten Garut cukup banyak, pada
umumnya bertangkai, antara lain Nani, Kedu Omas, Kedu Hejo, dan Kedu
Arsyad. Varietas yang tidak bertangkai antara lain Palumbon, Kedu Segel,
Kedu Maruyung, Komson, dan  Arsona. Saat ini varietas-varietas tersebut
tidak dijumpai di lapangan (Suwarso et al. 2011b), dan yang banyak ditanam
petani adalah varietas Leuwiliang, Dasep, Adung, Nani Kenceh, dan Darawati.

Varietas tembakau di Kabupaten Sumedang adalah Kenceh, Nani, dan
Emas, semuanya bertangkai. Saat ini yang ditemui di lapangan adalah
varietas Nani, Omas Nani, Nani Sano, Darawati, dan Kenceh. Varietas dari
Kabupaten Bandung adalah Kenceh Kenanga dan Keplek Iping. Di
Kabupaten Kuningan, varietas yang terkenal adalah Peliken yang berdaun
panjang dan bersayap (Gambar 2).

Gambar 2. Tembakau mole varietas Peliken
yang sudah tidak dijumpai di
lapangan.
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Di Kabupaten Majalengka terdapat varietas Cempaka, Rayud, Jember
Sili, Jablay, dan Arum Manis (Suwarso 2011b). Pada tahun 2010, dari
pertanaman varietas Cempaka muncul satu individu yang menonjol dan
berbeda dengan varietas lain, yaitu jumlah daunnya lebih dari 80 lembar.
Diduga individu tersebut merupakan mutan yang terjadi secara spontan
dan keturunannya tetap menghasilkan jumlah daun yang banyak. Saat ini
mutan tersebut sudah berkembang cukup luas di beberapa kabupaten di
Jawa Barat. Masyarakat memberi nama varietas Babakan Sari, sesuai dengan
tempat terjadinya mutasi (Gambar 3).

Di JawaTengah, daerah utama pengembangan tembakau adalah
Kabupaten Temanggung, Magelang, Wonosobo, dan Kendal. Selain itu
tembakau juga banyak ditanam di Kabupaten Semarang, Sleman, Klaten,
Boyolali, dan Banyumas. Kabupaten Temanggung, Magelang, dan
Wonosobo dahulu masuk dalam Karesidenan Kedu, sehingga tembakau
di daerah tersebut dikenal sebagai tembakau kedu. Pengembangannya
berada di lereng Gunung Sumbing, Sindoro, dan Merapi.

Pada tahun 1980-an, varietas yang disukai di Temanggung adalah
Kenongo, Sitieng, dan Ontel. Saat ini varietas Kenongo dan Ontel sudah
tidak dijumpai, dan yang berkembang adalah varietas Kemloko, Gober
Genjah, Gober Malatang, dan Sitieng. Produk tembakau dari daerah ini
berupa rajangan berwarna coklat kehitaman dengan kadar nikotin tinggi.
Daerah di lereng Gunung Sumbing, yaitu Desa Nglamuk, pada saat iklim
sangat kering dapat menghasilkan tembakau “srintil” yang berwarna hitam

Gambar 3. Mutan tembakau dari varietas Campaka yang berdaun 70-80
lembar, berasal dari Majalengka, Jawa Barat.
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dengan aroma khas. Harga tembakau srintil dapat mencapai Rp500.000/kg,
tetapi tidak semua daerah dan tidak setiap musim dapat menghasilkan
tembakau srintil.

Di Magelang, varietas yang disenangi adalah Grompol, sementara di
Wonosobo adalah varietas Gober, Anggis Cengis, Cengis Besar, Cengis Hijau,
dan Cengis Kenongo. Dalam beberapa tahun terakhir, varietas-varietas
tersebut sulit ditemukan, yang ada adalah Gober Togog dan Gober Tengah.
Petani di Banyumas (daerah Batur) menyukai varietas Cengis. Varietas lain
yang ditemukan adalah Genjah, Kenongo, dan Ontel. Di Boyolali, varietas
yang banyak ditanam petani adalah Benggala Gagang, Sili Lompong, dan
Cetok. Sekarang tembakau yang banyak ditanam petani adalah varietas
Grompol Jatim. Di Kendal, varietas yang ditanam petani adalah Gilang
Nongko, Gober Sili, Jawa Jember, Semboja Hijau, Jumo, dan Tlogo Sugiyo.

Di  Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul, Daerah Istimewa
Yogyakarta juga dikembangkan tembakau. Di Kabupaten Bantul tembakau
telah dibudidayakan sejak lama di Desa Siluk, Kecamatan Imogiri, para petani
mengaggap istimewa karena pada masa lalu tembakau rajang halus yang
dihasilkan merupakan “klangenan” (kesukaan) para Raja Yogyakarta.
Tembakau dari daerah tersebut dikenal sebagai tembakau “siluk”. Oleh
karena itu masyarakat di daerah tersebut selalu mempertahankan
pertanaman tembakau. Eksplorasi yang dilakukan pada tahun 1970-an
menghasilkan 130 aksesi. Namun, pada tahun 2011 koleksi benih yang masih
hidup tinggal 120 aksesi. Ternyata dalam koleksi tersebut banyak duplikasi
aksesi sehingga pada tahun 2012 dilakukan penyederhanaan. Berdasarkan
morfologi tanaman, jumlah aksesi disederhanakan menjadi 17 (Suwarso et
al. 2012).

Jawa Timur merupakan wilayah pengembangan tembakau terluas dan
mencakup banyak kabupaten. Di Kabupaten Madiun, area tembakau tidak
begitu luas dan varietas yang ditanam petani adalah Gilang Gading dan
Gilang Mancung. Di Tuban, tembakau umumnya diproses menjadi tembakau
asepan, varietas yang digunakan umumnya sama dengan varietas lokal di
Bojonegoro Barat yang menghasilkan tembakau asepan. Di Kabupaten
Lamongan juga terdapat tembakau lokal yang sebagian dijadikan tembakau
asepan. Varietas yang berkembang di Bojonegoro sangat bervariasi, yaitu
Gilang Gading, Gilang Mancung, Gilang Nongko, Gilang Rawatan, Gilang
Gowok, Jlaprang, Sembung Lancur, Sembung Mlati, dan Purwosoto. Pada
umumnya hasil panen diolah menjadi tembakau rajangan.

Daerah lain yang menghasilkan tembakau adalah Jombang, Nganjuk,
dan Ngawi. Varietas lama yang ada di Jombang antara lain adalah Genjah
Mlati, Genjah Kebo, Krupuk Kebo, dan Mlati, namun saat ini yang dominan
berkembang adalah varietas Jinten dan Menilo. Tembakau dari Nganjuk
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dikenal dengan nama kuldan, rasa isapnya berat. Varietasnya adalah
Clintung, Gading Lumut, Gading Malam, Gading Mlati, Sembung, dan Soko.
Sentra tembakau di Kabupaten Blitar adalah Kecamatan Selopuro.
Tembakau Selopuro berkembang di sebagian wilayah Kabupaten Kediri
dan Tulungagung. Varietas yang berkembang adalah Rejeb, Rejeb Lulang,
Rejeb Emprit, Kenongo, dan Gilang Mancung. Saat ini varietas yang masih
ada adalah Kenongo, Kedu Lulang, dan Kalituri (Suwarso 2010).

Di Probolinggo terdapat tembakau Soponyono atau Menyono, namun
areanya relatif sempit. Di bagian timur, yaitu di Kecamatan Paiton,
berkembang tembakau rajangan sebagai bahan baku rokok kretek.
Varietasnya adalah Jepon Krepek dan DB Ringgit. Di Lumajang berkembang
tembakau Kasturi yang diproses menjadi krosok VO dan diekspor sebagai
tembakau pipa. Beberapa varietasnya adalah Jembel Putih, Kunir, Selok
Awar-awar. Tembakau Lumajang yang diproses rajangan adalah Perketek
atau Marketek. Di Kabupaten Situbondo terdapat tembakau yang harganya
mahal dan biasanya diproses menjadi rajangan halus berwarna kuning
keemasan, biasa disebut sebagai tembakau kayumas. Varietasnya adalah
Jepon dan Kasturi Kayumas.

Tembakau madura berkembang di Kabupaten Sumenep, Pamekasan,
dan sebagian Sampang. Varietasnya sangat beragam, namun yang banyak
ditanam petani adalah varietas Jepon Kenek, Jepon Tarnyak, Jepon Bukabu,
dan Cangkring (Gambar 4). Saat ini areanya mencapai 50.000-60.000 ha
setiap tahun atau 25-30% dari total area tembakau Indonesia. Varietas lain
yang beberapa tahun lalu banyak dijumpai adalah Jepon Dhanangan, Jepon
Lancor, Jepon Kobis, dan Jepon Kasturi.

Tembakau Introduksi

Berkembangnya industri rokok putih dengan lisensi dari industri rokok
luar negeri mendorong berkembangnya tembakau virginia, burley, dan
oriental. Tembakau ini disebut sebagai kelompok tembakau introduksi untuk
memudahkan membedakannya dengan tembakau yang telah masuk lebih
dahulu, berkembang, dan beradaptasi di Indonesia menjadi tembakau lokal.

Semula tembakau virginia dikembangkan di Kabupaten Bojonegoro
dan Bondowoso. Area pertanaman tembakau virginia di Bojonegoro pada
tahun 1980-an mencapai 23.000 ha. Karena berbagai persoalan, terutama
masalah klor, pengembangan tembakau virginia bergeser ke Pulau Lombok.
Area tembakau virginia di Lombok saat ini lebih dari 20.000 ha. Postur
tanaman tembakau virginia dan burley dapat dilihat pada Gambar 5.
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Gambar 4. Tembakau madura varietas Prancak-95 dan Cangkring-95 hasil
seleksi varietas lokal.

Gambar 5. Tembakau virginia (a) dan burley (b).
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Gambar 6. Tembakau oriental.

Tembakau burley juga dibutuhkan sebagai racikan untuk rokok putih
dan rokok kretek. Pengembangan tembakau burley tidak secepat dan tidak
seluas tembakau virginia. Daerah yang sesuai untuk pengembangan
tembakau burley adalah Kabupaten Lumajang dan sebagian Jember.

Tembakau oriental (Gambar 6) paling belakang dikembangkan di
Indonesia. Tembakau ini memiliki mutu spesifik dan dikenal sebagai
tembakau aromatik. Pengembangannya terbatas di beberapa kecamatan
di Kabupaten Ngawi dan Gunung Kidul.

Tembakau Cerutu

Tiga daerah penghasil tembakau cerutu di Indonesia adalah Deli (Sumatera
Utara), Klaten (Jawa Tengah), dan Jember (Jawa Timur). Di Deli, tembakau
cerutu diusahakan oleh PTPN IX (sekarang PTPN II), di Klaten oleh PTPN
XIX ( sekarang PTPN X), dan di Jember oleh PTPN XXVII (sekarang PTPN X).
Tembakau deli terutama menghasilkan bahan baku pembalut cerutu
(dekblaad), tembakau vorstenlanden dari Klaten untuk pembungkus dan
pembalut (omblaad dan dekblaad), sedangkan tembakau besuki naa ogst
dari Jember untuk pengisi dan pembalut (filler/fulzel dan dekblaad).
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Varietas yang digunakan tidak banyak dan sejak dulu hampir tidak
pernah berganti. Di Deli, tembakau yang digunakan adalah varietas Deli 4
dan satu varietas hibrida, di Klaten tidak banyak diketahui, sedangkan
varietas yang populer di Jember adalah H 382. Dalam jumlah lebih sedikit
juga ada varietas H 362, sedangkan H 877 ditanam di daerah endemis penyakit
tobacco mosic virus (TMV). Varietas lain adalah Deli 1, H 894, Jr 3, dan Jr 11.

Selain varietas-varietas tersebut, juga terdapat beberapa varietas
tembakau cerutu introduksi, yaitu Florida 301 dan Timor Vorstenlanden 38
(keduanya tahan Phytophthora nicotianae var. nicotianae), serta Timor
Gebobbeld, Caterton, Wilson, Cristian, Moon Light, AMB 3 K, EKBS, TC 918,
TC 8212, M 3A dan G.  Selain itu masih banyak lagi varietas yang benihnya
dikoleksi oleh ketiga PTPN tersebut, namun jumlahnya tidak diketahui. Benih
beberapa varietas tembakau cerutu yang diterima dari Koperasi Tarutama
Nusantara, Jember, saat ini disimpan sebagai koleksi plasma nutfah
tembakau di Balittas.

KOLEKSI PLASMA NUTFAH

Koleksi plasma nutfah tembakau disimpan di Balittas dalam bentuk benih
(Tabel 1). Sebagian plasma nutfah diperoleh melalui eksplorasi ke berbagai
daerah pengembangan tembakau lokal pada 1970-an, sebagian diperoleh
dari perusahaan tembakau/rokok, pemberian benih saat berkunjung ke
Amerika Serikat, tukar-menukar, dan sebagainya. Untuk menjaga viabilitas
benih yang dikoleksi, secara berkala dilakukan pemeriksaan daya
berkecambah benih. Bila daya berkecambahnya 70% atau lebih rendah,
maka aksesi yang bersangkutan segera direjuvenasi agar diperoleh benih
segar untuk disimpan.

Pentingnya plasma nutfah bukan hanya berdasarkan banyaknya jumlah
aksesi, tetapi juga keragaman genetik yang terdapat dalam koleksi tersebut.
Koleksi plasma nutfah tembakau di Balittas berjumlah 1.355 aksesi (Tabel
1). Aksesi yang memiliki ketahanan terhadap beberapa penyakit penting
pada tembakau ditampilkan pada Tabel 2. Aksesi plasma nutfah tembakau
lokal juga telah dievaluasi, terutama ketahanannya terhadap beberapa
penyakit penting. Hasil evaluasi ditampilkan pada Tabel 3.

Setiap kali dilakukan rejuvenasi, terdapat aksesi yang duplikasi. Ada
aksesi yang secara morfologi identik tetapi memiliki nama berbeda, atau
sebaliknya terdapat beberapa aksesi yang namanya sama tetapi secara
morfologi berbeda. Oleh karena itu, pada tahun 1984 dilakukan pengamatan
dan pengurangan duplikat aksesi tembakau madura dan pada tahun 2012
dilakukan pada aksesi tembakau yogyakarta. Pada tahun berikutnya, hal
yang sama dilakukan pada aksesi tembakau bojonegoro untuk
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Tabel 1. Koleksi tembakau lokal dan tembakau introduksi di Balai Penelitian
Tanaman Pemanis dan Serat (dahulu Balai Penelitian Tanaman Tembakau
dan Serat) sampai Juli 2012.

Tipe tembakau Jumlah aksesi

Mojokerto 3
Nganjuk 41
Ngawi 2
Ogan Komering Ulu 2
Pacitan 2
Paiton 3
Pakistaji 3
Payakumbuh 37
Ponorogo 3
Rejanglebong 27
Solok 2
Sukapura 1
Sulawesi Selatan 11
Sumbawa 8
Sumber Pucung 2
Sumedang 55
Temanggung 99
Trenggalek 1
Tulungagung 22
Wonosobo 16
Yogyakarta 131
Maesan 2
Lain-lain 2

Tembakau introduksi
Burley 23
Oriental 32
Virginia 146

Tembakau cerutu
Besuki Naa Ogst 8
Vorstenlanden 1
Deli 1
Lain-lain 23

Tipe tembakau Jumlah aksesi

Tembakau lokal
Aceh 8
Asembagus 5
Asepan 41
Pati 10
Banyumas 3
Blitar 9
Bojonegoro 141
Bondowoso 5
Bukittinggi 3
Cerutu 24
Cicalengka 1
Cilacap 2
Cirebon 3
Dairi 1
Garut 20
Jawa Barat 20
Jombang 5
Kayumas 6
Kalipare 5
Kasturi Besuki 53
Kebumen 4
Kendal 48
Kuningan 4
Lahat 6
Lampung 6
Liot 1
Lombok 9
Lumajang 46
Madiun 5
Madura 20
Magetan 5
Majalengka 4
Malang 1
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Tabel 2. Aksesi plasma nutfah tembakau introduksi yang memiliki ketahanan
terhadap beberapa penyakit penting.

Sumber ketahanan
Penyakit Asal aksesi

Tipe Nama aksesi

Lanas (Phytophthora Virginia 402, Coker 48, Coker 51, Amerika
nicotianae) Coker 86, Coker 176, Serikat

Coker 187 Hicks,
Coker 298, Coker 371Gold,
Dixie Bright 101, K 399, NC 628,
Mc Nair 133, MC 326,
Speight G 28

Burley Burley 37, Ky 17, Va 509, Amerika
Va 528 Serikat,

Zimbabwe

Cerutu Fla301 Amerika
Serikat

Layu bakteri Virginia Dixie Bright 101, Coker 48, Amerika
(Ralstonia Coker 51, Coker 86, Coker 254, Serikat
solanacearum) Coker 298, K 399, NC 95,

Mc Nair 133, SC 72,
Speight G 28

Layu Fusarium Virginia Ky 14, NC 95, Speight G 28 Amerika
(Fusarium oxysporum) Serikat

Nematoda puru akar Virginia Coker 51, Coker 86, Coker 254, Amerika
(Meloidogyne sp.) K 399, Serikat

NC 95, MC 98, SC 72,
Speight G 28

Mosaik tembakau Virginia Coker 51, Coker 86, Coker 176, Amerika
(Marmor tabaci) SC 72, Speight G 28 Serikat

Burley Burley 21 Amerika
Serikat

Nicotiana glutinosa Amerika
Serikat

Betok/Etch Burley TN 86 Zimbabwe
(Marmor erodens)

Sumber: Nelson (1973), Todd (1981),  Wernsman dan Rufty (1987), Hartana (1992),
Suwarso et al. (1997).
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Tabel 3. Hasil evaluasi ketahanan berbagai aksesi tembakau lokal terhadap beberapa
penyakit penting.

Ketahanan terhadap penyakit Aksesi tahan

TMV (Marmor tabaci) S. 2205, S. 701, S. 2128, S 698, S. 798, S. 565, S. 1077

Nematoda puru akar Kemloko A, Genjah Jawa, Sitieng Putih 1, Gober,
(Meloidogyne sp.) Gober Sembung, Ulir 3, Kemloko 1, Kemloko 2,

Kemloko 3

Lanas (Phytophthora Gober kemloko, Kemloko, Sitieng Putih, Genjah
nicotianae) Sitieng, Genjah kenongo, Lhasa 1,Cangkring-95,

Prancak-95, Prancak N-2, Kemloko 1

Layu bakteri (Ralstonia Ulir 1, Ulir 2, Ulir 3, Ulir Kenongo, Jawa Ulir, Jawa
solanacearum ) 2, Jawa Grompol 1, Jawa Grompol 2, Gober 1,

Gober Menilo, Gober Genjah, Genjah Kenongo,
Genjah Sitieng, Kretek, Kemloko 2, Kemloko 3

Sumber: Basuki et al. (2005).

meningkatkan efisiensi dan optimalisasi pengelolaan plasma nutfah
tembakau.

Selain duplikasi aksesi, dengan berjalannya waktu, banyak varietas lokal
yang saat ini sudah tidak dijumpai lagi. Beberapa varietas hasil inventarisasi
Hamid (1977) sudah tidak terdapat dalam koleksi plasma nutfah tembakau
pada saat ini (Tabel 1). Sebaliknya di lapangan ditemukan nama varietas
baru yang berkembang, antara lain di Majalengka (Suwarso 2011b), Garut,
Sumedang (Suwarso et al. 2011b), Temanggung, Magelang, Sleman, dan
Blitar (Suwarso 2010). Sebagian besar varietas-varietas baru tersebut telah
ada dalam koleksi plasma nutfah tembakau.

KETERPADUAN ANTARA PENGELOLAAN SUMBER DAYA
GENETIK DENGAN PROGRAM PERAKITAN VARIETAS

Monitoring viabilitas dan daya berkecambah benih seluruh aksesi plasma
nutfah tembakau dilakukan secara berkala dalam rangka menyusun
prioritas rejuvenasi menghindari kematian aksesi yang disimpan. Rejuvenasi
dilakukan secara bertahap karena jumlah aksesi tembakau yang ada sangat
banyak, lebih dari 1.350 aksesi.

Pada saat rejuvenasi, dilakukan pula pengamatan dan karakterisasi
untuk menambah dan melengkapi deskripsi semua aksesi serta evaluasi
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Gambar 7. Tembakau madura varietas Prancak N-1 dan Prancak N-2 (a)
dan tembakau temanggung varietas Kemloko 2 hasil pemuliaan
(b).

untuk mengetahui sifat-sifat penting aksesi. Hasil karakterisasi dan evaluasi
secara bertahap didokumentasikan secara elektronis. Dokumentasi tersebut
sangat penting sebagai salah satu sumber informasi dalam program
pemuliaan tanaman tembakau.

Koleksi plasma nutfah tembakau di Balittas memiliki keragaman genetik
cukup besar. Hal tersebut memungkinkan pemanfaatannya dalam program
pemuliaan dan perbaikan mutu genetik tanaman. Sampai saat ini program
perbaikan varietas dilakukan secara konvensional. Kemampuan peneliti
menguasai genetika molekuler berperan penting dalam pemuliaan
tembakau dengan mengombinasikan pemuliaan konvensional dan biologi
molekuler.

Perbaikan Produktivitas dan Mutu

Perbaikan produktivitas dan mutu telah dilakukan pada tembakau madura
dan sedang berlangsung pada tembakau temanggung. Persilangan antara
tembakau lokal madura varietas Prancak-95 dengan tembakau oriental telah
menghasilkan dua varietas dengan kandungan nikotin lebih rendah dari
varietas lokal yang ada. Varietas Prancak N-1 memiliki kandungan nikotin
rata-rata 1,76% atau turun 23% dari Prancak-95, sedangkan varietas Prancak
N-2 memiliki kandungan nikotin rata-rata 2,0% atau turun 13% dari Prancak-
95. Kedua varietas telah dilepas pada tahun 1997 (Gambar 7).
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Untuk meningkatkan produktivitas tembakau madura, pada tahap
berikutnya dilakukan persilangan antara tembakau madura varietas Prancak-
95, Prancak N-1, dan Prancak N-2 dengan tiga varietas tembakau
semioriental. Galur-galur yang dihasilkan memiliki daun 23-27 lembar, lebih
banyak dibanding ketiga varietas tembakau madura yang memiliki daun
18-20 lembar. Pengujian multilokasi galur tahap akhir dilakukan pada tahun
2012, dan pada tahun 2013 diusulkan untuk dilepas sebagai varietas baru.

Untuk menurunkan kandungan nikotin tembakau temanggung juga
dilakukan persilangan antara beberapa varietas tembakau temanggung
dengan tembakau oriental dan tembakau madura. Varietas tembakau
temanggung yang digunakan adalah Kemloko 1 dan Kemloko 2, sedangkan
sebagai tetua donor adalah tembakau oriental varietas Xanthi Yaka dan
Iwanovsko Seme serta tembakau Sulawesi varietas Ico Lalo. Saat ini galur-
galur yang diperoleh sedang dalam tahap uji multilokasi.

Perbaikan Ketahanan terhadap OPT dan Lingkungan Spesifik

Di Kabupaten Temanggung dikenal istilah “lahan lincat”, yaitu lahan yang
telah terinfestasi berat oleh patogen penyebab penyakit layu bakteri dan
penyakit lanas. Penggunaan fungisida dan bakterisida tidak mampu
mengatasi penyakit tersebut. Penggunaan bahan kimia secara terus-
menerus dalam jumlah berlebihan dapat mencemari lingkungan. Oleh
karena itu, penanggulangannya dianjurkan menggunakan varietas tahan.

Tembakau lokal temanggung yang disilangkan adalah Sindoro 1,
sedangkan sebagai sumber ketahanan terhadap penyakit digunakan
tembakau virginia varietas Coker 51.  Persilangan menghasilkan varietas
Kemloko 2 yang tahan terhadap nematoda puru akar (Meloidogyne spp.)
dan layu bakteri (R. solanacearum), dan varietas Kemloko 3 yang tahan
terhadap Meloidogyne spp. dan sangat tahan terhadap R. solanacearum.
Varietas-varietas tersebut telah dilepas pada tahun 2005 (Rochman et al.
2007).

Perbaikan Tembakau Madura

Pemuliaan tembakau madura sejak tahun 1993 diarahkan untuk
menurunkan kadar nikotin. Sebagai tetua donor digunakan tembakau
oriental yang memiliki kandungan nikotin rendah. Pemuliaan berikutnya
dilakukan pada tahun 2003 untuk meningkatkan produktivitas melalui
penambahan jumlah daun. Sebagai tetua donor digunakan tembakau
semioriental yang memiliki banyak daun.
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Dua varietas yang dihasilkan diberi nama Prancak N-1 dan Prancak N-2
(Suwarso et al. 2004), keduanya memiliki kandungan nikotin lebih rendah
dari tetuanya. Kedua varietas tersebut telah dilepas pada tahun 2004. Pada
tahun 2012 dilakukan uji substansi BUSS (Suwarso 2012) untuk memperoleh
hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Pada tahun yang sama, kedua
varietas tersebut dikembangkan di Kabupaten Sumenep seluas 3.200 ha.
Petani meresponsnya dengan baik dan pada tahun 2013 akan
dikembangkan lebih luas, direncanakan 9.600 ha.

Pemuliaan tahap kedua menghasilkan sembilan galur harapan dengan
jumlah daun antara 23-27 lembar, jauh lebih banyak dibanding tetuanya
yang memiliki daun 18-20 lembar. Galur-galur tersebut diuji di Kabupaten
Pamekasan dan Sumenep selama tiga musim pada tahun 2010 dan 2012
(Suwarso et al. 2011a), dan akan dilepas pada tahun 2013.

PENANGKARAN BENIH

Varietas Prancak-95 telah dikembangkan sejak 1998. Penangkaran benih
sebar dilakukan sejak 1997 seluas 2 ha oleh Dinas Perkebunan Kabupaten
Sumenep. Pada tahun berikutnya penangkaran benih juga dilakukan oleh
Dinas Perkebunan Kabupaten Pamekasan. Sejak itu Dinas Perkebunan
(sekarang Dinas Kehutanan dan Perkebunan) beserta kelompok tani di
kedua kabupaten tersebut menangkarkan benih sebar varietas Prancak-95
setiap tahun. Benih sebar yang dihasilkan rata-rata 700-800 kg. Setiap hektare
pertanaman tembakau membutuhkan benih 10-20 g.

Sejak tahun 2005 Kelompok Tani Raya Makmur dan Subur Tani di
Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep, mulai mengembangkan
varietas Prancak N-1 dan Prancak N-2. Setiap tahun masing-masing kelompok
menanam varietas tersebut seluas 10-15 ha. Kelompok tani menghasilkan
benih sebar secara swadaya. Pada tahun 2012, varietas Prancak N-1 dan
Prancak N-2 dikembangkan di beberapa kecamatan di Kabupaten Sumenep
seluas 3.200 ha. Benih yang digunakan berupa benih dasar 30 kg yang berasal
dari Balittas. Pada tahun 2013, areanya direncanakan lebih luas, yaitu 9.000
ha, sehingga perlu didukung oleh penangkaran benih sebar yang memadai.

Varietas Kemloko 2, Kemloko 3, dan Sindoro 1 juga telah digunakan
oleh petani di Temanggung. Benih dasar ditangkarkan oleh Balittas,
sedangkan benih sebar ditangkarkan oleh Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Temanggung.
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PENUTUP

Eksplorasi tembakau lokal telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia,
tetapi belum semua varietas dapat dikoleksi. Pada eksplorasi berikutnya
banyak varietas lokal yang sudah tidak dijumpai di lapangan, tetapi dijumpai
nama-nama varietas baru yang sebelumnya tidak ada.

Beberapa jenis tembakau lokal memiliki jumlah aksesi sangat banyak
karena duplikasi nama maupun morfologi, sehingga dilakukan pengamatan
dan penyederhanaan jumlah aksesi agar pengelolaannya lebih efisien.
Penyederhanaan tidak mengurangi duplikasi aksesi, dari 100 aksesi
tembakau madura menjadi 20 aksesi, dari 120 aksesi tembakau yogyakarta
disederhanakan menjadi 17 aksesi, dan dari 132 aksesi tembakau mole
disederhanakan menjadi 30 aksesi.

Beberapa aksesi plasma nutfah tembakau telah dimanfaatkan dalam
program pemuliaan dan perbaikan sifat genetik tanaman, meliputi
penurunan kadar nikotin tembakau madura dan temanggung, peningkatan
jumlah daun tembakau madura, dan perbaikan ketahanan tembakau
temanggung terhadap penyakit utama. Beberapa varietas baru yang
dihasilkan telah dilepas dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Varietas-varietas
yang dilepas telah disediakan benihnya oleh Balittas berupa benih dasar,
sedangkan benih sebar ditangkarkan oleh Dinas Kehutanan dan
Perkebunan serta penangkar benih lainnya.
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Bab 10

SUMBER DAYA GENETIK VANILI: STATUS
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Endang Hadipoentyanti

Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat

Jalan Tentara Pelajar No. 3, Bogor 16111

PENDAHULUAN

Vanili (Vanilla planifolia Andrews) merupakan salah satu komoditas ekspor
penghasil devisa negara dan hampir 95% diusahakan dalam bentuk
perkebunan rakyat. Volume ekspor vanili pada tahun 2007 mencapai 499
ton dengan nilai USD5,89 juta (BPS 2008). Volume dan nilai ekspor terus
menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2002 Indonesia
tercatat sebagai pemasok vanili terbesar kedua di dunia setelah Madagaskar,
namun pada tahun 2010 turun menjadi peringkat keenam setelah
Madagaskar, Meksiko, Tahiti, Brasil, dan Sri Lanka. Hal tersebut disebabkan
oleh menurunnya luas area pertanaman vanili karena serangan penyakit
busuk batang vanili (BBV) di seluruh sentra produksi vanili di Indonesia.
Selain penyakit, harga yang berfluktuasi dan mutu yang rendah (grade III)
menyebabkan petani enggan menanam vanili.

Keragaman genetik vanili di Indonesia relatif sempit, karena vanili
merupakan tanaman introduksi dan diperbanyak secara vegetatif dengan
setek. Oleh karena itu, sulit mendapatkan klon unggul dari aspek produksi
maupun ketahanan terhadap cekaman biotik dan abiotik. Pada umumnya
jenis/klon vanili yang dibudidayakan petani sangat peka terhadap penyakit
BBV.

Pada tahun 2008 Badan Litbang Pertanian telah melepas dua varietas
unggul vanili Vania 1 dan Vania 2. Varietas Vania 1 unggul dalam produksi
dengan hasil polong basah 6-8 t/ha yang setara polong kering 1-2 t/ha dan
kadar vanilin 2,8%. Vania 2 agak toleran penyakit BBV. Produktivitas dan
mutunya relatif tidak berbeda dengan Vania1, yaitu 5-8 t/ha polong basah
atau 1-2 t/ha polong kering dan kadar vanilin 2,9%.

Untuk meningkatkan keragaman genetik telah dilakukan persilangan
konvensional inter- dan antarjenis dan melalui induksi mutasi in vitro. Iradiasi
juga diterapkan untuk meningkatkan keragaman genetik (variasi
somaklonal), terutama untuk mendapatkan varietas tahan.
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SEJARAH, ASAL, DAN PENYEBARAN VANILI

Tanaman vanili dikenal setelah orang-orang Spanyol menemukan Meksiko
pada tahun 1510 (Ridley 1912). Pada tahun 1721, vanili diperkenalkan di
Eropa. Di benua ini, vanili mampu tumbuh dan berbunga di rumah kaca,
namun tidak menghasilkan buah. Hal ini berlangsung puluhan tahun dan
tidak dapat diatasi. Di Meksiko, penyerbukan bunga vanili dilakukan oleh
kumbang genus Mellipona, walaupun buah yang jadi hanya 1%. Introduksi
kumbang ini dari Meksiko ke Eropa tidak berhasil karena kumbang tidak
dapat hidup. Upaya penyerbukan buatan juga mengalami kegagalan selama
puluhan tahun. Pada tahun 1836, Charles Morren berhasil menemukan
metode penyerbukan secara mekanis yang, disebut hand pollination.
Penemuan tersebut diperbarui oleh Neuman (1838) dan Edmund (1841)
dalam Kemala (1998).

Di Indonesia, tanaman vanili baru dikenal pada tahun 1819, dibawa
oleh Marchal dari Kebun Botani Antwerpen di Belgia, dua tanaman/setek.
Kedua tanaman tersebut dapat tumbuh dan berbunga, tetapi tidak
menghasilkan buah karena tanaman tidak dapat melakukan penyerbukan
sendiri. Pada tahun 1850, Teysman berhasi1 memperoleh buah vanili
pertama di Jawa melalui penyerbukan buatan dengan hasil yang
memuaskan. Sejak saat itu tanaman vanili dikenal di Indonesia (Kemala
1998) meski belum banyak dibudidayakan. Baru pada tahun 1960, tanaman
vanili berkembang pesat, bermula dari daerah Jawa Barat (Garut dan Banten)
terus menyebar ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada tahun 1980 vanili
menyebar ke Lampung, Bali, kemudian ke Sulawesi Utara. Mulai tahun 2000
vanili menyebar hampir di seluruh Indonesia, termasuk Papua.

ADAPTASI DAN KERAGAMAN SUMBER DAYA GENETIK

Walaupun bukan merupakan tanaman asli Indonesia, vanili mampu
menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor vanili terbesar setelah
Madagaskar. Hal ini menandakan bahwa vanili mampu beradaptasi dengan
lingkungan tumbuh di Indonesia dan telah menyebar terutama di Jawa,
Bali, Lampung, Sumatera Utara, Sulawesi, dan Papua.

Indonesia mempunyai jenis vanili budi daya dan jenis liar. Vanili liar
tumbuh di hutan di dataran rendah dan dataran tinggi di seluruh Indonesia,
pada daerah dengan ketinggian 0-1.100 m dpl (Hadipoentyanti 2005), tetapi
lebih sesuai pada ketinggian 300-700 m dpl (Rosman 1998).

Dari ratusan jenis vanili yang terdapat di dunia, Indonesia memiliki
beberapa jenis vanili liar yang merupakan tanaman asli Indonesia. Menurut
Chalot (1920), di Palembang terdapat.jenis V. palembanica, sedangkan di
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Jawa ditemukan dua jenis, yaitu V. aphylla di kaki Gunung Penanggungan
(Jawa Barat) pada ketinggian 50-580 m dpl dan V. albida di Jawa, Sumatera,
dan Kalimantan pada ketinggian 200-900 m dpl. Setelah lebih seabad
berkembang di Indonesia, terdapat bermacam jenis vanili yang berasal dari
beberapa daerah. Herbarium Bogoriensis telah mengoleksi beberapa jenis
vanili yang ada di lndonesia (Tabel 1), sementara Chalot (1920)
mengumpulkan berbagai jenis vanili dari seluruh dunia (Tabel 2).

Konservasi plasma nutfah vanili di Balai Penelitian Tanaman Rempah
dan Obat (Balittro) telah dilakukan sejak 1994, baik jenis budi daya maupun
jenis liar. Kebun koleksi mula-mula terdapat di Kebun Percobaan (KP)

Tabel 1. Beberapa jenis vanili yang ada diI ndonesia.

Jenis Daerah asal dan penyebaran

Vanilla abudinflora J.J.SM Riau
Vanillaalbida G. Legon, Cidaun, Cianjur Selatan, JawaBarat
Vanillaaphylla G. Penanggungan, Jawa Barat
Vanilla griffithii Kec. Mentayu Hilir Utara, Kel.Tenji Neko, Sunggali,

Sumatera Utara
Vanilla planifolia G. Adang, Jemaya Utara, P. Anamba Laoseng,

P. Mandor, Pontianak, Kalimantan Barat,
Vanilla platyphylla Danau Tiwuti, Tinampu, Kec. Nuha, Sulawesi Selatan
Vanillasinibarakka Tubuan, Ogan Hulu, Sumatera Selatan
Vanillasinibarakka Tubuan, Ogan Hulu, Sumatera Selatan
Vanillasp. Bagendang, Kec. Mentayu Hilir Utara, Sampit,

Kalimantan Tengah
Vanillasp. Mempawah, P. Mandor, Pontianak, Kalimantan Barat
Vanillasp. Gunung Nyapa, Krubag, KalimantanTimur,
Vanillasp. S. Sandok, Kapuas, Kalimantan Barat
Vanillasp. Tinampu, Sulawesi Selatan
Vanillasp. Bagendang, Kec. Mentayu HilirU tara, Sampit,

KalimantanTengah
Vanillasp. Mempawah, P. Mandor, Pontianak, Kalimantan Barat
Vanillasp. Gunung Nyapa, Krubag, Kalimantan Timur
Vanillasp. S. Sandok, Kapuas, Kalimantan Barat
Vanillasp. Tinampu, Sulawesi Selatan
Vanillasp. Riring Utara, Seram, Maluku
Vanillasp. Papua
Vanillasp. Misol, Sorong, Papua
Vanillasp. Alas, Tanah Karo, SumateraUtara
Vanillaramificans G. Kiabat, Sulawesi Utara
Vanillaramose Papua

Sumber: Heyne (1972); Herbarium Bogoriensis (1994); Nuryani etal. (1995); Nuryani
(1998); Hadipoentyanti (1994); Hadipoentyanti dan Ajijah(1998);
Hadipoentyanti (2005).
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Tabel 2. Beberapa jenis vanili dari seluruh dunia dan asal penyebarannya.

Jenis Daerah asal dan penyebaran

Vanilla acuminate Rolfe Kongo, Gabon
V. africana BL Kongo, Gabon
Syn: V. griffithii Reichb Indonesia (Jawa, Sumatera, Kalimantan)
V. anaromatica Griesb Malaysia, Thailand
Syn: V. aromatica Brasil, Trinidad
V. nodra Schlede Guadaluope, Dominika
V. ovalis Balanco Puerto Riko, Jamaika, Meksiko
V. inododra Schlede Marador, Martinik
V. angularis Willd -
V. aphylla Bl Indonesia (Jawa Barat)
Syn: Limodorum aphyllum Roxb Malaysia, Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam
V. aphylla Linn -
Syn: V. eggersi Noh
V. aphylla Linn Indonesia (Jawa Barat)
Syn: V. wigthiana Lindi
V. appendiculata Rolfe Guyana
V. articulata Northr Bahama
V. axillaries Mill. Meksiko
V.  barbellata Reichb
Syn: V. clavicullata Sw.
V. bicolor Lindl Guyana
V. calopogon Reichb. F. Filipina
V. chalotii A. Gabon
V. chamissonis Klotzsch Brasil
V. chamissonis Klotzsch Brasil
Var. brevifolia Cogn
V. claviculata Linol -
Syn: V. griffithii Rcichb F.
V. claviculata Sw. Kuba, Jamaika, Martinik
Syn: V. barbellata Reichh.
V. crenullata Rolfe. Sierra Leone
V. cucullata Kranz Kamerun, Kongo
V. dietschiana Edwaal Brasil
V. ensifolia Rolfe -
V. fimbriata Rolfe -
V. hamala Klotzsch Peru
V. hartii Rolfc. Trinidad
V.humblotii Rcichb F. Komoro
Syn: V. phaloenopsis Gard
V. imperialis Kranzl Kamerun
V. laurentiana De Wild Kongo
V. laurentiana Kongo
Var. giletii De Wild.
V. lujae De Wild Kongo
V. methonica Reichb F. Et Warsz Grenada
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Tabel 2. (lanjutan).

Jenis Daerah asal dan penyebaran

V. monil Thw Sri Lanka
V. odorata Presl. Ekuador
V. ovalifolia Rolfe Kongo
V. palembanica Teysm Et Binn. Indonesia (Palembang)
V. palmarum Lindi -
Syn: Epidendrum palmarum Salzm
V. palmarum var. grandifolia Cogn Brasil, Suriname
V. parishii Reichb F. Kuba
V. parvifolia Barb Rodr Brasil
V. pfaviana Reichb Meksiko
V. phaeantha Reichb Kuba
Syn: V. planifolia Griesb, Pr. P. Trinidad
V. planifolia  B. macranta Gricsb Saint Vincent
V. phalaenopsis Reichb
V. planifolia Andrews Indonesia, Madagaskar, Reunion,

Komoro, Seychelles
Syn: V. mexiana Mill Sri Lanka, Tahiti, Tonga
V. aromatica Sw. Guadallaya, Jamaika, Brasil, Chili, Fiji

Malaysia, India, Honduras
V. epidendrum Mirb -
V. viridiflora Bl. -
V. sativa Schiede -
V. sylvestris Schiede. -
V. majaijensis Bl. -
Labor aromaticus Bauch -

Sumber: Chalot (1920);  Nuryani (1998);  Comber (1990);  Hadipoentyanti (2005).

Sukamulya, Sukabumi (Jawa Barat), kemudian dipindahkan ke KP Kranggan,
Cibinong (Jawa Barat), pada tahun 1997. Koleksi banyak yang mati karena
kekeringan, sehingga sejak 2004 koleksi dilakukan di dua lokasi sebagai
duplikasi, yaitu di KP Sukamulya dan KP Kranggan. Sebelum reorganisasi
Badan Litbang Pertanian, kebun koleksi vanili yang lengkap terdapat di KP
Natar di Lampung, yang sekarang menjadi kebun percobaan Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian (BPTP) Lampung. Pada tahun 2007 terjadi lagi
reorganisasi sehingga pengelolaan tanaman rempah termasuk vanili
berpindah dari Balitro ke Balittri. Pada tahun 2012 pengelolaan tanaman
vanili kembali menjadi mandat Balittro. Reorganisasi mandat ini menjadi
salah satu penyebab hilangnya plasma nutfah vanili karena kurangnya
kontrol.

 Penyelamatan plasma nutfah vanili yang ada selain di kebun/lapang,
juga dilakukan di rumah kaca. Pengumpulan plasma nutfah vanili hingga
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saat ini terus dilakukan untuk meningkatkan keragaman genetik yang telah
dimiliki. Vanili yang umum dibudidayakan hanya jenis V. planifolia dan
diperbanyak secara vegetatif dengan setek sehingga keragamannya sangat
sempit. Namun, setelah lebih seabad vanili dibudidayakan dan berkembang
di Indonesia, tidak tertutup kemungkinan terjadi perubahan sifat aslinya.

Balittro telah mengumpulkan 22 aksesi vanili budi daya dan lima aksesi
vanili liar (Tabel 3). Konservasi vanili dilakukan secara in vitro di laboratorium
kultur jaringan, Kelti Plasma Nutfah, Kelti Pemuliaan dan Perbenihan Balittro.
Namun, koleksi plasma nutfah vanili ini pada tahun 2012 banyak yang hilang/
mati karena tidak terawat, kekeringan, dan terjangkit penyakit BBV.

Tabe1 3.Koleksi aksesi vanili di rumah kaca Balittro dan KP Sukamulya,
2005.

No. Aksesi budi daya Aksesi liar

1. Chili Legon bunga putih
2. Madagaskar Legon bunga ungu
3. Sumedang Ciririp
4. Sukabumi Papua
5. Bali Rangkas/Pandeglang
6a. Lampung
6b. Gisting
7. Bali
8a. NTB-BK
8b. NTB-SES
8c. NTB-BAN
9. No.20
10. No.25
11. No.142
12. No.143
13. No.146
14. Cilawu
15. Gisting
16. Malang
17. Unggaran daun Tipis
18. Manado
19. Papua
20. Majalengka

Sumber: Nuryani (1998); Hadipoentyanti et a1. (1997),
Hadipoentyanti dan Ajijah (1998); Hadipoentyanti (2005).
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KETERPADUAN ANTARA PENGELOLAAN SUMBER DAYA
GENETIK DENGAN PROGRAM PERAKITAN VARIETAS

Pengelolaan plasma nutfah/sumber daya genetik (PN/SDG) vanili harus
seiring dengan program pemuliaan untuk menghasilkan varietas unggul.
Namun, keterpaduan antara pengelolaan PN/SDG dengan program
perakitan varietas sering tidak seiring karena berbagai masalah, antara lain
kurangnya sumber genetik vanili yang dimiliki sehingga pemulia tidak dapat
memilih karakter-karakter yang diinginkan untuk merakit varietas unggul,
introduksi dan eksplorasi tidak dapat dilakukan secara kontinu karena vanili
bukan komoditas unggulan, rejuvenasi dan pemeliharaan tidak intensif,
serta faktor biotik dan abiotik yang menyebabkan hilang/punahnya sebagian
plasma nutfah vanili.

Salah satu komponen dasar dalam sistem produksi tanaman vanili
adalah keragaman genetik plasma nutfah yang merupakan sumber dari
sifat-sifat penting untuk perbaikan varietas. Agar keragaman plasma nutfah
vanili dapat dimanfaatkan dalam program perbaikan varietas, maka potensi
sifat-sifat yang dimiliki harus diketahui (Bermawie 2005).

Karakterisasi

Karakterisasi merupakan kegiatan untuk mengetahui sifatsifat yang mudah
dilihat atau dideteksi dan memiliki nilai pewarisan yang tinggi. Karakterisasi
mencakup sifat kualitatif dan kuantitatif. Sifat kualitatif meliputi sifat-sifat
morfologi dan botani. Beberapa sifat kualitatif yang penting pada vanili
adalah bentuk daun, ujung daun, pangkal daun, dan warna bunga. Sifat
kualitatif tidak atau sedikit dipengaruhi oleh lingkungan. Sifat kuantitatif
sangat dipengaruhi oleh lingkungan, seperti sifat fisiologi dan agronomi.
Sifat kuantitatif yang penting pada vanili adalah diameter batang, panjang
dan lebar daun, panjang ruas, panjang polong, dan kadar vanilin
(Hadipoentyanti 2005).

Karakterisasi bertujuan untuk mengetahui sifat-sifat setiap aksesi koleksi
plasma nutfah. Karakterisasi vanili harus mengacu pada Descriptor List
internasional, namun sampai saat ini belum ditemukan Descriptor List untuk
vanili. Untuk acuan sementara telah dibuat deskriptor untuk tanaman vanili,
yang bisa berubah, disempurnakan, dan disesuaikan dengan kebutuhan.
Untuk membedakan antarjenis vanili dapat digunakan bentuk daun dan
warna bunga. Namun, jenis V. planifolia sulit dibedakan karena hampir mirip,
walaupun secara genetik dapat dibedakan. Beberapa karakter yang dapat
digunakan untuk membedakan jenis vanili adalah warna daun, tebal daun,
dan percabangan batang (sulur).



194 Sumber Daya Genetik Pertanian Indonesia

Batang

Batang memanjat berbentuk sulur, panjang dapat mencapai 100 m, bentuk
silindris, bersifat sukulen, dan apabila dipotong batangnya berlendir,
mengandung kalsium oksalat yang menyebabkan rasa gatal apabila
mengenai kulit. Batang berbuku-buku, pada buku tumbuh daun, bagian
buku pada batang agak membengkok (Chalot 1920). Panjang ruas 8-12 cm
dan diameter 6-12 mm. Batang muda berwarna hijau muda dan yang tua
berwarna hijau tua. Permukaan batang licin. Apabila telah mencapai masa
generatif, batang kadang-kadang bercabang. Batang yang kurang ternaungi
akan lebih tipis/ramping, berwarna kekuningan.

Daun

Letak daun berselang-seling dan tumbuh pada buku dengan tangkai daun
yang pendek. Daun tebal berdaging dan mudah dipatahkan. Daging daun
berlendir seperti pada batang. Daun tua berwarna hijau tua dan daun muda
yang masih menggulung berwarna hijau pucat kekuningan. Daun berbentuk
memanjang jorong (oblong-ellipticus) atau bangun lanset (lanceolatus)
dengan panjang 12-17 cm, lebar 4-5 cm, dan tebal 1,4-2 mm. Ujung daun
runcing (acutus) atau meruncing (acuminatus) dengan pangkal daun
membulat (rounded) atau tumpul (obtusus) dan tepi daun rata (Gambar 1).
Permukaan daun atas licin mengilap dan berwarna lebih gelap dibandingkan
dengan bagian bawah daun yang licin dan kusam.

Bunga

Bunga vanili bersifat biseksual (hermaprodit), tetapi berbeda dengan
tanaman hermaprodit lainnya, karena mempunyai putik (ginesium) yang
bersatu dengan benang sari (stamen). Putik dan benang sari merupakan
satu organ yang berbentuk tiang yang disebut ginostemium atau column.

Gambar 1. Daun tanaman vanili; A = tampilan morfologi daun, B = bentuk ujung daun: (a)
runcing, (b) meruncing; C = bentuk pangkal daun: (a) membulat, (b) tumpul
(Foto: Endang Hadipoentyanti).
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Pollinia ditutup oleh katup yang disebut cup, sehingga vanili harus diserbuki
dengan bantuan manusia (hand pollination) karena putik dan benang sari
terhalangi oleh cup. Bunga vanili adalah bunga majemuk tak terbatas
(inflorescentia racemosa) yang keluar dari ketiak daun. Bunga mekar hanya
dalam satu hari, membuka satu persatu, kadang-kadang 2-3 bunga dalam
satu tandan/malai membuka bersamaan.

Tanaman yang sehat dapat mempunyai 20 malai (raceme) dengan
panjang ibu tangkai bunga 10 cm. Setiap tandan terdapat 15-20 bunga,
berbentuk memanjang (oblong), berwarna hijau pucat. Bibir bunga yang
berbentuk trompet lebih pendek, berwarna hijau pucat, bagian dalam bunga
berwarna kuning. Panjang seludang (bractea) 4-15 mm dan lebar ± 7 mm.
Kepala putik (stigma) yang masak sangat lengket sehingga memudahkan
tepung sari melekat.

Vanili berbunga setahun sekali, umumnya pada bulan September-
November, bergantung pada iklim. Bunga muncul setelah tanaman
mengalami stres pada musim kemarau. Karena itu, pada daerah yang curah
hujannya merata sepanjang tahun tanpa bulan kering yang tegas, vanili
biasanya tidak dapat berbunga karena primordia bunga akan berubah ke
pertumbuhan vegetatif.

Buah

Buah vanili bersudut tiga, berbentuk kapsul panjang berdaging, berwarna
hijau. Panjang buah 10-22,5 cm dan diameter 12-14 mm, permukaan buah
licin. Pematangan buah berlangsung dalam waktu ± 9 bulan. Lama
pematangan buah dipengaruhi oleh jenis vanili dan cuaca. Buah yang belum
matang keras, berwarna hijau tua, dan setelah matang agak lembek,
berwarna hijau kekuningan, dan setelah diproses (difermentasi) berwarna
coklat tua. Buah matang mempunyai aroma yang khas. Buah dalam satu
tandan matang tidak serempak, sesuai mekarnya bunga, sehingga panen
buah dilakukan satu per satu. Buah yang matang cenderung berpilin dan
berminyak balsem (balsem oil) yang berwarna gelap, epidermis menjadi
lunak, dan harum vanili timbul. Biji dilapisi oleh minyak berwarna gelap
yang dikenal dengan balsam of vanilla (Chalot 1920; Ridley 1912; Purseglove
et al. 1981).

Akar

Tanaman vanili termasuk dalam kelas monokotil. Akar utama pada dasar
batang bercabang dan tersebar pada lapisan atas tanah sehingga sistem
perakarannya dangkal. Akar adventif keluar dari buku, panjang 8-30 cm,
diameter 1-2 mm, menggantung dan berwarna putih. Jumlah akar yang
keluar dari buku 1-3, letaknya berlawanan dengan keluarnya daun. Apabila



196 Sumber Daya Genetik Pertanian Indonesia

akar yang menggantung diiris melintang, maka epidermis luar/parenkim
luar akan berubah bentuk menjadi velamen yang berfungsi untuk mengisap
dan menyimpan air dari udara (Hadipoentyanti 1982).

Karakterisasi plasma nutfah vanili telah memperoleh beberapa karakter
penting, namun belum dapat dilakukan pada semua jenis vanili. Pada tahap
awal, karakterisasi diprioritaskan pada jenis dan varietas yang memiliki nilai
ekonomi tinggi, yaitu V. planifolia (Tabel 4). Penampilan morfologi daun dan
bunga V. planifolia, V. albida, dan V. aphylla disajikan pada Gambar 2 dan
karakteristik bunga vanili budi daya dan vanili liar terdapat pada Tabel 5.

Tabel 4. Karakter penting beberapa jenis Vanilla spp. koleksi Balittro.

Jenis Karakter penting/ciri khusus

V. planifolia Bunga hijau pucat, bagian dalamnya kuning
Daun memanjang jorong (oblong-ellipticus)

V. albida Bunga kuning muda, bagian dalam putih dominan ungu
atau kuning tua

Daun bentuk lanset (lanceolatus) dan bulat telur (ovatus)
V. aphylla Bunga warna putih, bagian dalam ungu muda

Tidak berdaun

Gambar 2. Tampilan morfologi daun dan bunga vanili (Foto: Endang Hadipoentyanti).

V. albida V. albida V. albida

V. planifolia V. albida ciririp V. albida ungu  V. albida putih
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Perbaikan Ketahanan Terhadap Cekaman Biotik dan Abiotik

Ketahanan terhadap Cekaman Biotik

Penyakit utama tanaman vanili adalah busuk batang vanili (BBV) yang
disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum f.sp. vanillae (Tombe et al.
1993). Penyakit ini merusak tanaman vanili di hampir seluruh sentra produksi
maupun daerah pengembangan lainnya. Sampai saat ini belum ditemukan
vanili yang tahan terhadap penyakit BBV.

Tabel 5. Karakteristik bunga vanili budi daya (Vanilla planifolia) dan vanili liar (V. albida).

Vanili liar
Karakter Vanili

budi daya Legon bunga Legon bunga Ciririp bunga
ungu putih ungu

Kelopak bunga
Jumlah 3 3 3 3
Warna Kuning muda Kuning muda Kuning muda Hijau

kehijauan kehijauan kehijauan kekuningan
Panjang (cm) 5,57 5,03 4,60 4,17
Lebar (cm) 1,20 1,23 1,01 1,05

Mahkota bunga
(selain labellum)

Jumlah 2 2 2 2
Warna Kuning muda Kuning muda Kuning muda Kuning muda

kehijauan kehijauan kehijauan kehijauan
Panjang (cm) 5,55 4,94 4,50 4,33
Lebar (cm) 0,98 1,88 1,20 1,33

Bibir bunga
(labellum)

Jumlah 1 1 1 1
Warna Kuning kehijauan Putih dengan Putih dengan Putih dengan

dengan sapuan dominasi warna sapuan warna dominasi warna
warna ungu tipis ungu tua pada ungu tipis pada ungu tua pada
pada bagian dasar bagian dasar bagian dasar bagian dasar

Panjang bunga
rata-rata (cm) 4,94 3,14 2,82 2,06

Warna serbuk sari Kuning tua Kuning cerah Kuning cerah Kuning tua

Jumlah bunga per
tandan rata-rata 14-20 4,63 (5) 5,5 (6) 6,5 (7)

Aroma bunga Tidak wangi Wangi Wangi Wangi

Waktu bunga
mekar 06.00-12.00 09.00-04.00 09.00-04.00 09.00-04.00

Sumber: Hadipoentyanti et al. (1997).
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Hasil seleksi ketahanan penyakit BBV terhadap beberapa aksesi plasma
nutfah vanili menunjukkan bahwa aksesi Cianjur 9 (vanili liar) mempunyai
persentase tingkat penularan serangan terkecil (Tabel 6). Evaluasi ketahanan
10 aksesi vanili budi daya dengan metode dipping telah dilakukan oleh
Nuryani dan Tombe (1997). Aksesi Gisting menunjukkan ketahanan yang
lebih baik dibanding aksesi yang lain (Tabel 7). Hasil evaluasi ini sesuai dengan
hasil observasi Asnawi dan Hasanah (1993).

Evaluasi potensi produksi beberapa nomor vanili budi daya telah
dilakukan oleh Ernawati (1993) dan Nuryani dan Hadipoetyanti (1996). Dari
hasil pengamatan terhadap tujuh aksesi vanili (Malang, Cilawu, Madagaskar,

Tabel 6. Intensitas penularan Fusarium oxysporum f. sp. vanillae pada
beberapa aksesi vanili setelah 6 minggu inokulasi.

Aksesi
Tingkat penularan

(%)

Simpang Monterado 100
Bondo Alit 2 89
Pakuwon Daun Lebar 75
Pasaman 74
Pakuwon Daun Lancip 47
Cianjur 7 43
Cianjur 9 34

Sumber: Nuryani dan Tombe (1997).

Tabel 7. Skor penyakit busuk batang pada beberapa aksesi vanili budi
daya.

Aksesi Skor

Malang 8,60
Citayam 8,53
Bondo Alit 8,46
Pakuwon Daun Lebar 8,46
Pakuwon Daun Tipis 8,13
Madagaskar 8,13
Jasinga 8,13
Chili 7,40
Cilawu 7,33
Gisting 6,13

Skor: 1-3 = tahan, 3-6 = toleran, 6-9 = rentan
Sumber:  Nuryani dan Tombe (1997).
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Gisting, Ungaran Daun Tebal, Ungaran Daun Tipis, dan Chili), ternyata bobot
basah buah tertinggi terdapat pada aksesi Cilawu, diikuti oleh Ungaran Daun
Tebal, Chili, Ungaran Daun Tipis, dan Madagaskar. Bobot basah buah aksesi
Ungaran Daun Tipis sama dengan Madagaskar. Menurut penelitian Asnawi
(1993) dan Hadipoentyanti (2005), bobot buah basah tertinggi dihasilkan
oleh aksesi Cilawu, diikuti oleh Gisting, Ungaran Daun Tipis, dan Malang
(Tabel 8).

Ketahanan terhadap Cekaman Abiotik

Kemampuan setiap varietas/aksesi vanili beradaptasi pada kondisi
lingkungan berbeda-beda. Pada V. planifolia, hujan lebat pada masa
pematangan buah menyebabkan buah gugur sebelum matang (Nuryani
1993). Sebaliknya pada V. albida (vanili liar) yang tumbuh di hutan tropis,
hujan lebat pada bulan Desember-Januari tidak memengaruhi pematangan
buah. Namun, buah vanili jenis ini tidak mengeluarkan aroma seperti vanili
budi daya, tetapi bunganya beraroma wangi seperti anggrek (Hadipoentyanti
dan Ajijah 1998). Pada V. planifolia, buah yang terlambat dipanen (> 9 bulan)
dan dibiarkan akan berkurang kadar vanilinnya.

Kemampuan bertahan pada musim kemarau (kering) juga berbeda
pada setiap aksesi. Hasil pengamatan selama 3 tahun berturut-turut di KP
Sukamulya menunjukkan, klon VAPL 0010 relatif lebih toleran kekeringan,
sedangkan klon 1 (VAPL 0014) relatif toleran terhadap cekaman air (Marjono
1984; Asnawi 1993).

Untuk perbaikan bahan tanaman dalam program pemuliaan, dipilih
aksesi yang mempunyai potensi produksi tinggi dan tahan terhadap penyakit
BBU, karena penyakit tersebut merupakan masalah utama dalam budi daya
vanili. Aksesi yang dipilih untuk perbaikan tanaman dapat dilihat pada Tabel
9.

Sebagian plasma nutfah vanili di Balittro telah dievaluasi dan diseleksi
ketahanannya terhadap penyakit BBV dan digunakan sebagai tetua dalam
persilangan, baik dari jenis budi daya maupun jenis liar (Nuryani et al. 1996).
Dari vanili budi daya (V. planifolia) dipilih aksesi yang berpotensi produksi
tinggi, sedang dari vanili liar dipilih V. albida yang tahan terhadap penyakit
BBV. Hibrida-hibrida dari persilangan ini diharapkan menghasilkan varietas
yang tahan terhadap penyakit BBV. Apabila diperlukan, hibrida tersebut akan
disilangkan kembali (back cross) dengan tetua yang mempunyai sifat baik
selama beberapa generasi untuk menghilangkan sifat tidak baik yang dibawa
oleh salah satu tetuanya. Turunan hibrida biasanya mempunyai sifat seperti
vanili budi daya sehingga memudahkan dalam penerapan seleksi (Makmur
1988).
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Penelitian perakitan varietas vanili tahan penyakit BBV dimulai sejak 1996/
1997 sampai 2000 (Hadipoentyanti 2001). Sebelum itu, terlebih dahulu
dilakukan penelitian biologi bunga dari kedua tetua yang akan disilangkan
(V. planifolia dan V. albida). Ternyata kedua jenis vanili tersebut kompatibel
untuk disilangkan dan menghasilkan biji yang fertil (Hadipoentyanti et al.
1997). Persilangan antara V. planifolia yang mempunyai potensi produksi
tinggi dan V. albida yang toleran/tahan penyakit BBV telah dilakukan pada
tahun 1997 dan 1998. Di samping itu juga dilakukan persilangan antarklon
(Tabel 10 dan Gambar 3). Dari kombinasi persilangan tersebut diperoleh
sekitar 150 aksesi hibrida.

Biji vanili tidak mempunyai cadangan makanan (kotiledon) sehingga
harus dikecambahkan dalam media kultur jaringan (in vitro). Media
perkecambahan yang terbaik adalah Knadson yang ditambah air kelapa
dan air tauge masing-masing 150 ml/l (Hadipoentyanti dan Ajijah 1997;
Hadipoentyanti et al. 1998). Untuk perbanyakan dan pengakaran hibrida
digunakan media Murashige dan Skoog (MS) dengan penambahan zat
pengatur tumbuh BA 0,5 mg/l dan NAA 0,3 mg/1 (Hadipoentyanti et al. 1998).
Perkecambahan biji dan planlet hibrida dapat dilihat pada Gambar 4. Hibrida
hasil persilangan tersebut berhasil diaklimatisasi di rumah kaca (Gambar
5).

Hibrida-hibrida ini diseleksi ketahanannya terhadap penyakit BBV secara
in vitro dengan menambahkan ekstrak toksin F. oxysporum f.sp. vanillae
dan asam fusarat sebagai agens seleksi ke dalam media perkecambahan/

Tabel 9. Aksesi yang dimanfaatkan untuk perbaikan bahan tanaman vanili.

Jenis/aksesi Karakter yang dimanfaatkan

Vanilla planifolia
Cilawu Potensi produksi tinggi, toleran cekaman air
Gisting Toleran terhadap penyakit BBV (F. oxysporum)
Jasinga Tahan kekeringan

Vanilla albida
Legon bunga ungu Tahan terhadap penyakit BBV (F. oxysporum)

Bunga lebih lama mekar
Bunga beraroma wangi

Legon bunga putih Bunga lebih lama mekar
Bunga beraroma wangi

Ciririp bunga ungu Bunga lebih lama mekar
Bunga beraroma wangi
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Tabel 10. Enam kombinasi hibrida yang diperoleh dari persilangan Vanilla planifolia
dengan V. albida.

V. albida (    )
V. planifolia (    )

Legon Ungu (LU) Legon Putih (LP) Ciririp Ungu (CU)

Klon 1 (K1) K1LU K1LP K1CU
Klon 2 (K2) K2LU K2LP K2CU

Sumber: Hadipoentyanti et al. (1997).

Gambar 3. Buah vanili hasil persilangan Vanilla
planifolia dengan V. albida (Foto:
Endang Hadipoentyanti).

pertumbuhan in vitro (Hadipoentyanti et al. 2003). Planlet-planlet yang tahan
selanjutnya diaklimatisasi di rumah kaca dan diseleksi lagi dengan F.
oxysporum f.sp. vanillae di rumah kaca dan dibandingkan dengan tetuanya.
Hasil seleksi tiga kali di rumah kaca menunjukkan, dari 150 hibrida tinggal
50 hibrida dan akhirnya tersisa sembilan aksesi yang toleran dan tahan
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penyakit BBV. Hibrida tersebut telah diuji ketahanannya terhadap penyakit
BBV di daerah endemis  BBV di Sumedang. Pengujian di lapang memperoleh
dua aksesi hibrida yang toleran-tahan terhadap penyakit BBV, yaitu H5 dan
H6.

Gambar 4. Perkecambahan biji dan planlet hibrida vanili pada kultur in vitro
(Foto: Endang Hadipoentyanti).

Gambar 5. Hibrida-hibrida vanili yang berhasil diaklimatisasi di rumah kaca
(Foto: Endang Hadipoentyanti).
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PENGGUNAAN SUMBER DAYA GENETIK DALAM PERBAIKAN
VARIETAS

Penggunaan plasma nutfah vanili dalam perbaikan varietas akan
meningkatan produktivitas dan ketahanan terhadap penyakit BBV. Hasil
seleksi individu 20 aksesi plasma nutfah vanili dalam periode 1993-1995,
1995-2000, dan uji multilokasi klon harapan dalam periode 2001-2007
(Hadipoentyanti dan Udarno 2004) menghasilkan dua varietas unggul
berdaya hasil tinggi dan tahan terhadap penyakit BBV, yaitu Vania 1 (Gambar
6) dan Vania 2 (Gambar 7).

Varietas Vania 1 diseleksi dari populasi Ungaran dengan nama asal
Ungaran Daun Tipis. Varietas ini mampu menghasilkan polong basah 6,52-
8,91 t/ha yang setara dengan polong kering 1,83-2,56 t/ha dengan kadar
vanilin 2,81%. Varietas Vania 2 diseleksi dari populasi Gisting dengan potensi
hasil polong basah 5,34-8,29 t/ha yang setara dengan polong kering 1,54-
2,19 t/ha dan kadar vanilin 2,98%. Varietas ini agak toleran terhadap penyakit
busuk batang vanili. Kedua varietas ini sesuai dikembangdi daerah Bali yang

Gambar 6. Penampilan tanaman, daun, bunga, buah, dan polong kering vanili varietas
Vania 1 (Foto: Endang Hadipoentyanti).

Tanaman di lapang Buah dari tanaman di lapang

Bentuk daun Rangkaian bunga Tandan buah Polong kering
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memiliki musim hujan 9 bulan dan musim kemarau yang tegas selama 3
bulan.

PENYEDIAAN BENIH VARIETAS UNGGUL

Pengembangan varietas unggul memerlukan benih bermutu dalam jumlah
yang cukup. Benih bermutu merupakan jaminan produksi sehingga
kemurniannya harus dijaga. Ketidaktahuan konsumen tentang benih
bermutu sering dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk mengedarkan
benih yang belum jelas kemurniannya. Ketersediaan benih varietas unggul
baru di pasaran kadang masih terbatas, sementara kebutuhan benih makin
meningkat. Hal ini mungkin disebabkan oleh sistem perbenihan yang belum
baik. Oleh karena itu, penyediaan varietas unggul vanili perlu dikelola
sedemikian rupa sehingga mudah diakses oleh pihak yang memerlukan.

Pembangunan kebun induk/kebun benih diharapkan dapat menjamin
ketersediaan benih secara berkelanjutan. Kebun penangkar benih terutama

Tanaman di lapang Buah dari tanaman di lapang

Bentuk daun Rangkaian bunga Tandan buah Polong kering

Gambar 7. Penampilan tanaman, daun, bunga, buah dan polong kering vanili varietas
Vania 2 (Foto: Endang Hadipoentyanti).
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Gambar 8. Seleksi kalus vanili in vitro dengan ekstrak toksin Fusarium oxysporum f.sp.
vanillae dan regenerasinya menjadi planlet (Foto: Endang Hadipoentyanti).

di sentra produksi sangat diperlukan, bisa bekerja sama dengan penangkar
atau Dinas Perkebunan Kabupaten. Benih harus disertifikasi oleh pihak yang
berwenang (BP2MB) sebelum diedarkan ke pengguna.

Kebun induk/kebun benih varietas unggul vanili terdapat di KP
Sukamulya dan KP Natar masing-masing seluas 0,25-1 ha. Benih/bahan
tanaman vanili berupa setek batang (sulur) dengan 5-7 ruas (setek panjang)
atau setek pendek satu ruas (dua buku) berdaun tunggal yang disemaikan
dalam polibag sampai tumbuh 5-7 ruas. Apabila setiap tanaman dapat
diambil 2-3 setek dengan panjang masing-masing setek  ± 1 m (6-8 buku),
maka satu hektare kebun benih dapat menghasilkan 10.600- 15.900 setek
panjang atau 31.800- 47.700 setek pendek. Selain berupa setek, benih vanili
dapat disediakan melalui kultur jaringan. SNI untuk benih vanili sudah
diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) dengan nomor SNI 01-
7156-2006.

SUMBER GEN TAHAN OPT DAN ADAPTIF LINGKUNGAN
SPESIFIK

Upaya untuk mendapatkan varietas tahan telah dilakukan  antara lain melalui
persilangan antara vanili budi daya dengan vanili liar yang tahan dan
antarvanili budi daya yang memiliki tingkat ketahanan yang berbeda. Untuk
menambah keragaman genetik sebagai sumber gen ketahanan terhadap
OPT juga dilakukan induksi mutasi dengan iradiasi dan induksi variasi
somaklonal (induksi kalus yang diikuti skrining in vitro pada tingkat kalus).
Induksi dan seleksi kalus in vitro menghasilkan kalus yang tumbuh normal
dalam ekstrak toksin F. oxysporum f.sp. vanillae konsentrasi 50, 100, dan
150 ppm (Hadipoentyanti et al. 1997, 1998). Kalus dikulturkan dan diseleksi
lagi dengan meningkatkan konsentrasi ekstrak toksin F. oxysporum f.sp.
vanillae menjadi 300, 600, dan 900 ppm (Gambar 8) sehingga  diperoleh
kalus vanili yang tahan. Kalus tahan lalu diregenerasikan pada media MS +
BAP 0,5-2,5 mg/l dan untuk perakaran pada media yang sama dengan
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Gambar 9. Somaklon/planlet vanili tahan toksin Fusarium oxysporum f.sp. vanillae (Foto:
Endang Hadipoentyanti).

penambahan zat pengatur tumbuh NAA 0,1-0,5 mg/l hingga terbentuk planlet
(Gambar 9).

Somaklon hasil seleksi di laboratorium lalu diaklimatisasi di rumah kaca
dalam media tanah, pupuk kandang, dan sekam padi dengan perbandingan
2:1:1. Tiga ratus somaklon secara bertahap diseleksi ketahanannya terhadap
penyakit BBV. Dari 27 nomor somaklon yang diseleksi, 18 nomor bersifat
tahan, lima nomor toleran, dua nomor agak toleran, dan dua nomor peka
(Gambar 10). Hasil ini menunjukkan kemajuan yang sangat berarti karena
tetua yang digunakan bersifat peka. Peningkatan sifat ketahanan
dimungkinkan karena tanaman yang dievaluasi merupakan hasil regenerasi
dari kalus yang telah diseleksi dengan ekstrak toksin F. oxysporum f.sp.
vanillae dan telah mengalami periode subkultur yang lama, sehingga
kemungkinan terjadi perubahan yang sangat besar. Kaeppler dan Phillip
(2003) menyatakan, variasi pada tanaman hasil regenerasi in vitro dapat
terjadi pada sifat kualitatif dan kuntitatif, aktivasi elemen loncat, aberasi

Gambar 10. Somaklon vanili tahan penyakit busuk batang vanili (BBV) di
rumah kaca (Foto: Endang Hadipoentyanti).
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kromosom, perubahan jumlah kromosom, dan pada sekuen DNA. Hasil
evaluasi tahap kedua, dari 300 somaklon yang diseleksi, diperoleh 34
somaklon yang bersifat toleran-tahan terhadap penyakit BBV. Somaklon
tersebut telah diuji ketahanannya dan daya hasilnya di daerah endemis
penyakit BBV dan beberapa nomor menunjukkan sifat  toleran-tahan, seperti
S11, S 20, S25, dan M4.

PENUTUP

Indonesia merupakan negara produsen vanili terbesar kedua setelah
Madagaskar, walaupun vanili bukan tanaman asli Indonesia. Vanili Indonesia
mempunyai karakter spesifik yang diminati oleh konsumen mancanegara
seperti Amerika dan Eropa.

Sumber daya genetik/plasma nutfah vanili merupakan sumber genetik
yang harus dilindungi, dilestarikan, dan ditingkatkan keragamannya agar
dapat dimanfaatkan dalam perakitan varietas unggul baru. Tanpa plasma
nutfah, pemulia tidak dapat menghasilkan varietas unggul baru.

Koleksi plasma nutfah vanili masih sedikit, baru tersedia 23 aksesi vanili
budi daya dan lima aksesi vanili liar. Meski demikian, sumber daya genetik/
plasma nutfah vanili yang ada sudah dimanfaatkan dalam perbaikan varietas
berdaya hasil tinggi dan tahan penyakit BBV.

Pada tahun 2008 telah dilepas dua varietas unggul vanili Vania 1 dan
Vania 2, dengan produktivitas polong basah 6- 8 t/ha atau polong kering 1-2
t/ha dan kadar vanilin 2,8-2,9%. Varietas Vania 2 agak tahan/toleran terhadap
penyakit BBV.
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PENDAHULUAN

Minyak atsiri merupakan komoditas ekspor penting Indonesia, bahkan
untuk jenis tertentu Indonesia menjadi pemasok utama di pasar dunia.
Nilai perdagangan minyak atsiri Indonesia di pasar dunia mencapai lebih
dari USD150 juta atau hanya 5% dari total perdagangan minyak atsiri dunia
yang nilainya mencapai USD3 miliar (Mentan 2012). Dari 200 jenis minyak
astiri yang digunakan di dunia, 45 jenis dapat diproduksi di Indonesia dan
15 jenis di antaranya sudah umum diperdagangkan. Indonesia merupakan
pemasok terbesar minyak nilam (85%), minyak pala (70%), minyak daun
cengkih (63%), dan minyak kenanga (67%). Jenis minyak atsiri lain yang
potensial ditingkatkan dan dalam penjajagan ekspor adalah minyak serai
wangi, akar wangi, kayu manis, kayu putih, cendana, gaharu, massoi,
mentha, minyak lada, minyak jahe, dan minyak adas (Arifin 2012).

Keanekaragaman tanaman penghasil minyak atsiri diperkirakan
mencapai 900 jenis yang termasuk ke dalam famili Labiatae. Hal ini
menunjukkan kekayaan alami yang tidak terhingga yang dimiliki Indonesia.
Tanaman ini mempunyai peran strategis karena menghasilkan produk primer
dan sekunder, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor (Karmawati
et al. 2010). Penggunaannya di dalam negeri sangat beragam dan dengan
berbagai cara, antara lain dikomsumsi langsung seperti jamu, penyedap
makanan, dan pemberi rasa pada es krim, permen, pasta gigi, dan lainnya;
atau untuk pemakaian luar seperti pemijatan, lulur, balsam, pelembap, sabun
mandi, sampo, obat luka memar, dan parfum. Juga dapat digunakan melalui
pernapasan, seperti pewangi ruangan, pengharum tisu, pelega pernapasan,
dan pewangi, atau untuk terapi pengobatan dan perawatan tubuh sesuai
dengan tren back to nature. Akhir akhir ini salah satu minyak atsiri dapat
digunakan sebagai bioaditif untuk menghemat BBM, menambah tenaga,
dan menurunkan emisi gas buang yang ramah lingkungan.
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Pengusahaan minyak atsiri di Indonesia tetap eksis meski terjadi fluktuasi
harga, karena baik produsen maupun petani masih diuntungkan. Nilai
ekspor minyak atsiri meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2003 nilai
ekspor mencapai USD59 juta, pada tahun 2007 naik menjadi USD101 juta,
dan pada tahun 2011 naik lagi menjadi USD122 juta (Arifin 2012). Sayangnya,
sebagian besar ekspor masih berupa produk setengah jadi (crude oil),
sementara untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri masih
mengimpor hasil olahan (derivat, isolat, dan farmasi) lebih dari empat kali
lipat nilai ekspor (USD496 juta). Peluang usaha pengolahan, peningkatan
mutu melalui penggunaan varietas unggul, dan penganekaragaman jenis
masih terbuka lebar.

ASAL SPESIES TANAMAN MINYAK ATSIRI

Jenis tanaman minyak atsiri sangat banyak, tetapi yang umum diproduksi
dan diperdagangkan hanya sekitar 15 jenis. Beberapa di antaranya menjadi
komoditas utama untuk diteliti Badan Litbang Pertanian. Nilam, akar wangi,
dan mentha merupakan spesies tanaman minyak atsiri yang menjadi
komoditas prioritas di Indonesia. 

Nilam

Nilam merupakan tanaman penghasil minyak atsiri yang paling utama
karena pangsa pasarnya mencapai 85%. Tanaman ini berasal dari India dan
Filipina, termasuk ke dalam famili Labiatae. Nilam yang dikenal dengan nama
patchouli merupakan tanaman semak dengan tinggi 1 m, tumbuh baik di
dataran rendah maupun dataran tinggi.

Di Indonesia terdapat tiga jenis nilam, yaitu (1) Pogostemon cablin Benth
sinonim Pogostemon patchouly pellet var. Suavis Hook, dikenal dengan nilam
aceh, (2) Pogostemon heyneanus Benth, dikenal dengan nilam jawa, dan
(3) Pogostemon hortensis (Syukur dan Nuryani 1998). Nilam aceh berasal
dari Filipina, awalnya ditanam di Jawa pada tahun 1895, kemudian di Aceh
pada tahun 1909, lalu menyebar ke Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa
Tengah, dan daerah lainnya di Indonesia. Nilam jawa berasal dari India,
tumbuh secara liar di Sumatera dan Jawa. Nilam jawa yang dikenal pula
sebagai nilam kembang jarang dibudidayakan, karena kadar minyak
atsirinya rendah. Daerah pengembangan baru nilam aceh adalah Jambi,
Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Bali. Daerah
pengekspor nilam terbesar adalah Aceh, Jawa Tengah, dan Jawa Timur,
mencapai lebih dari 85% produksi Indonesia (Ditjenbun 2011).

Prospek ekspor minyak nilam masih cukup besar di masa mendatang
seiring dengan makin tingginya permintaan terhadap parfum dan kosmetik.
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Mutu minyak nilam Indonesia dikenal paling baik dan menguasai pangsa
pasar. Belum ada produk apa pun, baik alami maupun sintetis yang dapat
menggantikan minyak nilam sebagai pengikat parfum. Peningkatan
permintaan pasar luar negeri harus ditunjang oleh peningkatan produksi
dalam negeri. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sistem perbenihan, budi
daya, dan industri minyak nilam di Indonesia. Diharapkan pengusaha
tradisional bermitra dengan pengusaha yang menguasai pasar ekspor dan
industri minyak nilam (Wahyudi dan Ermiati 2012).

Akar Wangi

Tanaman minyak atsiri kedua yang bernilai ekonomi tinggi adalah akar wangi
(Vetiveria zizanioides Stapf), termasuk ke dalam famili Gramineae. Indonesia
dikenal sebagai negara penghasil minyak akar wangi bermutu, yang dalam
perdagangan internasional dikenal dengan nama Java vetiver oil. Tanaman
ini berasal dari India, Asia Tenggara, dan Afrika tropis. Sentra produksi akar
wangi adalah Garut, namun saat ini telah menyebar ke Wonosobo, Wonosari,
dan Wonogiri (Jawa Tengah). Kabupaten Garut, dengan area tanam akar
wangi 2.063 ha merupakan daerah penghasil minyak akar wangi untuk
diekspor. Di Jawa Tengah, sebagian tanaman akar wangi digunakan untuk
produk kerajinan seperti karpet, tas, kipas, dan juga diekspor. Tanaman ini
mampu tumbuh pada tanah dengan pH 3,5-11,5, tetapi hanya tumbuh baik
pada tanah berpasir pada ketinggian > 750 m dpl (Seswita 2012).

Manfaat utama akar wangi adalah untuk produksi minyak atsiri, yang
mengandung senyawa vetiveron, vetiverol, dan vetivenat, yang esternya
memberikan bau yang sangat khas (Santoso 1993). Akar wangi juga
bermanfaat sebagai tanaman konservasi tanah dan air dalam pola tanam
konservasi (Damanik 2005) dan penurun kandungan logam berat Pb dan
Cd pada lahan yang tercemar (Roechan et al. 2000). Produk minyak atsirinya
digunakan sebagai pengikat parfum dan memberikan bau yang wangi pada
kosmetik, obat-obatan, dan biopestisida. Kebutuhan minyak atsiri dalam
negeri maupun luar negeri akan terus meningkat, sehingga peluang
pengembangan minyak atsiri dari akar wangi terbuka luas.

Mentha

Tanaman ini termasuk ke dalam famili Labiateae dan tersebar di lima benua.
Mentha (Mentha piperita L.) bukan tanaman asli Indonesia, tetapi berasal
dari daerah subtropis, kecuali beberapa jenis tertentu. Jenis minyak mentha
yang banyak diperdagangkan di pasar dunia adalah minyak permen (true
peppermint) dari M. piperita, minyak mentha kasar (cormint oil) dari M.
arvensis, minyak spearmint dari M. spicata, minyak pennyroyal dari M.
pulegium, dan minyak bergamot dari M. citrate (Hadipoentyanti 2012).
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Mentha ditemukan pada tahun 1696 di daerah subtropis Mediterania,
kemudian menyebar ke Amerika Serikat yang merupakan negara penghasil
minyak parfum terbesar di dunia. Perancis dan Rusia mulai
membudidayakan mentha pada tahun 1895. Sebelum perang dunia II, Rusia
termasuk negara produsen mentha terbesar di dunia selain Amerika Serikat.
Pada tahun 1923, Bulgaria dan Hungaria mendatangkan bibit mentha dari
Inggris, sedangkan Argentina pada tahun 1936. Di Indonesia, empat nomor
mentha didatangkan dari Perancis, Jerman, dan Denmark sebelum perang
dunia II, tetapi saat ini tanaman tersebut sudah tidak ditemukan.

Pengusaha swasta pernah menanam M. piperita dan M. arversis di Jawa
Barat. M. arvensis banyak tumbuh di Jepang dan China, sedangkan yang
banyak tumbuh di Indonesia adalah M. arvensis varietas Javanica, yang
tersebar di Jawa Barat dan Jawa Tengah (Backer dan Brink 1965;
Departemen Kesehatan 1978; Balittro 1986).

M. piperita dan M. arvensis mempunyai kandungan menthol dalam
minyak masing-masing 35-50% dan 70-80% (Dutta 1971). Menthol berguna
sebagai antiseptik, antipasmodik, dan sebagai pengharum untuk
memperbaiki aroma dan rasa berbagai produk, seperti pasta gigi, balsam,
minyak angin, permen, dan campuran parfum.

KOLEKSI PLASMA NUTFAH TANAMAN MINYAK ATSIRI

Program pemuliaan tanaman perlu didukung oleh materi genetik yang
memiliki keanekaragaman sifat. Karena itu, koleksi plasma nutfah berperan
sangat penting. Agar pemanfaatan plasma nutfah optimal, pengkayaan
ragam genetik perlu dilakukan, antara lain melalui eksplorasi, konservasi,
mutasi fisik dan kimia, dan kegiatan lainnya.

Nilam

Eksplorasi nilam oleh Balittro sejak tahun 1998 memperoleh 65 aksesi. Hasil
eksplorasi di beberapa sentra produksi nilam di Aceh dikonservasi di rumah
kaca dan di beberapa kebun percobaan (KP) Balittro, yaitu di KP Manoko
(Lembang, Jawa Barat), KP Nagasari (Cipanas, Jawa Barat), dan KP
Cimanggu (Bogor, Jawa Barat). Dari tahun ke tahun, koleksi plasma nutfah
terus bertambah, baik yang dikumpulkan melalui eksplorasi maupun melalui
perbanyakan somaklonal. Eksplorasi kedua dilakukan pada tahun 2009 di
sentra produksi nilam di Sumatera Utara dan Aceh. Hasil eksplorasi ditanam
dan diperbanyak di rumah kaca dan di lapangan. Koleksi di lapangan terdiri
atas 81 aksesi, 65 di antaranya ditanam di KP Manoko (Tabel 1).
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 Akar Wangi

Di KP Manoko Jawa Barat telah ditanam 42 aksesi akar wangi yang
merupakan hasil eksplorasi di sentra produksi akar wangi di Garut pada
tahun 1989-1990. Sampai saat ini konservasi akar wangi baru dapat
dilakukan di lapang dalam bentuk koleksi hidup (ex situ). Koleksi plasma
nutfah akar wangi di Balittro disajikan pada Tabel 2.

Tabel 1.  Aksesi koleksi plasma nutfah nilam di Kebun Percobaan Manoko, Lembang,
Jawa Barat.

Kode aksesi Asal koleksi Kode aksesi Asal koleksi

Poca 01 Aceh 3 Poca 41 Hibrida somatik Girilaya x TT 75
Poca 02 Aceh 8 Poca 42 Hibrida somatik Girilaya x TT 75
Poca 03 Aceh 9 Poca 43 Hibrida somatik Girilaya x TT 75
Poca 04 Aceh merah Poca 44 Hibrida somatik Girilaya x TT 75
Poca 05 Cirateun Poca 45 Hibrida somatik Girilaya x TT 75
Poca 06 Tapaktuan Poca 46 Hibrida somatik Girilaya x TT 75
Poca 07 Kultur jaringan Poca 47 Hibrida somatik Girilaya x TT 75
Poca 08 Lhokseumawe Poca 48 Hibrida somatik Girilaya x TT 75
Poca 09 Meulaboh Poca 49 Hibrida somatik Girilaya x TT 75
Poca 10 Cisaroni Poca 50 Hibrida somatik Girilaya x TT 75
Poca 11 Sidikalang Poca 51 Hibrida somatik Girilaya x TT 75
Poca 12 Situak Poca 52 Hibrida somatik Girilaya x TT 75
Poca 13 Girilaya Poca 53 GR4/Garut
Poca 14 Kuningan Poca 54 Sidikalang
Poca 15 Hibrida somaklonal 1B Poca 55 GR1/Garut
Poca 16 Hibrida somaklonal 5A Poca 56 BRS/Jateng
Poca 17 Hibrida somaklonal 7A Poca 57 GR3/Garut
Poca 18 Hibrida somaklonal 11 Poca 58 BNY/Jateng
Poca 19 Hibrida somaklonal 12A Poca 59 CLP/Jateng
Poca 20 Hibrida somaklonal 12 Poca 60 PWK1/Jateng
Poca 21 Hibrida somaklonal 15A Poca 61 GYL/NAD
Poca 22 Hibrida somaklonal 25 Poca 62 DRI/Sumut
Poca 23 Hibrida somaklonal 42 Poca 63 KT/Sumut
Poca 24 Hibrida somaklonal 54 Poca 64 PKB/Pakpak Bharat
Poca 25 Hibrida somaklonal 55 Poca 65 TM2/Sumut
Poca 26 Hibrida somaklonal 75 Poca 66 CLP3/Jateng
Poca 27 Hibrida somatik Girilaya x Sidikalang Poca 67 PWK2/Jateng
Poca 28 Hibrida somatik Girilaya x Sidikalang Poca 68 TM3/Sumut
Poca 29 Hibrida somatik Girilaya x Sidikalang Poca 69 Sipede 4/Sumut
Poca 30 Hibrida somatik Girilaya x Sidikalang Poca 70 LO 1/NAD
Poca 31 Hibrida somatik Girilaya x Sidkalang Poca 71 SK/NAD
Poca 32 Hibrida somatik Girilaya x Sidikalang Poca 72 Somaklon a
Poca 33 Hibrida somatik Girilaya x Sidikalang Poca 73 Somaklon b
Poca 34 Hibrida somatik Girilaya x Sidikalang Poca 74 Somaklon c
Poca 35 Hibrida somatik Girilaya x Sidikalang Poca 75 Somaklon d
Poca 36 Hibrida somatik Girilaya x Sidikalang Poca 76 Somaklon e
Poca 37 Hibrida somatik Girilaya x TT 75 Poca 77 Somaklon f
Poca 38 Hibrida somatik Girilaya x TT 75 Poca 78 Somaklon g
Poca 39 Hibrida somatik Girilaya x TT 75 Poca 79 Somaklon h
Poca 40 Hibrida somatik Girilaya x TT 75 Poca 80 Somaklon i

Poca 81 Somaklon j

Sumber: Haryudin dan Hadipoentyanti (2012).
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Tabel 2. Koleksi plasma nutfah akar wangi di Balittro, Bogor, 2012.

Nomor Kode asesi Asal Keterangan

0001 IDN-08-AZIZ-00001 Leles 1 Uji adaptasi
0002 IDN-08-AZIZ-00002 Leles 2  
0003 IDN-08-AZIZ-00003 Leles 3  
0004 IDN-08-AZIZ-00004 Leles 4  
0005 IDN-08-AZIZ-00005 Leles 6  
0006 IDN-08-AZIZ-00006 Leles 7 Uji adaptasi
0007 IDN-08-AZIZ-00007 Leles 8  
0008 IDN-08-AZIZ-00008 Leles 9 Uji adaptasi
0009 IDN-08-AZIZ-00009 Leles 10  
0010 IDN-08-AZIZ-00010 Leles 11 Uji adaptasi
0011 IDN-08-AZIZ-00011 Leles 12  
0012 IDN-08-AZIZ-00012 Leles 13 Soreang  
0013 IDN-08-AZIZ-00013 Leles 14  
0014 IDN-08-AZIZ-00014 Leles 15  
0016 IDN-08-AZIZ-00016 Leles 16  
0017 IDN-08-AZIZ-00017 Leles 17  
0018 IDN-08-AZIZ-00018 Leles 18  
0019 IDN-08-AZIZ-00019 Leles 19  
0020 IDN-08-AZIZ-00020 Leles 20  
0021 IDN-08-AZIZ-00021 Cigadog Cilawu  
0022 IDN-08-AZIZ-00022 Cigadog Ayat  
0023 IDN-08-AZIZ-00023 Cileueur 3  
0025 IDN-08-AZIZ-00025 Cileueur 1  
0026 IDN-08-AZIZ-00026 Samarang 4  
0027 IDN-08-AZIZ-00027 Samarang 3  
0028 IDN-08-AZIZ-00028 Samarang 2  
0029 IDN-08-AZIZ-00029 Paris Pabrik Leles  
0030 IDN-08-AZIZ-00030 Paris Leles  
0031 IDN-08-AZIZ-00031 Ento Cigoler Bayongbong  
0032 IDN-08-AZIZ-00032 Paris Cigadog  
0033 IDN-08-AZIZ-00033 Berbunga Paris Cigado  
0034 IDN-08-AZIZ-00034 Samarang 5  
0035 IDN-08-AZIZ-00035 Ciharus  
0036 IDN-08-AZIZ-00036 Bayongbong Cikuray  
0037 IDN-08-AZIZ-00037 Tembaga  
0038 IDN-08-AZIZ-00038 Paris  
0039 IDN-08-AZIZ-00039 KT Kuning  
0040 IDN-08-AZIZ-00040 Kacang tanah  
0041 IDN-08-AZIZ-00041 Duda asem bali  
0042 IDN-08-AZIZ-00042 Manoko
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Tabel 3. Koleksi plasma nutfah tanaman mentha di Kebun Percobaan (KP) Manoko,
Lembang, Jawa Barat dan rumah kaca Balittro, Bogor.

Aksesi Jenis Nomor/varietas Asal

Mear 0009 Mentha arvensis Javanica Jawa
Mear 0010 M. arvensis Jombang Jombang
Mear 0011 M. arvensis Taiwan Taiwan
Mear 0012 M. arvensis Ryokubi Jepang
Mear 0013 M. arvensis Tempaku Jepang
Mear 0014 M. arvensis Ayanami Jepang
Mear 0015 M. arvensis Akasaka Jepang
Mear 0016 M. arvensis No. 3 -
Mear 0017 M. arvensis No.4 -
Mevi 0018 M. viridis - -
Mecri 0019 M. crispa - -
Mecan 0020 M. canadensis - -
Mespi 0021 M. spicata - -
Mecar 0022 M. cardifolia -  
Mepi 0001 M. piperita Manoko Manoko
Mepi 0002 M. piperita New Zealand Selandia Baru
Mepi 0003 M. piperita UK Inggris
Mepi 0004 M. piperita USA M1 Amerika Serikat
Mepi 0005 M. piperita USA TO Amerika Serikat
Mepi 0006 M. piperita USA TO Amerika Serikat
Mepi 0007 M. piperita Black Mitcham Amerika Serikat
Mear 0023 M. arvensis Mearsia 1 Seleksi individu,

introduksi dari Jepang

Sumber: Hadipoentyanti et al. (1992), Hadipoentyanti (2012).

Mentha

Mentha bukan tanaman asli Indonesia, sehingga upaya pengumpulan
tanaman ini memerlukan kerja sama dengan berbagai pihak di luar negeri.
Introduksi untuk menambah koleksi dilakukan sejak lama, terutama melalui
perusahaan Odorata di Curug dan PT Unilever. Saat ini jumlah koleksi
mentha, baik hasil introduksi maupun eksplorasi, mencapai tujuh jenis yang
menjadi 16 nomor/varietas (Tabel 3). Koleksi tersebut terdapat di KP Manoko
dan di rumah kaca Balittro. Untuk menjaga keragaman genetik mutlak
diperlukan pelestarian dengan memperbaruinya empat bulan sekali melalui
perbanyakan setek pucuk, setek batang, stolon, atau melalui kultur jaringan.
Rejuvenasi melalui biji sulit dilakukan.
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PEMANFAATAN PLASMA NUTFAH UNTUK PERBAIKAN
MUTU GENETIK

Keragaman plasma nutfah merupakan kekayaan atau modal dasar dalam
program perbaikan bahan tanaman dan industri (biopestisida), karena
plasma nutfah memiliki sifat-sifat penting untuk dipilih dan dimanfaatkan
dalam memperbaiki varietas tanaman yang sudah berkembang. Oleh karena
itu, potensi sifat-sifat plasma nutfah perlu diketahui, antara lain melalui
karakterisasi dan evaluasi. Karakterisasi bertujuan untuk mengindentifikasi
sifat-sifat penting yang bernilai ekonomi dan merupakan penciri dari varietas
bersangkutan (Hanarida et al. 2004). Sebelum menjadi varietas, individu
tanaman hasil eksplorasi atau introduksi disebut aksesi. Karakterisasi
dilakukan pada seluruh aksesi yang ada secara bertahap, sesuai dengan
perkembangan tanaman dan dana yang tersedia. Sifat-sifat yang diamati
pada tanaman minyak atsiri meliputi morfologi, fisiologi, komponen
produksi, dan mutu minyak.

Nilam

Karakterisasi dan evaluasi terhadap 65 aksesi nilam dilakukan pertama kali
pada tahun 1980 berdasarkan karakter morfologi dan rendemen minyak
atsiri. Dari pengujian diperoleh delapan nomor harapan, yaitu Cisaroni,
Cirateun, Lhokseumawe, Meulaboh, Tapak Tuan, Sidikalang, Aceh Merah,
dan nomor hasil kultur jaringan. Setelah melalui uji multilokasi, dilepas tiga
varietas unggul nilam, yaitu Sidikalang, Tapak Tuan, dan Lhokseumawe
dengan produktivitas terna kering masing-masing 10,9; 13,3; dan 11,0 t/ha
(Nuryani 2005).

Karakterisasi kedua dilakukan terhadap 81 aksesi. Melalui seleksi, terpilih
10 aksesi untuk dievaluasi lebih lanjut dan dibandingkan dengan varietas
yang sudah dilepas, yaitu Lhokseumawe. Karakter yang diperbaiki dan
ditambahkan adalah bentuk dan jumlah kelenjar minyak atsiri pada daun.
Sel kelenjar minyak banyak ditemukan pada jaringan palisade dan parenkim
bunga karang. Karakteristik dari masing masing aksesi disajikan pada Tabel
4. Karakter tersebut dikombinasikan dengan bobot kering dan kadar
patchouli alcohol (PA) untuk dipilih sebagai nomor harapan.

Penyakit layu bakteri nilam sudah lama ditemukan di NAD dan
selanjutnya berkembang ke Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Akhir-
akhir ini, penyakit layu bakteri nilam telah menyebar ke Jawa, terutama di
Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah (Nuryani 2005).
Penyakit ini disebabkan oleh Ralstonia solanacearum (Sitepu dan Asman
1989; Radhakrishan et al. 1997; Asman et al. 1998; Supriadi et al. 2000;
Nasrun 2005) yang dapat merusak pertanaman nilam secara massal, mulai
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dari benih sampai tanaman dewasa yang berproduksi. Patogen ini sampai
sekarang masih sulit dikendalikan, karena kompleksnya faktor epidemiologi
patogen seperti eksistensi strain R. solanacearum yang berbeda, banyaknya
tanaman inang, dan kemampuan patogen untuk bertahan hidup dalam
waktu lama di dalam tanah meskipun tanpa tanaman inang. Upaya
pengendalian penyakit yang telah dilakukan meliputi pemakaian mulsa
jerami, ampas nilam, antibiotik, pemupukan, dan pemberian abu sekam,
tetapi kurang memuaskan.

Penggunaan varietas toleran atau tahan paling efektif mengendalikan
penyakit tanaman, termasuk penyakit layu bakteri nilam. Dari hasil seleksi
nilam Aceh, diperoleh tiga varietas unggul yang mempunyai kadar dan mutu
minyak tinggi, yaitu Lhokseumawe, Tapak Tuan, dan Sidilkalang (Nuryani
2006). Hasil seleksi ketahanan nilam terhadap R. solanacearum pada benih
nilam di rumah kaca dan tanaman dewasa di lapang menunjukkan bahwa
varietas Sidikalang agak toleran terhadap R. solanacearum (Nasrun et al.
2004; Nuryani dan Nasrun 2005). Dengan demikian, varietas Sidikalang paling
ideal dikembangkan lebih lanjut, karena agak tahan terhadap R.
solanacearum (Mustika dan Nuryani 2006).

Tujuan pemuliaan nilam terutama diarahkan untuk memperoleh varietas
yang tahan terhadap penyakit layu bakteri serta produksi dan mutu minyak
relatif tinggi. Dalam hal ini, varietas Sidikalang yang agak toleran terhadap R.
solanacearum digunakan sebagai sumber eksplan. Eksplan lalu diinduksi
mutasi in vitro dan diiradiasi untuk meningkatkan keragaman genetik. Hasil
induksi mutasi in vitro untuk keragaman genetik (variasi somaklonal) pada
tahun 2007 diseleksi in vitro dengan filtrat atau suspensi bakteri R.
solanacearum pada tahun 2008. Dari kegiatan ini diperoleh 17 somaklon
yang tahan, dan selanjutnya diaklimatisasi dan dievaluasi/diseleksi
ketahanannya terhadap R. solanacearum di rumah kaca. Sembilan
somaklon yang tahan terhadap R. solanacearum selanjutnya diuji di daerah
endemis patogen tersebut dan diperoleh lima somaklon. Klon-klon yang
tahan terhadap penyakit layu bakteri tersebut selanjutnya diuji adaptasi di
tiga agroekologi sentra produksi nilam, yaitu Banten (100 m dpl), Kuningan
(300 m dpl), dan Purwokerto (700 m dpl) pada tahun 2011-2012.

Akar Wangi

Tanaman akar wangi umumnya dibiakkan secara vegetatif, sehingga
konservasi dilakukan dalam bentuk tanaman hidup. Sebanyak 42 nomor
akar wangi telah dikarakterisasi, dievaluasi, dan diseleksi. Melalui kegiatan
ini diperoleh empat nomor akar wangi yang mempunyai kadar minyak dan
kadar vetiverol relatif tinggi (Tabel 5). Empat nomor harapan tersebut
bersama dengan satu nomor unggul lokal dan satu nomor lokal adaptif
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kemudian diseleksi lagi pada uji adaptasi di tiga lokasi pada dua musim
panen. Dari kegiatan ini diperoleh dua varietas yang dilepas dengan nama
Verina 1 dan Verina 2. Dua varietas akar wangi tersebut memiliki kadar minyak
tertinggi dan kadar vetiverol di atas standar SNI.

Mentha

Karakterisasi dan evaluasi telah dilakukan terhadap lima nomor aksesi M.
arvensis dan dua aksesi M. piperita untuk karakter morfologi, produktivitas,
dan mutu hasil (Tabel 6). Nomor-nomor yang dikarakterisasi dan dievaluasi
ternyata sangat beragam satu sama lain. Pertumbuhan Mear 0012 lebih
cepat dibandingkan dengan nomor lain. Tanaman berbunga lebih cepat,
sehingga waktu panen juga lebih cepat, yaitu 106 hari. Mear 0013 mempunyai
kecepatan tumbuh paling lambat. Uji adaptasi mentha di enam agroekologi
dan tiga kali panen menghasilkan varietas unggul Mearsia 1 (Mentha
arvensis Indonesia 1),  yang dilepas pada tahun 2010 dengan keunggulan
produktivitas terna kering 3,64 t/ha/tahun, kadar minyak 2,77%, dan kadar
menthol total 64,3%.

PERCEPATAN  PELEPASAN VARIETAS UNGGUL UNTUK
MENDUKUNG PENYEDIAAN BIBIT BERMUTU 

Nilam

Kebutuhan minyak nilam dunia pada tahun 2010 mencapai 1.500 ton,
namun Indonesia hanya bisa memenuhi 700 ton, serta China dan India 350

Tabel 5. Keunggulan nomor-nomor harapan akar wangi.

Nomor
Produktivitas Produktivitas Produktivitas Kadar

harapan
akar basah akar kering minyak vetiverol

(t/ha) (t/ha) (kg/ha) (%)

001 9,64 3,74 54,74 50,10
002 10,37 3,72 66,38 50,38
003 9,24 3,16 44,31 51,39
004 10,61 3,84 60,46 55,48
005 10,20 3,41 52,49 55,69
Lokal 9,90 3,42 49,18 54,23

Sumber: Seswita (2012).
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ton. Meningkatnya permintaan minyak nilam dunia merupakan tantangan
sekaligus peluang bagi pengembangan nilam di Indonesia. Selama ini
Indonesia merupakan pemasok minyak nilam terbesar, mencapai 90%.

Untuk memenuhi dan meningkatkan volume ekspor minyak nilam, maka
nilam perlu dibudidayakan secara berkelanjutan. Untuk mendukung
kegiatan tersebut, diperlukan benih nilam unggul dan bermutu melalui
revitalisasi perbenihan. Revitalisasi diawali dengan penggunaan varietas
unggul yang diikuti oleh penerapan teknologi produksi benih yang
berpedoman kepada GAP. Penangkar benih harus dikembangkan di sentra
produksi dan didukung oleh instansi terkait.

Peran benih unggul sangat penting dalam meningkatkan produktivitas,
kualitas, dan daya saing nilam. Hal ini sesuai dengan salah satu misi Badan
Litbang Pertanian untuk membangun industri perbenihan yang
berkelanjutan dan berbasis iptek dengan memanfaatkan sumber daya
genetik dan sumber daya manusia secara optimal. Menurut Badan Benih
Nasional (2003), benih merupakan  cetak biru dalam pengembangan sistem
dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkelanjutan, dan
terdesentralisasi. Ketersediaan benih unggul bermutu dari varietas unggul
sangat strategis karena menjadi tumpuan utama dalam mencapai
keberhasilan budi daya pertanian.

Pada tahun 2005, Balittro telah menghasilkan tiga varietas unggul nilam
yang dilepas dengan nama Tapak Tuan, Lhokseumawe, dan Sidikalnag .
Varietas Tapaktuan (Gambar 1) unggul dalam produksi minyak dan kadar
PA, varietas Lhokseumawe (Gambar 2) unggul dalam kadar minyak,
sedangkan varietas Sidikalang (Gambar 3) toleran terhadap penyakit layu
bakteri (R. solanacearum) dan nematoda (Meloidogyne incognita,
Radopholus similis, dan Pratylenchus brachyurus).

Varietas Sidikalang paling diminati petani karena lebih tahan terhadap
organisme pengganggu tanaman (OPT) dibandingkan varietas lainnya.
Permintaan benih sumber varietas unggul ini meningkat setiap tahun
dengan daerah penyebaran yang cukup luas. Balittro telah berupaya
memperbaiki karakter-karakter nomor nilam melalui eksplorasi kedua pada
tahun 2009-2010 dan hibridisasi somaklonal.

Pada tahun 2013 dilepas lagi dua varietas unggul nilam, yaitu Patchoulina
1 dan Patchoulina 2 (Gambar 4 dan 5). Varietas tersebut merupakan
somaklon yang stabil, di atas rata-rata umum dan mampu beradaptasi pada
semua lingkungan dan tahan terhadap penyakit layu bakteri. Keunggulan
Patchoulina 1 yaitu produktivitas terna basah 36,6 t/ha/tahun, terna kering
angin 12,7 t/ha/tahun, produksi minyak 356,37 kg/ha/tahun, kadar minyak
2,85%, kadar patchouli alkohol 32,53%, dan tahan terhadap penyakit layu
bakteri. Keunggulan Patchoulina 2 yaitu produktivitas terna basah 37,7 t/ha/
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tahun, terna kering angin 12,6 t/ha/tahun, produksi minyak 343,2 kg/ha/
tahun, kadar minyak 2,78%, kadar patchouli alkohol 32,3%, dan tahan
terhadap penyakit layu bakteri.

Dengan semakin banyaknya pengguna benih nilam unggul dan bermutu,
perlu dilakukan pengawasan mutu benih. Salah satu caranya adalah melalui
sertifikasi yang sampai saat ini masih dianggap sebagai alat pengendali yang
efisien. Agar pengawasan mutu benih dapat dilakukan secara benar, selain

Gambar 2. Tanaman nilam varietas Lhokseumawe.

Gambar 3. Tanaman nilam varietas Sidikalang.

Gambar 1. Tanaman nilam varietas Tapaktuan.
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tenaga pengawas yang berkualitas juga diperlukan standar baku sebagai
landasan pengawasan mutu benih, misalnya Standar Nasional Indonesia
(SNI) benih nilam yang sampai saat ini belum ada.

Akar Wangi

Pada tahun 1989, Indonesia menjadi pemasok 40% kebutuhan minyak akar
wangi dunia dengan volume ekspor 245.000-265.000 ton (Anonim 1989).
Eksplorasi di Jawa Barat pada tahun 1990-1994 menghasilkan 31 nomor
akar wangi. Nomor-nomor tersebut kemudian diseleksi berdasarkan
produksi minyak (> 40 kg/ha) dan mutu minyak (kadar vetiverol) dan
diperoleh lima nomor harapan yang sesuai dengan kriteria seleksi. Lima

Gambar 4. Tanaman, batang, dan daun nilam varietas Patchoulina 1.
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nomor tersebut telah diuji di berbagai agroklimat dan diperoleh dua nomor
yang dilepas sebagai varietas unggul Verina 1 dan Verina 2. Habitus dan
perakaran tanaman akar wangi varietas Verina 1 dan Verina 2 dapat dilihat
pada Gambar 6 dan 7. Pengembangan varietas unggul dengan produksi
dan mutu  hasil tinggi akan meningkatkan pendapatan petani dan devisa
negara.

Kendala yang dihadapi dalam usaha tani akar wangi adalah permintaan
dan harga yang fluktuatif di pasar internasional. Oleh karena itu, perlu upaya
stabilisasi harga dan permintaan minyak akar wangi bekerja sama dengan
petani sebagai produsen, penyuling sebagai pengolah, koperasi atau badan
swasta sebagai pendamping, dan eksportir yang membeli minyak akar wangi
dari koperasi atau badan swasta yang kemudian dijual kepada pengguna

Gambar  5.  Tanaman, batang, dan daun nilam varietas Patchoulina 2.
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akhir di luar negeri (Indrawanto 2009). Untuk meningkatkan volume ekspor,
akar wangi perlu dibudidayakan secara berkelanjutan dengan menggunakan
benih unggul dan bermutu.

Mentha

Minyak mentha digunakan sebagai bahan baku industri makanan,
minuman, dan farmasi dengan rasa khas sejuk menyegarkan. Banyak jenis
mentha yang diperdagangkan di dunia, di antaranya M. arvensis yang
menghasilkan minyak cormint dan kristal menthol. Indonesia sampai saat
ini masih mengimpor minyak mentha, antara lain dari Jepang, Australia,
dan Amerika Serikat, padahal tanaman ini dapat dibudidayakan di
Indonesia. Tanaman mentha tidak memerlukan hari panjang untuk
berbunga yang merupakan indikator panen yang tepat. Melalui karakterisasi,
evaluasi, seleksi, dan uji adaptasi pada enam agroekologi telah dilepas
varietas unggul mentha Mearsia1 (Gambar 8).

Gambar 6. Habitus dan perakaran tanaman akar wangi varietas Verina 1.

Gambar 7. Habitus dan perakaran tanaman akar wangi varietas Verina 2.
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PENUTUP

Tanaman minyak atsiri merupakan salah satu komoditas perkebunan
penghasil devisa. Indonesia merupakan pemasok terbesar minyak nilam,
minyak pala, minyak daun cengkih, dan minyak kenanga, sementara
produksi minyak akar wangi dan mentha mempunyai potensi untuk
ditingkatkan. Nilam aceh yang dikomersialkan berasal dari Filipina, sementara
nilam Jawa dari India. Akar wangi  berasal dari India, Asia Tenggara, dan
Afrika bagian tropis. Tanaman mentha umumnya bukan asli Indonesia, tetapi
berasal dari daerah subtropis, hanya beberapa jenis yang asli Indonesia.
Mentha piperita berasal dari Mediteranea dan masuk ke Indonesia sekitar
tahun 1941.

Gambar 8. Tanaman, batang, daun dan bunga Mentha arvensis varietas
Mearsia 1.
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Plasma nutfah tanaman minyak atsiri telah dikoleksi sejak 1986 untuk
mentha, tahun 1989 untuk akar wangi, dan 1998 untuk nilam. Plasma nutfah
tanaman nilam dikoleksi di KP Manoko, KP Nagasari, dan KP Cimanggu,
sedangkan akar wangi dan mentha di KP Manoko dan rumah kaca Balittro.
Pemanfaatan plasma nutfah untuk perbaikan mutu genetik tanaman
dilakukan secara bertahap melalui karakterisasi, evaluasi, dan seleksi atau
hibridisasi somaklon. Seleksi nilam menghasilkan tiga varietas unggul, yaitu
Tapak Tuan, Lhokseumawe, dan Sidikalang. Seleksi akar wangi
menghasilkan varietas unggul Verina 1 dan Verina 2, sedang seleksi mentha
menghasilkan varietas Mearsia 1.

Tanaman minyak atsiri umumnya diperbanyak secara vegetatif, sehingga
upaya percepatan untuk menghasilkan dan memperbaiki varietas unggul
yang ada dilakukan melalui eksplorasi ulang untuk nilam dan akar wangi,
hibridisasi somaklon dan mutasi iradiasi untuk nilam, dan introduksi untuk
mentha. Pengembangan penangkar benih nilam di sentra produksi telah
dilakukan bekerja sama dengan petani penangkar yang sekaligus berfungsi
untuk menyebarkan benih sumber nilam unggul.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 1989. Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Akar wangi Melalui
Usahatani konservasi Terpadu di Kabupaten Garut Jawa Barat.
Departemen Perta nian Jakarta.

Departemen Kesehatan. 1978. Materia Medica Indonesia. Jilid II. Departemen
Kesehatan, Jakarta. hlm. 63-69.

Arifin, Z. 2012. Kebijakan pengembangan industri minyak atsiri di Indonesia.
Makalah Utama pada Temu Lapang dan Seminar Nasional Inovasi
Teknologi Atsiri, Kota Solok-Sawahlunto, 11-12 Juli 2012.

Backer C.A. and B. van den Brink, Jr. 1965. Flora of Java (Spermatophytes
only). NVR Noor Dhoff, Groningen, the Netherlands 3 : 161.

Badan Benih Nasional. 2003. Panduan Pertemuan Masyarakat Perbenihan
dan Pembibitan Nasional, Jakarta 17-18 Juli 2003.

Balittro. 1986. Kemungkinan pembudidayaan tanaman penghasil minyak
permen, tanaman penghasil minyak atsiri potensial, panili dan lidah
buaya. Kerja sama Balittro dengan PT Unilever Indonesia. hlm. 3-45.

Damanik, S. 2005. Kajian usahatani akar wangi rakyat berwawasan
konservasi di Garut. J. Littri  II(1): 25-31.



231
Endang Hadipoentyanti, Deliah Seswita, dan Elna Karmawati
Sumber daya genetik minyak atsiri: Status pengelolaan dan pemanfaatan

Ditjenbun. 2011. Statistik Perkebunan Tanaman Semusim Akarwangi, Jarak
Kepyar, Nilam, Tanaman Penghasil Serat, Serai Wangi, 2009-2011.
Ditjenbun, Jakarta. hlm. 27-42.

Dutta, P.K. 1971. Cultivation of Mentha arvensis in India. The Flavour Industry.
pp. 188-189.

Hadipoentyanti, E., Budi M., dan Dadang R. 1992. Mentha. Perkembangan
Penelitian Plasma Nutfah Tanaman Rempah dan Obat. Edisi Khusus
Littro  VIII(2): 65-71.

Hadipoentyanti, E. 2012. Varietas unggul mentha Mearsia 1 (Mentha arvensis
Indonesia 1 ). Warta Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri
18(1): 1-4.

Hanarida, I.S., M. Hasanah, dan H. Kurniawan. 2004. Teknik konservasi ex
situ, rejuvenasi, karakterisasi, evaluasi, dokumentasi dan pemanfaatan
plasma nutfah bagi petani. Makalah disampaikan pada Apresiasi
Pengelolaan Plasma Nutfah bagi  Peneliti. Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian. Komisi Plasma Nutfah. Bogor, 22-24
September 2004. 14 hlm.

Haryudin,W. dan E. Hadipoentyanti. 2012. Plasma nutfah tanaman nilam.
hlm 21-25. Dalam Bunga Rampai Inovasi Tanaman Atsiri Indonesia.
IAARD Press dan Badan Litbang Pertanian, Jakarta.

Haryudin, W. dan N. Maslahah. 2011. Karakterisasi morfologi, anatomi,
produksi terna aksesi nilam asal Aceh dan Sumatera. Buletin Littro
22(2): 115-126.

Indrawanto,C. 2009. Kajian pengembangan industri akar wangi (Vetiveria
zizanioides L.Nash) menggunakan interfectitative structural
ampedelling. Informatika Pertanian 18(1): 1-18.

Karmawati, E., M. Syakir, Z. Mahmud, H.T. Luntungan, B. Prastowo, S.
Damanik, C. Indrawanto, A. Wahyudi, E. Sulistyowati, N. Bermawie, E.
Hadipoentyanti, A. Kardinan, dan M. Yusron. 2010. Perkebunan
Indonesia. Inovasi Teknologi untuk Kesejahteraan Rakyat. PT Eska
Media dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Bogor.
hlm. 30-51.

Menteri Pertanian. 2012. Pidato pada Temu Lapang dan Seminar Nasional
Inovasi Teknologi Atsiri, Kota Solok-Sawahlunto, 11-12 Juli 2012.

Mustika dan Y. Nuryani, 2006. Strategi Pengendalian Nematoda Parasit pda
Tanaman Nilam. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
Vol.25(1):7-15.

Nuryani, Y. 2005. Varietas unggul baru nilam. Warta Litbang Pertanian 27(2):
6-7.



232 Sumber Daya Genetik Pertanian Indonesia

Nuryani,Y. 2006. Budidaya Tanaman Nilam  ( Pogostemon cablin Benth).
Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat. 23 hlm.

Nuryani, Y. dan Nasrun. 2005. Tanggap beberapa nomor nilam. Warta
Penelitian dan Pengembangan Tanaman Rempah dan Obat
(unpublised).

Nasrun, Y. Nuryani, Hobir dan Reprianyo. 2004. Seleksi ketahanan varian
nilam terhadap penyakit layu bakteri ( Ralstonia solanacearum )
secara in planta. Journal Stigma XII (4):471-473.

Roechan, S., A.M. Kurniawansyah, dan Emmyzar. 2000. Pemanfaatan
akarwangi sebagai tanaman sarana rehabilitasi tanah tercemar logam
berat lead dan cadmium. Laporan RUT Terpadu VI (1998-2000).

Santoso, H.B. 1993. Akarwangi: Bertanam dan Penyulingan. Yayasan
Kanisius, Yogyakarta. 35 hlm.

Seswita, D. 2012. Plasma nutfah dan varietas unggul akarwangi. hlm 27-32.
Dalam Bunga Rampai Inovasi Tanaman Atsiri Indonesia. IAARD Press
dan Badan Litbang Pertanian, Jakarta.

Seswita, D., Y. Nuryani, E. Hadipoetyanti, dan C. Syukur. 2011. Usulan
pelepasan varietas unggul akar wangi (Vetiveria zizanioides Stapt).
Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik. 32 hlm.

Syukur, C. dan Y. Nuryani. 1998. Plasma nutfah. Monograf Nilam 5: 24-32.

Wahyudi, A. dan Ermiati. 2012. Prospek pengembangan nilam di Indonesia.
hlm. 1-6. Dalam Bunga Rampai Inovasi Tanaman Atsiri Indonesia.
IAARD Press dan Badan Litbang Pertanian, Jakarta.



233
Hengky Novarianto, Meity A. Tulalo, dan Elna Karmawati
Sumber daya genetik kelapa: Status pengelolaan dan pemanfaatan

Bab 12

SUMBER DAYA GENETIK KELAPA: STATUS
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Hengky Novarianto1), Meity A. Tulalo1), dan Elna Karmawati2)

1)Balai Penelitian Tanaman Palma

Jalan Bathesda II, Mapanget, Kotak Pos 1004, Manado 95001
2)Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan

Jalan Tentara Pelajar No. 1, Bogor 16111

PENDAHULUAN

Bagi masyarakat Indonesia, kelapa merupakan bagian dari kehidupan
karena semua bagian tanaman dapat dimanfaatkan untuk memenuhi
kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Arti penting kelapa bagi masyarakat
juga tercermin dari luas area perkebunan rakyat yang mencapai 98% dari
3,81 juta ha, dengan produksi 3,29 juta ton ekuivalen kopra pada tahun
2011 (Ditjenbun  2011), dan melibatkan lebih dari 7 juta keluarga petani.

Program pemuliaan kelapa dalam rangka perbaikan bahan tanaman
bergantung pada sumber keanekaragaman genetik. Keragaman genetik
bukan hanya terletak pada koleksi plasma nutfah secara fisik, tetapi juga
sejauh mana keragaman tersebut diperlukan dalam perakitan varietas yang
diinginkan dan seberapa jauh jarak genetik dari sifat-sifat yang digunakan
dalam program persilangan (Makmur 1988). Plasma nutfah perlu dievaluasi
keragaman genetiknya sebagai dasar seleksi dalam persilangan atau
perakitan varietas baru yang diinginkan konsumen.

Tulisan ini berisikan informasi tentang asal-usul tanaman kelapa, koleksi
plasma nutfah dan pemanfaatannya dalam perakitan varietas, varietas/klon
kelapa yang telah diidentifikasi, dievaluasi, dan dimanfaatkan sebagai varietas
unggul, dan dampak penggunaan varietas kelapa unggul terhadap
peremajaan kelapa di Indonesia.

ASAL-USUL TANAMAN

Tanaman kelapa tumbuh dan berkembang di daerah beriklim tropika.
Penyebaran tanaman kelapa meliputi 95 negara yang umumnya dekat garis
khatulistiwa, termasuk Indonesia. Sampai saat ini, asal tanaman kelapa
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belum diketahui secara pasti. Semua jenis kelapa telah dibudidayakan dan
merupakan hasil seleksi secara turun-temurun. Kelapa liar (wild coconut)
belum pernah ditemukan dan dilaporkan.

Ada tiga teori tentang asal-usul tanaman kelapa. Pertama, tanaman palma
berasal dari populasi yang sama, kemudian muncul genus Cocos dari
anggota Amerecan dan tumbuh di lembah Andes, Kolombia, kemudian
menyebar ke Pasifik. Kedua, kelapa berasal dari sepanjang pantai Amerika
Tengah, kemudian buahnya menyebar melintasi lautan sampai ke kepulauan
Pasifik. Ketiga, kelapa diduga berasal dari suatu daerah di Asia Selatan atau
Malesia atau Pasifik, kemudian menyebar ke pantai Amerika. Ketiga teori ini
mempunyai kelebihan dan kekurangan, tetapi tidak satu pun yang dapat
diterima secara utuh. Di pihak lain, kelapa bukan berasal dari Amerika, tetapi
dari suatu tempat di salah satu negara tropika. Menurut para ahli sejarah,
kelapa diintroduksi ke Filipina dan Sri Lanka pada tahun 300 SM. Di India
terdapat bukti dalam pustaka Post Vedic bahwa tanaman ini telah ada 3.000
tahun yang lalu, tetapi tidak didukung oleh kenyataan sejarah dan botani.
Akhir-akhir ini banyak fakta yang ditemukan di Malaysia dan Indonesia yang
lebih mendukung asal tanaman kelapa dari dua negara tersebut, kemudian
menyebar ke negara-negara lain melalui perniagaan atau pelaut (Thampan
1981).

Harries (1989) menyatakan tipe kelapa liar berkembang melalui
pengapungan buah di antara kepulauan vulkanik dan atol. Pulau-pulau di
laut Tethys kemungkinan merupakan tempat asal mula tanaman kelapa,
kemudian menyebar ke pulau-pulau lain di Pasifik dan Samudera Hindia.
Berdasarkan hasil analisis polifenol daun, kelapa genjah hijau dan merah
polynesia berasal dari Timur Jauh, sedangkan kelapa genjah yang lain,
termasuk dari Malaysia (genjah kuning dan merah), berasal dari Pasifik.
Kelapa dalam dari Samudera Hindia melewati lintasan Timur Jauh, India,
dan Afrika (Jay et al. 1989). Di Kepulauan Mussau, Bismarck Archipelago,
tanaman kelapa paling dominan di daerah Arborikultur, dan terdapat
beberapa pantangan yang berhubungan dengan tanaman ini (Leposfisky
(1992).

Villarreal et al. (1993) melakukan analisis komponen buah dari dua
populasi kelapa di pantai Atlantik dan Pasifik di Meksiko. Populasi kelapa di
Pantai Atlantik berasal dari Cape Verde dan Santo Domigo pada pertengahan
abad ke-16, dan kelapa di pantai Pasifik berasal dari Pulau Solomon dan
Filipina. Kedua populasi kelapa ini terisolasi selama 500 tahun dan ternyata
hasil analisis komponen buahnya sangat berbeda. Populasi kelapa di pantai
Atlantik memperlihatkan buah lebih primitif, bentuk buah lonjong, sabut,
tempurung dan endosperm lebih tebal, dan kandungan air lebih rendah.
Sebaliknya, populasi kelapa di Pantai Pasifik mempunyai buah lebih bulat,
sabut dan tempurung lebih tipis, dan kandungan air lebih banyak, yang
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merupakan sifat kelapa budi daya. Harries (2005) menyatakan bahwa
melalui analisis komponen buah dapat diidentifikasi tipe kelapa budi daya
dan tipe kelapa liar. Jika proporsi sabut terhadap buah kurang dari 40% dan
proporsi air terhadap biji lebih dari 30%, maka kelapa tergolong tipe budi
daya (domestic type). Sebaliknya, jika proporsi sabut lebih dari 60% dan air
kurang dari 20% maka kelapa tergolong tipe liar (wild type).

KOLEKSI PLASMA NUTFAH

Jumlah aksesi kelapa di Indonesia diperkirakan lebih dari 500 aksesi yang
tersebar di seluruh wilayah, sementara yang telah diinventarisasi/
dieksplorasi baru sekitar 200 aksesi. Kegiatan eksplorasi dan koleksi telah
dimulai sejak 1926 di bawah pimpinan ahli botani dari Belanda, P.L.M.
Tammes (Gambar 1), dan dilanjutkan oleh para peneliti Balitka (Davis 1983).

Gambar 1. Koleksi kelapa Tammes di Sulawesi Utara, umur 85
tahun.
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Aksesi-aksesi yang belum dikoleksi, dikarakterisasi, dan dievaluasi dapat
mengalami kemunduran genetik akibat erosi genetik, kerapuhan genetik,
pemusnahan genetik, dan pencurian sumber daya genetik (SDG).
Sementara itu potensi SDG kelapa di Indonesia belum diinventarisasi,
didokumentasi, dikarakterisasi, dan dievaluasi dengan baik. Jika hal ini terjadi
terus-menerus, maka Indonesia akan kehilangan SDG yang berperan
penting sebagai materi pemuliaan tanaman dan ketahanan pangan.
Keragaman genetik yang luas diperlukan oleh pemulia kelapa dalam
program perbaikan tanaman. Karena itu penting dilakukan konservasi untuk
penyelamatan keragaman genetik kelapa.

Penelitian yang terkait dengan konservasi SDG kelapa diharapkan dapat
menghasilkan database genetik dan mengonservasi ragam genetik kelapa
berbasis komunitas. Keberadaan informasi genetik yang jelas akan
membantu para pemulia tanaman dalam menyusun rencana
pengembangan serta strategi koleksi dan eksplorasi di masa yang akan
datang untuk menjawab tantangan masalah perkelapaan. Plasma nutfah
kelapa mulai dikoleksi pada awal tahun 1970-an dan ditanam di beberapa
kebun percobaan (KP) Balai Penelitian Tanaman Palma (Balit Palma) di
Sulawesi Utara.

Melalui eksplorasi dan koleksi plasma nutfah kelapa sejak tahun 1970-
an, telah dikumpulkan dan dikoleksi 156 aksesi kelapa secara ex situ dari
berbagai daerah di Indonesia. Pada tahun 1995, kebun koleksi plasma nutfah
kelapa di KP Bone-Bone, Sulawesi Selatan, kurang mendapat perhatian dan
secara bertahap dirambah oleh masyarakat dan diganti dengan kakao.
Sebanyak 41 aksesi kelapa terutama dari Kalimantan, Nusa Tenggara,
Sulawesi, dan daerah lainnya hilang dan tidak tercatat dalam kegiatan
konservasi plasma nutfah kelapa nasional. Kebun koleksi plasma nutfah di
Pakuwon, Sukabumi, Jawa Barat, memiliki 23 aksesi kelapa, termasuk dua
aksesi dari Papua Nugini (PNG). Sebelumnya kebun koleksi plasma nutfah
kelapa ini merupakan bagian dari Sub Balai Penelitian Kelapa Manado.
Terjadinya perubahan struktur organisasi, tupoksi, dan mandat penelitian
di lingkup Badan Litbang Pertanian berdampak pada keberlanjutan database
koleksi plasma nutfah kelapa dan pemanfaatannya lebih lanjut.

Sebagai host country dari the International Coconut Genebank for South
East and East Asia (ICG-SEA), Indonesia telah membangun kebun koleksi
plasma nutfah kelapa internasional di Kebun Sikijang Mati, Riau,  pada tahun
1997. Sampai tahun 1999, jumlah koleksi mencapai 33 aksesi kelapa dari
berbagai daerah di Indonesia dan sebagian merupakan duplikasi koleksi di
Sulawesi Utara sebanyak 33 aksesi. Masalah yang terjadi kemudian adalah
perambahan lahan kebun koleksi oleh masyarakat lokal untuk ditanami
kelapa sawit. Berdasarkan pertimbangan koordinator COGENT dan
Pemerintah Indonesia, kebun tersebut tidak memungkinkan lagi dilanjutkan
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sebagai lokasi koleksi internasional kelapa dan diputuskan dipindah ke KP
Paniki dan KP Pandu di Sulawesi Utara. Dengan demikian, koleksi  33 aksesi
kelapa yang lahannya diserahkan ke Balai Penelitian Sembawa, Pusat
Penelitian Karet, menjadi tidak jelas. Terakhir, sejak ICG-SEA pindah ke
Sulawesi Utara, pada tahun 2000 dikumpulkan lagi koleksi baru dari berbagai
daerah, termasuk dua aksesi asal  Malaysia dan ditanam di KP Paniki. Namun,
kemudian timbul lagi masalah baru, karena lahan kebun koleksi tersebut
dialihfungsikan menjadi lokasi pacuan kuda oleh pemda setempat.
Sebanyak 22 aksesi kelapa ditebang sejak bulan Desember 2007 sampai
awal tahun 2008. Pembangunan pacuan kuda ternyata tidak berlanjut,
sehingga lahan menjadi terbengkalai dan dikuasai pemda. Aksesi kelapa
yang hilang dari empat kebun koleksi tersebut berjumlah 119 aksesi.

Pada saat ini, koleksi plasma nutfah kelapa ex situ yang dikelola dan
dikonservasi oleh Balit Palma, ditanam di KP Mapanget, KP Paniki, KP Kima
Atas, KP Kayuwatu, dan KP Pandu, Sulawesi Utara. Koleksi kelapa dalam
dan kelapa genjah yang terdapat di KP Mapanget berjumlah 41 aksesi, terdiri
atas 29 aksesi kelapa dalam dan 12 aksesi kelapa genjah. Kegiatan
karakterisasi yang telah dilakukan meliputi pengamatan pertumbuhan
vegetatif  kelapa dalam dan genjah yang belum produktif serta pengamatan
produktivitas dan komponen buah kelapa dalam dan genjah yang sudah
berproduksi. Koleksi plasma nutfah kelapa di KP Paniki  meliputi tiga kelapa
dalam dan lima kelapa genjah. Di KP Kima Atas telah ditanam dan
dikonservasi 11 aksesi kelapa, terutama kelapa dalam Mapanget hasil
pemurnian (selfing) sampai empat generasi, dan satu aksesi kelapa dalam
Tebu yang memiliki sabut manis dan lembut. Di kebun koleksi ini juga
ditanam enam aksesi kelapa genjah kopyor asal Pati dengan berbagai warna
kulit buah, seperti hijau, kuning, coklat, merah, dan campurannya. Koleksi
kelapa di KP Pandu berjumlah 17 aksesi, yang terdiri atas lima aksesi kelapa
dalam dan lima aksesi kelapa genjah yang merupakan duplikat koleksi kelapa
di KP Mapanget, lima aksesi kelapa dalam asal Papua serta kontrol kelapa
dalam Mapanget, dan satu aksesi kelapa dalam asal Kapuas, Kalimantan
Tengah.

PENGELOLAAN DAN KERAGAMAN SUMBER DAYA GENETIK

Pemanfaatan plasma nutfah ditunjukkan oleh seberapa jauh
penggunaannya dalam program pemuliaan untuk menghasilkan varietas
unggul. Ada  lima langkah penting dalam penanganan plasma nutfah, yaitu
(1) eksplorasi dan koleksi, (2) konservasi, (3) karakterisasi dan evaluasi, (4)
dokumentasi, dan (5) pemanfaatan. Plasma nutfah dapat dikonservasi
secara ex situ dan in situ. Metode ex situ yaitu konservasi materi genetik di
luar habitat alami (asli), baik dalam bentuk benih, koleksi tanaman di lapang,
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koleksi polen, koleksi in vitro, maupun koleksi DNA. Metode in situ adalah
konservasi keragaman genetik  dengan melakukan perlindungan terhadap
kawasan yang memiliki sumber genetik seperti hutan, lahan pertanian, dan
pekarangan (Tao 1999).

Materi genetik yang telah dikoleksi tidak dapat dimanfaatkan secara
efisien sebelum dievaluasi. Oleh karena itu, setelah dikoleksi atau diintroduksi
ke kebun koleksi, plasma nutfah perlu dievaluasi secara sistematis sehingga
diperoleh deskripsi awal suatu aksesi (Novarianto 2005). Evaluasi yang
sistematis bertujuan untuk mengetahui keragaman morfologi, fisiologi, dan
parameter agronomi serta parameter lain seperti ketahanan terhadap hama
dan penyakit dan toleransi terhadap cekaman lingkungan. Karakter tersebut
akan membantu peneliti dalam mengidentifikasi aksesi, gen atau genotipe
yang tersedia, serta keragaman dan keanekaragaman plasma nutfah yang
tersedia. Komponen buah kelapa merupakan karakter utama yang diamati,
karena berhubungan langsung dengan potensi hasil. Evaluasi plasma nutfah
kelapa dilakukan terhadap karakteristik morfologi batang, mahkota dan
komponen daun, infloresensia dan komponen bunga, buah  dan komponen
buah, seperti sabut, tempurung, kandungan air, daging buah segar, kopra
dan kandungan minyak, serta berbagai sifat fisiko kimia lain sesuai
kebutuhan. Dievaluasi pula ketahanannya terhadap  hama utama tanaman
kelapa, seperti Oryctes rhinoceros, Brontispa longissima, Sexava nubila, dan
penyakit kelapa seperti Phythophthora palmivora yang menyebabkan busuk
pucuk dan gugur buah muda, serta penyakit layu daun yang disebabkan
oleh Phytoplasma.

Hasil evaluasi terhadap komponen buah kelapa genjah memperlihatkan
bahwa koefisien bobot air buah semua aksesi sangat beragam (KK>20%)
antarjenis yang sama. Keadaan ini memperlihatkan bahwa volume air buah
tidak seragam, dan bertolak belakang dengan ukuran buah yang justru
lebih seragam pada aksesi yang sama (KK<20%). Komponen buah lainnya
yang beragam adalah bobot sabut pada aksesi kelapa genjah kuning Bali
(GKB), genjah Raja (GRA), dan GTT, dan berat tempurung pada aksesi kelapa
GHJ, MYD, dan MRD. Tebal daging buah umumnya seragam, dan bobot
daging yang agak beragam antarbuah kelapa dalam hanya pada GHN dan
GHJ. Kelapa genjah umumnya memiliki morfologi dan komponen buah
yang seragam, karena sifat penyerbukan sendiri yang membentuk genotipe
lebih homozigot. Tabel 1 memperlihatkan keragaman komponen buah
koleksi plasma nutfah kelapa dalam.

Terdapat lima aksesi yang memiliki keragaman komponen buah >20%,
yaitu aksesi DSE, DPL, DII, DRS, dan DSN. Artinya, semua komponen buah
dalam setiap populasi kelima aksesi kelapa ini sangat beragam. Sebagai
materi plasma nutfah, keragaman ini dianggap baik karena semua gen masih
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terkonservasi, tetapi untuk bahan pemuliaan dan pengembangan varietas
diperlukan seleksi yang lebih ketat.

Jika keragaman dilihat dari komponen buah yaitu karakter berat sabut,
19 aksesi memiliki KK>20% dan sembilan aksesi memiliki KK<20%. Untuk
komponen tempurung, hampir semua aksesi memiliki KK>20%, kecuali
DMT-2 dan DMA. Komponen daging buah segar cukup seragam dalam
populasi, kecuali aksesi DSE, DPL, DII, DMW, DBG, DRS, dan DSN yang
memiliki KK>20%.

Daging buah kelapa menjadi bagian penting dari tanaman kelapa, karena
digunakan sebagai bahan baku kopra dan minyak kelapa. Hasil pengamatan
komponen daging buah segar terhadap 28 aksesi kelapa dalam
menunjukkan tiga aksesi memiliki bobot daging buah tertinggi, yaitu DBI,
DMA, dan DKN berturut-turut 543,5 g, 508,0 g, dan 504,3 g. Artinya, jika
estimasi kopra adalah 50% dari bobot daging buah segar, maka ketiga aksesi
ini dapat menghasilkan 1 kg kopra dari empat butir kelapa. Aksesi yang
memiliki bobot daging buah segar yang lebih tinggi dibandingkan lainnya
adalah DSE, DMT-83, DTS, DMT-2, rata-rata 436-460 g. Aksesi-aksesi kelapa
ini memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai varietas unggul.

Konversi komponen buah dengan hasil buah kelapa yang menghasilkan
>2,5 t kopra/ha/tahun ditunjukkan oleh aksesi DMT-83, DII, DTS, DMW, DMT-
02, DMT-99 dan DPU, sedangkan hasil tertinggi diberikan oleh DTS atau
kelapa dalam Talise, yaitu 3,16 t kopra/ha/tahun. Kelapa dalam Talise berasal
dari Pulau Talise, di depan Teluk Manado, dan menurut sejarah diseleksi
dan ditanam di Pulau Talise sejak zaman penjajahan Belanda. Produktivitas
sabut >4,5 t/ha/tahun ditemukan pada sembilan aksesi, tertinggi pada DTS
dengan bobot sabut 5,26 t/ha/tahun. Bobot tempurung >2,5 t/ha/tahun
terdapat pada tiga aksesi, dan tertinggi 2,93 t/ha/tahun pada aksesi DTS.
Volume air buah kelapa > 4,5 t/ha/tahun terdapat pada lima aksesi dan
tertinggi pada DMT-99, yakni 5,34 t/ha/tahun.

PENGELOLAAN PLASMA NUTFAH DAN PERAKITAN
VARIETAS KELAPA

Pemuliaan tanaman adalah suatu metode yang secara sistematis
memanfaatkan keragaman genetik plasma nutfah untuk menghasilkan
varietas baru yang lebih baik dari sebelumnya. Untuk menghasilkan bibit
kelapa unggul dalam rangka menunjang percepatan peremajaan kelapa,
maka tujuan program pemuliaan di Indonesia pada tahap awal (1970-1990)
adalah menghasilkan bahan tanaman yang cepat berbuah dan hasil kopra
tinggi (Liyanage 1974). Untuk itu metode pemuliaan yang dipilih adalah
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seleksi dan hibridisasi guna menghasilkan berbagai jenis kelapa hibrida,
terutama hibrida silangan antara kelapa genjah x kelapa dalam. Perakitan
kelapa hibrida dilakukan untuk menghasilkan varietas kelapa yang cepat
berbuah dan produksi tinggi. Pola persilangan kelapa hibrida dapat dipilih
antara tipe dalam x dalam, genjah x genjah, genjah x dalam, atau dalam x
genjah.

Berdasarkan pola penyerbukan tipe kelapa, kecepatan berbuah, potensi
hasil buah, serta hasil dan kualitas kopra dan minyak, maka untuk
menghasilkan kelapa hibrida yang cepat berbuah dan hasil kopra tinggi,
dipilih pola persilangan kelapa genjah x dalam. Perakitan kelapa hibrida
genjah x dalam dilakukan sejak 1975 dan menghasilkan tiga kelapa hibrida
dengan produktivitas kopra 4-5 t/ha/tahun melalui pemeliharaan intensif
(masukan tinggi) (Novarianto et al. 1992). Ketiga kelapa hibrida ini adalah
KHINA 1(genjah kuning Nias x dalam Tenga), KHINA 2 (genjah kuning Nias x
dalam Bali), dan KHINA 3 (genjah kuning Nias x dalam Palu), yang dilepas
pada tahun 1984.

Kelapa hibrida KHINA-1 mulai berbuah pada umur 3-4 tahun dengan
produktivitas kopra rata-rata 4 t/ha/tahun, tertinggi 5 t/ha/tahun dan kadar
minyak kopra 64%. Kelapa hibrida KHINA-2 mulai berbuah pada umur 3,5
tahun, kadar kopra cukup tinggi, sekitar 296 g/butir, atau untuk menghasilkan
1 kg kopra diperlukan 3-4 butir kelapa. Hasil kopra sekitar 4 t/ha/tahun,
dengan kadar minyak 64%. Kelapa hibrida KHINA-3 menghasilkan kopra 4
t/ha/tahun, lebih toleran kekeringan dibandingkan KHINA-1 dan KHINA-2,
dan kadar minyak kopra cukup tinggi, sekitar 65% (Novarianto et al. 1984,
1992).

Kelapa hibrida PB121 yang diintroduksi dari Pantai Gading peka terhadap
penyakit busuk pucuk dan gugur buah yang disebabkan oleh P. palmivora
(Bennet et al. 1985; Warokka dan Mangindaan 1992), dan kurang toleran
kekeringan (Tampake et al. 1982). Kelapa hibrida KHINA-1, KHINA-2, dan
KHINA-3 lebih baik daripada PB121, baik produksi maupun ketahanan
terhadap penyakit. Petani tidak lagi menyukai kelapa hibrida karena kecewa
dengan introduksi PB121.

Hasil survei di Sulawesi Utara menunjukkan 98% petani memilih jenis
kelapa dalam untuk perluasan area, peremajaan, dan rehabilitasi (Akuba et
al. 1992). Rethinam etal. (2002) melaporkan 94% petani kelapa Indonesia
lebih menyukai kelapa dalam unggul lokal dan kelapa hibrida lokal untuk
program pengembangan. Preferensi petani terhadap kelapa dalam
tercermin dari area yang mencapai 93% dari total area kelapa di Indonesia.
Petani memilih kelapa dalam dengan beberapa pertimbangan: (1) tidak
membutuhkan pemeliharaan yang intensif; (2) lebih toleran kekeringan
(Akuba 1998) dan penyakit busuk pucuk (Hosang dan Lolong 1998; Akuba
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1991); (3) harga benih kelapa dalam lebih murah; dan (4) petani memiliki
pengalaman traumatis dengan kelapa hibrida.

Berdasarkan preferensi petani, maka arah pemuliaan kelapa pada
periode 1990-2000 adalah menghasilkan varietas kelapa dalam dengan
produksi kopra tinggi. Tanpa pupuk, pertumbuhan dan produksi kelapa
dalam lebih baik daripada kelapa hibrida (Tampake et al. 1983). Peningkatan
produktivitas kelapa dalam dapat diupayakan melalui seleksi massa. Seleksi
massa berdasarkan bobot buah tanpa sabut meningkatkan hasil pada
turunannya. Seleksi 5% pohon induk terbaik akan memberikan kenaikan
hasil 14,4%, selanjutnya seleksi 10% dan 15% memberikan kenaikan hasil
berturut-turut 10,1% dan 7,9% (Liyanage 1972, 1973). Jumlah buah dan hasil
kopra kelapa dalam Mapanget yang diseleksi dari induk yang memiliki hasil
kopra 45-50 kg/pohon/tahun lebih baik daripada kelapa dalam Tenga, Bali,
dan Palu (Rompas et al. 1990). Evaluasi komponen buah terhadap 17 kultivar
kelapa dalam asal Sulawesi Utara menghasilkan enam kelompok, dengan
keragaman genetik terbesar 52% (Miftahorrachman et al. 1996).

Pada periode 2000-2008 telah dilepas11 varietas kelapa dalam unggul.
Hasil penelitian menunjukkan beberapa varietas kelapa dalam memiliki
potensi hasil tinggi dan dapat diusulkan untuk dilepas (Novarianto 2001;
Novarianto dan Tenda 2002). Varietas kelapa dalam yang direkomendasi
sebagai benih unggul adalah dalam Mapanget dan dalam Tenga asal
Sulawesi Utara, dalam Bali asal Bali, dalam Palu asal Sulawesi Tengah, dan
dalam Sawarna asal Jawa Barat. Produksi kopra dari kelima varietas ini
berkisar antara 2,2-3,5 t/ha/tahun, lebih tinggi daripada rata-rata produktivitas
nasional yang hanya 1,0-1,5 t/ha/tahun (Tenda et al. 2004, 2006). Kelapa
dalam Mapanget, dalam Tenga, dalam Bali, dan dalam Palu telah dilepas
pada tahun 2004, dan kelapa dalam Sawarna dilepas pada 2006. Lima
varietas kelapa dalam lainnya dilepas pada tahun 2008. Varietas kelapa dalam
unggul ini telah dimanfaatkan oleh petani untuk peremajaan perkebunan
kelapa.

PENGGUNAAN VARIETAS UNGGUL PADA PEREMAJAAN
KELAPA

Beberapa aksesi kelapa telah digunakan sebagai materi dalam perakitan
varietas unggul, baik kelapa dalam, genjah, maupun  hibrida. Pada tahun
1984 telah dilepas tujuh varietas kelapa hibrida hasil persilangan hibrida
genjah dan hibrida dalam, yakni KHINA-1 (GKN x DTA), KHINA-2 (GKN x
DBI), dan KHINA-3 (GKN x DPU), dan hasil persilangan hibrida dalam dan
hibrida dalam, yaitu KB-1 (32x32), KB-2 (32x2), KB-3 (32x83), dan KB4
(32x99). Sepuluh tahun sejak dilepas, kelapa hibrida KHINA-1 telah
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dikembangkan pada area sekitar 20.000 ha, dan hibrida KB3 (32x83) seluas
5.000 ha. Penyebaran benih kelapa hibrida lokal ini akhirnya terhenti, karena
petani pada awal tahun 1990-an tidak lagi menyukai peremajaan tanaman
dengan kelapa hibrida, karena sebagian besar kelapa hibrida yang ditanam
saat itu (sekitar 200.000 ha) adalah jenis PB121 (GKM x WAT) atau MAWA
(GKN x WAT) yang produktivitasnya rendah dan peka terhadap penyakit
busuk pucuk. Budaya petani kelapa yang kurang memerhatikan
pemeliharaan tanaman, terutama pemupukan, makin memperparah
kondisi tanaman di lapangan. Sebagian besar kelapa hibrida tersebut
kemudian ditebang dan diganti dengan kelapa dalam lokal.

Pada tahun 2004- 2012 telah dilepas varietas kelapa dalam Mapanget
(DMT), dalam Tenga (DTA), dalam Bali (DBI), dalam Palu (DPU), dalam
Banyuwangi (DBG), dalam Jepara (DJP), dalam Takome (DTE), dalam Rennel
(DRL), dalam Sawarna (DSA), dalam Kima Atas (DKA), dan dalam Lubuk
Pakam (DLP), varietas kelapa genjah Kuning Nias (GKN), genjah Kuning Bali
(GKB), genjah Raja (GRA), dan genjah Salak (GSK), dan dua varietas kelapa
hibrida dengan input sedang, yakni KHINA-5 (GRA x DMT) dan KHINA-6
(GKB x DMT).

Dalam 10 tahun terakhir pemerintah daerah gencar melakukan
peremajaan kelapa, sehingga dibutuhkan benih unggul dalam jumlah yang
cukup banyak. Karena ketersediaan benih kelapa unggul dari sumber kebun
benih dasar belum mencukupi, maka ditetapkan blok penghasil tinggi (BPT)
sebagai sumber benih kelapa dalam unggul lokal. Sampai tahun 2012 telah
dilakukan penetapan BPT dan pemilihan pohon induk kelapa (PIK) di
berbagai provinsi dan kabupaten. Diharapkan sumber benih kelapa unggul
lokal ini dapat memenuhi kebutuhan peremajaan di setiap daerah.
Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perkebunan sejak tahun 2012
juga telah memprogramkan Gerakan Nasional (Gernas) Kelapa, sehingga
makin mendorong provinsi dan kabupaten untuk meremajakan,
merehabilitasi, dan mengintensifkan perkebunan kelapa di setiap daerah.
Program ini diharapkan berdampak positif terhadap peningkatan
produktivitas kelapa dalam rangka menunjang industri kelapa dalam negeri.

Penetapan BPT dan Seleksi PIK untuk Mendukung Industri
Perbenihan

Berdasarkan Road Map Penanganan Perbenihan Kelapa, Direktorat Jenderal
Perkebunan, program peremajaan kelapa periode 2007-2010 seluas100.000
ha/tahun. Program ini memerlukan benih kelapa 22 juta butir/tahun. Benih
bina yang tersedia di Balit Palma pada tahun 2007 hanya 200.000 butir,
sehingga sisanya harus disuplai dari benih unggul lokal di setiap kabupaten/
provinsi sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
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Gambar 2. Varietas unggul kelapa; kelapa dalam Mapanget (a), dalam Bali
asal Bali (b), dalam Palu asal Sulawesi Tengah (c), genjah kuning
Nias asal Sumatera Utara (d), dan genjah Raja asal Maluku
Utara (e).

Gambar 3. Kelapa genjah hijau kopyor asal Pati, Jawa Tengah.
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Sejak tahun 2005, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Sumatera
Utara, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Gorontalo, Kalimantan Barat,
Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur,
Nusa Tenggara Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi meminta bantuan
teknis Balit Palma untuk menentukan BPT dan PIK sebagai sumber benih.
Target yang ingin dicapai setiap provinsi adalah 500-1.000 PIK sumber benih
yang dapat menghasilkan 40.000-80.000 butir benih/tahun.

Selain meminta bantuan teknis pemilihan BPT dan PIK, beberapa
provinsi juga membangun kebun induk kelapa dalam komposit, yakni
Gorontalo 10 ha, Sumatera Utara 5 ha, Kalimantan Barat 5 ha, Kalimantan
Tengah 5 ha, Jawa Tengah 5 ha, Jawa Barat 5 ha, dan Sulawesi Selatan 5 ha.
Kebun induk kelapa dalam komposit tersebut menggunakan empat varietas
unggul nasional (DMT, DTA, DPU, dan DBI) dan tiga kultivar kelapa dalam
unggul lokal. Sejak 2002 sampai 2012, UPBS kelapa telah menyalurkan DMT
di beberapa provinsi dan kabupaten untuk program peremajaan dan
rehabilitasi  perkebunan kelapa. Total benih kelapa DMT yang disalurkan
setiap tahun berkisar antara 100.000-150.000 butir untuk peremajaan kelapa
seluas 500-750 ha.

Varietas Tahan Hama dan Penyakit Utama

Penyakit busuk pucuk dan gugur buah yang disebabkan oleh cendawan P.
palmivora merupakan dua di antara beberapa penyakit penting tanaman
kelapa. Penyakit busuk pucuk dapat menyebabkan tanaman mati total,
sedangkan penyakit gugur buah mengakibatkan buah gugur sebelum
dipanen. Laporan Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 1992
menunjukkan terdapat 7.264 ha tanaman kelapa introduksi  PB121 mati
terinfeksi PBP dan 20-25% buah gugur sebelum panen (Madry 1993).
Pengendalian kedua penyakit ini dengan fungisida sistemik sangat mahal
dan sulit dilakukan secara berkesinambungan (Kharie et al. 1993; Motulo et
al. 1993).

Salah satu cara pengendalian PBP dan PGB yang paling efektif adalah
menggunakan varietas tahan. Beberapa keuntungan penggunaan varietas
tahan adalah mengurangi penggunaan pestisida kimiawi, sehingga biaya
produksi dapat ditekan, tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, dan
dapat dipadukan dengan teknik pengendalian lainnya.

Kultivar kelapa genjah Kuning Nias (GKN) dan kelapa hibrida PB121
dan MAWA, termasuk tetua jantannya, yaitu dalam Afrika Barat (WAT)
(Mangindaan et al. 1992) ternyata rentan terhadap penyakit busuk pucuk
dan gugur buah, sedangkan kelapa dalam umumnya tahan terhadap kedua
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penyakit ini (Rompas dan Mangindaan 1993). Kelapa hibrida GKB x DTE
dan GRA x DMT tahan terhadap penyakit busuk pucuk dengan tingkat
penularan 0% selama 4 tahun pengamatan di lapangan. Kelapa hibrida
PB121 (GKM x WAT) mempunyai tingkat penularan tertinggi, yaitu 23,3%
(Lolong et al. 2000). Darwis (1992) menyimpulkan dari hasil pengamatan
sebelumnya bahwa kelapa hibrida PB121 yang menggunakan WAT sebagai
salah satu tetua ternyata rentan terhadap penyakit busuk pucuk. Demikian
juga hasil pengamatan Rompas dan Mangindaan (1993) terhadap tanaman
kelapa di Mapanget dan Boyong Atas, Kabupaten Minahasa, menunjukkan
kelapa hibrida PB121 lebih rentan dibanding kultivar lainnya. Hasil
pengamatan lebih lanjut menunjukkan bahwa tetua-tetua kelapa hibrida
lokal yang lebih tahan terhadap penyakit busuk pucuk diwariskan dari tetua-
tetua yang memiliki sifat tahan, yaitu GRA, GKB, DTE, dan DMT (Lolong et al.
2000).

Hama Plesispa reichei adalah kumbang bibit kelapa yang cukup
berbahaya, karena dapat menyebabkan kerusakan daun yang cukup parah,
terutama pada fase pertumbuhan vegetatif, mulai bibit sampai umur 6-8
bulan, dan tanaman di lapangan umur 1-3 tahun. Kumbang dan larva hama
ini merusak daun muda yang belum terbuka penuh. Serangan hama ini
dapat menyebabkan tanaman muda mati. Hasil penelitian pada koleksi
plasma nutfah kelapa di KP Makariki, Pulau Seram, Maluku, memperlihatkan
bahwa jumlah larva, pupa, dan imago paling sedikit ditemukan pada kelapa
varietas genjah Raja, sedangkan pada kelapa dalam lokal asal Maluku Utara,
yaitu dalam Amahai, dalam Igo Duku, dalam Sofifi dan dalam Kulaba, tingkat
serangan hama ini cukup parah. Keadaan ini sejalan dengan kerusakan
daun pucuk yang dimakan oleh larva dan imago. Hasil pengamatan
menunjukkan trikhoma pada permukaan daun pucuk paling banyak
ditemukan pada kelapa varietas genjah Raja. Artinya, tingkat ketahanan
kelapa varietas genjah Raja terhadap hama P. reichei lebih tinggi dibanding
kelapa dalam lokal (Malia et.al. 1994).

Salah satu hama utama tanaman kelapa adalah kumbang Oryctes
rhinoceros. Kelapa kopyor genjah asal Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tahan
terhadap serangan kumbang Oryctes. Gejala serangan ditandai oleh
kerusakan daun seperti guntingan segitiga. Serangan hama ini menurunkan
produksi, bahkan bila serangan berat dapat mematikan tanaman kelapa.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata guntingan pada aksesi kelapa
genjah hijau kopyor (GHK) bervariasi antara 0,29-0,60 guntingan/pelepah,
pada kelapa genjah coklat kopyor (GCK) antara 0,25-0,51 guntingan/pelepah,
pada kelapa genjah kuning kopyor (GKK) 0,07-0,33 guntingan/pelepah, dan
pada kelapa genjah merah kopyor (GMK) 0,08-0,17 guntingan/pelepah.
Perkiraan penurunan produksi tertinggi terjadi pada aksesi kelapa GHK,
sekitar 20%, dan terendah pada kelapa GKK < 10%. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa kelapa GKK dan GMK lebih tahan terhadap O.
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rhinoceros dibandingkan dengan aksesi GHK dan GCK. Preferensi kumbang
Oryctes dipengaruhi oleh keragaan fisik tanaman kelapa di lapangan,
walaupun mungkin masih ada faktor lain yang turut berperan (Hosang
2010).

PENUTUP

Tanaman kelapa yang tumbuh dan menyebar di berbagai negara di dekat
garis khatulistiwa, memiliki morfologi pohon, buah, komponen buah,
produksi, serta fisik dan kimia buah yang sangat beragam. Berbagai studi
keragaman dan kekerabatan dengan menggunakan marka DNA telah
dilakukan terhadap morfologi tanaman kelapa, tetapi asal tanaman kelapa
belum diketahui secara pasti, karena kelapa tipe liar juga sudah tidak
ditemukan.

Indonesia kaya akan sumber daya keragaman genetik kelapa. Melalui
eksplorasi dan koleksi plasma nutfah telah dikumpulkan dan dikonservasi
lebih dari 200 aksesi kelapa dari berbagai daerah. Namun, alih fungsi lahan
menyebabkan hilangnya koleksi plasma nutfah kelapa ex situ sebanyak 119
aksesi. Terdapat 41 aksesi kelapa yang masih dipelihara, dikonservasi,
dikarakterisasi, dan dikumpulkan datanya di Sulawesi Utara. Sebagian dari
materi plasma nutfah kelapa ini telah dimanfaatkan dalam program
pemuliaan kelapa. Jumlah varietas kelapa yang telah dilepas dari hasil seleksi
dan hibridisasi mencakup 24 varietas kelapa dalam, genjah, dan hibrida.
Sebagian varietas kelapa unggul ini telah disebarkan dan dimanfaatkan
petani dalam program peremajaan dan pengembangan kelapa.
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PENDAHULUAN

Sagu (Metroxylon sagu Rottb.) merupakan salah satu sumber pangan utama
bagi sebagian masyarakat di beberapa negara. Di Indonesia, tanaman sagu
terutama tersebar di Papua, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Barat, Jambi,  Sumatera Barat (Mentawai), dan  Riau. Makin
beragamnya pemanfaatan dan makin meningkatnya permintaan terhadap
sagu berdampak terhadap eksploitasi tanaman secara besar-besaran.
Eksploitasi dilakukan tanpa usaha rehabilitasi hutan sagu sehingga
mengakibatkan terjadinya erosi genetik.

Budi daya sagu perlu dikembangkan ke daerah penghasil sagu lainnya
untuk memenuhi kebutuhan ke depan. Selain untuk pangan, sagu juga
dapat diolah menjadi bioetanol. Papua Nugini (PNG) telah melakukan studi
kelayakan produksi etanol (gasohol) dari pati sagu. Hasil studi menunjukkan
produksi etanol dari pati sagu layak dari segi ekonomi. Setiap 1 kg pati sagu
kering dapat menghasilkan etanol 0,56 liter (Flach 1983).

Perbaikan produktivitas sagu dapat dilakukan melalui sentuhan
teknologi pada area sagu liar. Dengan menerapkan teknologi dan didukung
sarana dan prasarana yang memadai, produktivitas sagu dapat ditingkatkan.
Walaupun tidak dibudidayakan seperti tanaman perkebunan lainnya, sagu
dapat dibudidayakan dengan menggunakan varietas unggul, teknologi
pembibitan yang baik, pengaturan pola tanam, dan perbaikan drainase.

Varietas sagu unggul dengan  produktivitas pati tinggi dapat diperoleh
melalui seleksi populasi dan rumpun induk. Karena itu perlu diidentifikasi
plasma nutfah sagu yang tersebar di seluruh Indonesia untuk dimanfaatkan
dalam kegiatan pemuliaan tanaman.
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ASAL-USUL SPESIES TANAMAN

Sagu merupakan salah satu tanaman tertua yang dimanfaatkan masyarakat
Asia Tenggara dan Oceania untuk pangan. Luas area tanaman sagu dunia
sekitar 2 juta ha, dengan kapasitas produksi pati sagu kering 2,5-5,5 t/ha
(Flach 1983). Sekitar 60% area sagu dunia terdapat di Indonesia. Data
menunjukkan area sagu Indonesia mencapai 1,2 juta ha dengan produksi
berkisar antara 8,4-13,6 juta ton per tahun, dan sekitar 90% terdapat di Papua.
Di Riau, sagu tumbuh baik di lahan pasang surut (Gambar 1).

Peran sagu dalam kehidupan masyarakat, terutama di Kawasan Timur
Indonesia, tidak boleh diabaikan. Sagu memiliki nilai sosial yang sangat tinggi.
Louw (2001) dalam Lakuy dan Limbongan (2003) menyatakan sekurangnya
terdapat tiga peran utama sagu bagi masyarakat adat Papua, terutama di
kawasan Danau Sentani, yakni: (1) sebagai makanan pokok, (2) sumber
pendapatan rumah tangga, dan (3)  pengikat rasa kebersamaan pemilik
yang menghibahkan sebagian tegakan sagunya kepada warga yang tidak
memiliki tanaman sagu.

Bintoro (2003) melaporkan pemanfaatan pati sagu di Malaysia telah
berkembang luas, yaitu untuk pembuatan gula cair, penyedap makanan
(monosodium glutamat), mi, karamel, sagu mutiara, kue cracker, keperluan
rumah tangga, industri perekat, dan lainnya. Dengan berkembangnya

Gambar 1. Pertanaman sagu di lahan gambut pasang surut Kabupaten
Kepulauan Meranti, Riau.
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teknologi, pati sagu dapat menjadi bahan baku plastik (biodegradable plastic)
(Pranamuda et al. 1996), dan bahan pengisi (extender) perekat kayu lapis.
Pati sagu juga berpotensi sebagai substrat fermentasi aseton-butanol-etanol
(Gumbira et al. 1996).

Beberapa peneliti telah meneliti jenis-jenis sagu di Indonesia, di
antaranya Pangkali (1994) di Papua, Allorerung dan Rembang (1995) di
Jayapura, Miftahorrachman dan Novarianto (1996) di Maluku, Widjono et
al. (2000) di Papua, Tenda et al. (2003) di Sulawesi Tenggara, dan Novarianto
(2012) di Riau. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa jenis sagu dengan
tingkat keragaman morfologi yang tinggi terdapat di Papua. Hasil eksplorasi
jenis-jenis sagu ini diperkuat oleh hasil penelitian marka molekuler (Barahima
et al. 2001) yang menyimpulkan bahwa populasi sagu di Papua memiliki
keragaman yang sangat tinggi.  Hal ini makin memperkuat dugaan bahwa
tanaman sagu berasal dari Papua, lalu menyebar ke daerah lainnya di
Indonesia.

EKSPLORASI DAN KOLEKSI PLASMA NUTFAH

Eksplorasi plasma nutfah sagu pada awalnya dilakukan oleh peneliti Balai
Penelitian Tanaman Palma (Balit Palma) di Desa Kehiran, Kabupaten Sentani,
Papua, pada tahun 1993, yang mengidentifikasi jenis sagu berdasarkan
keragaman morfologi vegetatif dan generatif (Allorerung et al. 1994;
Novarianto et al. 1996). Selanjutnya, Malia dan Novarianto (1994) melaporkan
di Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, terdapat
populasi sagu yang tumbuh pada lahan yang tidak tergenang air dengan
hasil pati 500 kg/pohon. Hasil evaluasi oleh Allorerung dan Rembang (1995)
menunjukkan di Jayapura  terdapat enam jenis sagu, di antaranya berpotensi
menghasilkan pati basah 150-200 kg/pohon. Di Kecamatan Seram Barat,
Maluku Tengah, terdapat jenis sagu Tuni, Ihur, Makanaru, dan Molat
(Miftahorrahman  dan Novarianto 1996).

Pangkali (1994) membagi 20 jenis sagu asal Sentani, Jayapura, dalam
dua tipe, yaitu sagu berduri dan tidak berduri. Sagu berduri atau Metroxylon
rumphii Mart terdiri atas Para Huphon, Para Hondsay, Rondo, Munggin, Puy,
Manno, Epesum, Ruruna, dan Yakhalope (Gambar 2a). Untuk sagu tidak
berduri atau Metroxylon sagu Rottb terdiri atas Yepha Hongsay, Yepha
Hongleu, Yepha Ebung, Osokhulu, Follo, Pane, Wani, Ninggih, Yukulam,
Hapolo, Yakhe, Hili, Fikhela, dan Hanumbo (Gambar 2b).

Hasil survei Widjono et al. (2000) menunjukkan terdapat 61 jenis sagu
yang tersebar di Papua, yaitu 35 jenis di Jayapura, 14 jenis di Manokwari, tiga
jenis di Merauke, dan sembilan jenis di Sorong, baik yang berduri maupun
tidak berduri. Sementara itu, BPTP Papua melaporkan di Sorong terdapat



258 Sumber Daya Genetik Pertanian Indonesia

delapan jenis sagu unggul dengan potensi hasil pati lebih dari 250 kg/pohon.
Di Sangihe Talaud, Sulawesi Utara, terdapat jenis sagu yang tumbuh baik
pada tanah yang tidak tergenang air dan dikenal dengan nama sagu baruk
(Arenga microcarpha). Tenda et al. (2003) menemukan tiga jenis sagu tipe
Metroxylon di Desa Lakomea, Kabupaten Kendari, Sulawesi Tenggara,

Di antara jenis-jenis sagu tersebut, terdapat satu jenis yang unik, yaitu
jenis Rondo, di mana bagian empulurnya dapat langsung dimakan setelah
dibakar atau digoreng seperti halnya ubi jalar. Tipe sagu ini berduri pendek
dan halus, tumbuh rapat tersebar di permukaan pangkal pelepah, dan
pertumbuhan duri mengarah ke pangkal pelepah.

Menurut petani, sagu yang umum dimanfaatkan adalah jenis Yebha
karena  produksi patinya tinggi, warna  putih, rasa enak, tahan disimpan
setelah dibuat makanan (2-3 hari), bagian kulit batang tebal sehingga dapat
dijadikan lantai rumah, dan daun untuk atap rumah. Sagu Yaghalobe
termasuk jenis potensial, tetapi sulit ditemukan di lapang.

Tenda et al. (2003) menemukan tiga jenis sagu. Pertama, sagu tidak
berduri dengan nama lokal Tawaro roe, tergolong M. sagu atau sagu Molat.
Kedua, sagu berduri panjang dengan bentuk batang tinggi besar yang
disebut Tawaro rungga manu, tergolong M. rumphii atau sagu Tuni. Ketiga,
sagu berduri pendek dan memiliki batang kecil, disebut Tawaro  rui,
tergolong M. rumphii atau sagu Ihur. Rata-rata hasil pati sagu Tawaro roe
374,5 kg, Tawaro rungga manu 186,2 kg, dan Tawaro rui 89,6 kg/pohon.
Biasanya petani lebih suka mengolah sagu roe, karena selain hasilnya tinggi,
patinya berwarna putih.

Gambar 2. Penampilan batang pohon sagu; (a) berduri dan (b) tidak berduri.
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Di Sulawesi Utara terdapat dua jenis sagu rumbia (Metroxylon sp.). Hasil
pati sagu Metroxylon sp. berkisar antara 250-375 kg/pohon dan sagu baruk
(A. microcarpa) 50 kg/pohon (Lay et al. 1998). Sagu rumbia terdapat di
Minahasa, Bolaang Mongondow, Sangihe, dan Talaud, sedangkan sagu baruk
banyak ditemukan di Kabupaten Sangihe dan Talaud, dengan bentuk pohon
lebih pendek dan ukuran batang kecil, namun tepung sagu lebih putih dan
lebih enak dibandingkan dengan sagu Metroxylon.

Koleksi plasma nutfah sagu Balit Palma di Sulawesi Utara berjumlah 15
aksesi. Sebagian besar koleksi berasal dari Papua, yaitu Osoghulu, Abesung,
Yebha, Phara Waliha, Fikhela, Wanni, Phara, Ruruna, Rondo, Phui, Yakhali,
Habela, dan Yakhe. Lingkar batang, jumlah daun, tinggi tanaman, dan jumlah
anakan jenis sagu tersebut sangat beragam dengan nilai koefisien keragaman
>20%. Sagu Phara Waliha memiliki lingkar batang lebih besar dibanding
sagu lainnya, yaitu 169 cm. Jumlah daun dan jumlah anakan terbanyak
terdapat pada sagu Yakhe, masing-masing 18 helai dan 20 anakan. Hasil
pati sagu Rondo berumur 12 tahun koleksi ex situ di KP Kayuwatu rata-rata
163,33 kg/pohon (Tulalo 2011). Tanaman sagu dapat dipanen pada umur
10-12 tahun (Gambar 3).

Gambar 3. Tanaman sagu umur 10-12 tahun.
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SUMBER DAYA GENETIK SAGU SEBAGAI BAHAN
TANAMAN UNGGUL

Beberapa jenis sagu (Tabel 1) potensial digunakan sebagai bahan tanaman
unggul dalam program pengembangan sagu. Produktivitas pati bergantung
pada umur tanaman dan jumlah daun yang terbentuk. Pada saat
pertumbuhan cepat, jumlah daun yang terbentuk dapat mencapai dua
lembar per bulan, sedangkan pada waktu terjadi akumulasi pembentukan
pati, jumlah daun yang terbentuk hanya satu lembar per bulan.

Hasil pati sagu di Jayapura mencapai 250 kg/pohon (Oates dan Hicks
2002). Beberapa jenis sagu potensial yang dapat dikembangkan di Papua
adalah Osoghulu, Ebesung, Yebha, Follo, Wanni, dan Yagholobe. Potensi
hasil sagu ini bervariasi antara 150-200 kg sagu basah per pohon (Novarianto
et al. 1996). Menurut Widjono et al. (2000), beberapa jenis sagu yang dapat
dikembangkan di Papua adalah Igoto, Mogabarasu, Kumpea, Kao, Mando,
Menopo, Munggina, Osokulu, Hungleu, Panne, Para Haphon, Para Hongsay,
Rondo Hungleu, Segago, Warning, Hungku, Wikuarawi, Wimir, Wimor, Witar,
Witarsomoy, Witune Uwai, Wicko Wuru, Yepha Hungleu, dan Yepha Hungsay.
Potensi hasil sagu ini bervariasi antara 150-200 kg sagu basah per pohon.

Para, Pane, Yepha, Osohulu, Rondo, Wane, dan Happolo merupakan
jenis sagu yang memiliki hasil pati tinggi (Lakuy dan Limbongan 2003).
Beberapa jenis sagu di sekitar Danau Sentani yang menghasilkan pati
tertingggi adalah varietas Para, kemudian varietas Yepha, Follo, dan  Osukul

Tabel 1. Karakteristik dan potensi hasil beberapa jenis sagu unggul.

Karakteristik
Daerah

Jenis sagu asal Tinggi Lingkar Sifat tangkai Warna pati Hasil pati
batang batang daun (kg/pohon)

(m) (cm)

Tuni Maluku 12,50 236 Berduri Putih 500
Molat Maluku 12,00 157 Berduri Putih 300
Ihur Maluku 16,00 188 Berduri Kemerahan 150
Osoghulu Papua 10,32 156 Tidak berduri Putih kekuningan 208
Ebesung Papua 8,52 113 Berduri Putih keabuan 207
Yebha Papua 12,60 128 Tidak berduri Merah kecoklatan 192
Follo Papua 9,25 140 Tidak berduri Putih keabuan 176
Wanni Papua 9,30 153 Tidak berduri Putih kekuningan 160
Yagholobe Papua 10,22 134 Berduri Putih keabuan 156
Roe Sultra 10,40 163 Tidak berduri Putih 374
Rungga Manu Sultra 8,30 163 Berduri Putih 186
Baruk Sulut 8,00 60 Tidak berduri Putih 25

Sumber: Malia dan Novarianto (1994); Miftahorrachman dan Novarianto (2003).
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(Miyazaki 2004). Beberapai jenis sagu menghasilkan pati berwarna merah,
seperti Manno, Mongging, Para Hongsay, Puy, Yakhalobe, Osuhulu, Hongsay,
dan Yepha Hongsay.

PELEPASAN VARIETAS UNGGUL SAGU MENDUKUNG
PENYEDIAAN BIBIT

Indonesia memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dalam
pengembangan sagu dibandingkan dengan Papua Nugini, Malaysia, dan
Thailand. Luas area pertanaman sagu di Indonesia diperkirakan 60% dari
luas area sagu dunia,  yaitu sekitar 0,8 juta ha dengan potensi produksi 6,5
juta ton.

Secara nasional, sagu termasuk komoditas unggulan, namun
pengembangannya belum  intensif. Meskipun sagu telah dimanfaatkan
secara luas, penanganannya masih tradisional dan belum dibudidayakan
secara khusus. Di sisi lain, permintaan sagu di dalam maupun luar negeri
makin meningkat. Oleh karena itu, pengembangan sagu perlu mendapat
perhatian yang lebih besar, terutama di sentra produksi.

Program pengembangan sagu perlu didukung oleh teknologi
penyediaan bibit unggul, budi daya, rehabilitasi, diversifikasi, dan pengolahan
tepung sagu. Sampai tahun 2013, telah dilepas dua varietas sagu, yaitu sagu
Molat asal Maluku (tahun 2011) dan varietas Selatpanjang Meranti asal
Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau (tahun 2013). Varietas Molat
adalah satu dari lima jenis sagu lokal yang tumbuh dan berkembang di
Maluku. Empat jenis lainnya adalah Tuni, Ihur, Makanaru, dan Duri Rotan,
namun yang banyak diusahakan masyarakat untuk diambil patinya adalah
jenis Molat dan Tuni. Sagu Molat termasuk jenis sagu yang tidak berduri
dengan populasi rata-rata 22,6 pohon/ha. Tinggi tanaman sagu Molat 13,9-
22,3 m, bentuk pohon tunggal, dan umur produksi di atas 9 tahun. Hasil pati
basah 640 kg/pohon dengan kandungan karbohidrat 86%. Kecamatan Bula,
Seram Barat, Maluku, adalah salah satu sentra sagu Molat. Kemampuan
penyediaan bibit sagu di Kecamatan Bula rata-rata 136 anakan/ha. Dari luas
pertanaman sagu di Kecamatan Bula  24.075 ha, jumlah bibit yang dihasilkan
mencapai 3.274.200 anakan. Bibit ini dapat mendukung pengembangan
sagu seluas 16.371 ha dengan perhitungan penanaman baru 100 pohon/ha
dan kegagalan bibit 50% (Louhenapessy et al. 2011).

Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, adalah salah satu daerah penghasil
utama tepung sagu yang dipasarkan ke Cirebon sebagai bahan baku sohun,
selain dimanfaatkan untuk berbagai produk seperti mi sagu dan kue sagu
kering. Pada tahun 2012 terdapat 63 kilang sagu di Kabupaten Kepulauan
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Meranti. Di daerah ini, sagu telah dibudidayakan secara semi-intensif. Luas
area sagu semi-budi daya di Kepulauan Riau sekitar 20.000 ha (Balitbanghut
2005), dan terluas terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Di Kabupaten
ini juga telah dikembangkan perkebunan sagu di lahan pasang surut, yang
saat ini dikelola oleh PT Nasional Sagu Prima pada lahan seluas 22.000 ha
dan 14.000 ha di antaranya telah berproduksi. Dalam upaya meningkatkan
produktivitas dan penyediaan bahan tanaman sagu unggul di Kabupaten
Kepulauan Meranti, sejak tahun 2011 telah diteliti dan dievaluasi varietas
Selatpanjang Meranti dan pada akhir 2013 dilepas sebagai varietas unggul
sagu. Varietas Selatpanjang Meranti mampu menghasilkan pati sagu kering
226 kg/pohon.

PENGEMBANGAN SAGU

Sagu mengandung karbohidrat dan protein yang tinggi dan dapat
mensubstitusi tepung terigu dalam industri pangan. Oleh karena itu, sagu
prospektif dikembangkan sebagai bahan pangan maupun bahan baku
industri.

Salah satu daerah yang potensial bagi pengembangan sagu adalah
Provinsi Riau. Di provinsi ini sagu tersebar di daerah pesisir dan di pulau-
pulau besar/kecil, yakni di Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hilir, Kampar,
Pelalawan, dan Siak.

Potensi hasil pati sagu dapat mecapai 25 t/ha (Flach 1983), tetapi rata-
rata hasil pati tanaman sagu tradisional baru 10 t/ha/tahun. Di Pulau Tebing
Tinggi, Riau, produktivitas pati sagu tertinggi dari tanaman yang dipelihara
secara semi-intensif mencapai 13,7 t/ha/tahun (Yamamoto et al. 2007). Bila
tanaman dipelihara secara intensif, hasil pati sagu dapat meningkat menjadi
15 t/ha/tahun, bahkan 20 t/ha/tahun (Jong 2007).

Pada hutan sagu di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat, tiap hektare
rata-rata terdapat 202 rumpun (kluster) sagu. Dalam satu hektare hamparan
hutan sagu ini terdapat 1.222 batang sagu dengan berbagai tingkatan umur
dan ukuran batang, yaitu 786 tanaman muda dengan panjang batang 0,5-3
m, 165 pohon sagu dengan ukuran batang 3-6 m, 84 pohon dengan ukuran
batang 6-9 m, 41 pohon dengan panjang batang 9-12 m, 31 pohon dengan
ukuran batang lebih dari 12 m, 64 pohon yang sudah siap dipanen, dan 51
pohon telah lewat waktu panen. Rata-rata panjang batang sagu adalah 13,3
m (berkisar antara 9-17 m) dengan diameter 40,9 cm (antara 23-60 cm).
Kandungan pati pada sagu matang yang diekstrak secara mekanis rata-
rata12,5% (0-22,3%), dan produktivitas rata-rata per batang 152 kg (40-313
kg) (Jong 2011).
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Pada tahun 2001, area pertanaman sagu di Provinsi Riau seluas 61.759
ha yang terdiri atas perkebunan rakyat 52.344 ha (84,8%) dan perkebunan
besar swasta 15.415 ha (15,2%). Masyarakat setempat belum
membudidayakan sagu dan masih mengandalkan warisan pendahulu.
Perkebunan swasta PT National Timber and Forest Product telah
mengusahakan sagu dengan menerapkan teknik budi daya. Perusahan ini
dulunya mengusahakan kayu (HPH) dan sekarang menjadi HTI murni sagu
yang dikelola sejak 1996. Saat ini area pengembangan sagu mencapai 19.000
ha.

PENUTUP

Sagu adalah salah satu sumber pangan bagi sebagian masyarakat, tersebar
di berbagai wilayah. Dari luas area pertanaman sagu sekitar 1 juta ha, 90% di
antaranya terdapat di Papua dan Papua Barat. Keragaman jenis sagu terbesar
juga terdapat di Papua, dengan potensi hasil pati yang sangat beragam.
Melalui eksplorasi telah dikumpulkan 15 jenis sagu. Beberapa jenis sagu
yang berpotensi untuk dikembangkan adalah sagu Molat, Tuni asal Maluku,
Yebha, Osoghulu, dan Ebesung asal Papua, dan sagu Meranti asal Riau.

Untuk mendukung pengembangan sagu di Indonesia telah disiapkan
teknologi perbanyakan bibit, termasuk pelepasan varietas sagu unggul Molat
asal Papua dan sagu Selatpanjang Meranti asal Riau. Pengembangan sagu
dalam bentuk HTI telah dilakukan di Selat Panjang, Riau, dengan luas area
14.000 ha dari 22.000 ha lahan yang tersedia.
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Jalan Bathesda II, Mapanget, Kotak Pos 1004, Manado 95001

PENDAHULUAN

Aren (Arenga pinnata Merr) merupakan salah satu tanaman perkebunan
yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Produk utamanya adalah
nira, hasil penyadapan dari bunga jantan, yang dapat diolah menjadi gula
aren, minuman ringan, cuka, dan alkohol (Akuba 2004; Rindengan dan
Manaroinsang 2009). Bagian empulur batang tanaman dapat diolah menjadi
tepung aren untuk kue, roti, dan biskuit, sedangkan buah yang sudah masak
dapat diolah menjadi kolang-kaling (Alam dan Baso 2004).

Tanaman aren dapat dikembangkan pada lahan marginal karena tidak
memerlukan masukan (input) yang tinggi dan cocok untuk konservasi air
dan tanah. Selain itu, tanaman ini menghasilkan biomassa yang sangat besar
di dalam dan di atas tanah, sehingga berperan penting dalam memper-
tahankan siklus CO2 (Syakir dan Effendi 2010). Aren juga merupakan salah
satu sumber energi terbarukan. Kebutuhan energi dunia semakin meningkat,
sementara energi fosil makin terbatas sehingga diperlukan bahan bakar
nabati sebagai sumber energi terbarukan (Prastowo 2007). Dengan laju
pertumbuhan luas area 2%/tahun, maka untuk mendukung ketersediaan
etanol diperlukan 1,2 juta benih aren dalam waktu 5 tahun atau 240.000
bibit per tahun.

Kebutuhan yang paling mendasar adalah penyediaan benih bermutu
yang berasal dari pohon-pohon aren berproduksi tinggi. Pada tahun 2011,
Badan Litbang Pertanian melalui Balai Penelitian Tanaman Palma (Balit
Palma) telah melepas aren genjah varietas Kutai Timur dengan keunggulan
produktivitas nira tinggi dan dapat berproduksi pada umur 6 tahun. Tulisan
ini mengungkap keragaman plasma nutfah aren yang tersebar di 12 provinsi
di Indonesia.
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ASAL-USUL SPESIES AREN

Tanaman aren tersebar luas mulai dari India, Assam Utara, Asia Tenggara
sampai ke Papua Nugini, kemudian dari Kepulauan Ryukyu (Taiwan), China
Selatan, Pulau Christmas di Lautan Hindia sampai ke Queensland, Australia
Utara. Tanaman ini sebagian besar tumbuh di dataran rendah hutan hujan
tropis (Mogea 1991).

Tanaman aren termasuk ke dalam devisi Magnaliophyta, kelas Liliopsida,
ordo Acecaceae, dan genus Arenga. Genus Arenga pada awalnya terdiri
atas 23 jenis dengan dua varietas. Pada tahun 1991, Mogea (1991) melakukan
revisi terhadap genus Arenga yang kemudian mereduksi menjadi 22 jenis
dengan tambahan empat varietas. Dari 22 jenis hasil revisi tersebut, termasuk
di dalamnya penambahan empat jenis dan satu anak jenis yang baru
pertama kali diperkenalkan. Tiga dari empat jenis baru tersebut berasal dari
Sumatera (A. longipes, A. talamauensis, dan A. plicata), dan satu jenis dari
Kalimantan (A. distincta), sedangkan satu anak jenis tersebar di Kepulauan
Ryukyu dan Hainan (A. tremula subsp. longistamina). Hal ini mengindikasikan
bahwa Indonesia memiliki keragaman genus Arenga yang cukup tinggi,
yang memperkuat dugaan bahwa Indonesia merupakan  salah satu negara
asal aren.

Beberapa di antara genus Arenga telah mengalami kelangkaan. Genus
Arenga yang endemis dan status kelangkaannya adalah A. retroflorescens
dan A. caudata var. stenophylla dengan status agak jarang; A. gracilis, A.
nana, A. talamauensis, dan A. plicata dengan status sangat jarang; A. listeri
dengan status rawan langka; dan A. longipes dengan status langka genting
(Mogea 1991).

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan sesuai informasi dari
petani, di alam terdapat dua tipe aren, yaitu aren yang memiliki pohon tinggi
dengan hasil nira tinggi (15-24 l/pohon/hari) dan aren yang berpohon pendek
yang hanya menghasilkan nira sedikit (4-10 l/pohon/hari) (Gambar 1 dan
2). Tipe yang menghasilkan nira tinggi disebut aren tinggi di Kecamatan
Curup (Bengkulu), aren kapur di Kecamatan Perwakilan Blitar PUTanding
(Bengkulu), dan enau gajah di Kabupaten Pasaman (Sumatera Barat).
Sebaliknya, aren yang hanya menghasilkan nira sedikit di ketiga daerah ini
disebut berturut-turut sebagai aren pendek, aren kijang, dan aren gading.
Untuk mempermudah pengamatan, maka aren tinggi disebut aren tipe
dalam dan aren pendek disebut aren tipe genjah (Novarianto et al. 1994).
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       KOLEKSI PLASMA NUTFAH

Data rinci mengenai potensi  dan sebaran aren sulit diperoleh. Di Indonesia
terdapat beberapa provinsi yang merupakan sentra tanaman aren, di
antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan,
Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Walau saat ini sudah ada beberapa
daerah yang mulai membudidayakan aren, tanaman ini umumnya tumbuh
liar. Hampir semua bagian tanaman aren dapat dimanfaatkan dan bagian
yang paling bernilai ekonomi adalah nira. Indonesia pernah mengekspor
sekitar 200 ton gula aren dengan harga USD2,5/kg (Mogea 1991).

Gambar 1. Tanaman aren tipe dalam.

Gambar 2. Tanaman aren tipe genjah.
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Pengembangan komoditas aren antara lain dihadapkan pada tidak
tersedianya benih bermutu, sementara erosi genetik tanaman berjalan cepat.
Sebagian area tanaman aren sudah beralih fungsi untuk pengembangan
komoditas lain, seperti tanaman hortikultura di Rurukan, Sulawesi Utara.
Kalau hal ini dibiarkan maka tanaman aren akan punah.

Benih aren bermutu dapat diperoleh melalui beberapa tahap kegiatan
secara berkesinambungan, yang didahului oleh eksplorasi dan karakterisasi,
dilanjutkan dengan seleksi dan koleksi. Eksplorasi dan karakterisasi telah
dilakukan di beberapa daerah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu,
Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan (Novarianto et al. 1994; Tenda et
al. 1996). Hasil karakterisasi memperlihatkan adanya keragaman karakter
dalam suatu populasi. Kemiripan karakteristik tanaman aren dipelajari
melalui hubungan kekerabatan secara filogenik. Klasifikasi tanaman aren
mengarah pada produksi nira dan hingga saat ini masih terbatas pada
klasifikasi berdasarkan sifat morfologi. Pengelompokan ini akan menjadi
sumber informasi dalam menentukan dan memilih aren bermutu
(Novarianto et al. 1994).

Pada tahun 2005 telah dilakukan eksplorasi di Banten dan memperoleh
dua aksesi. Eksplorasi di Tareran Kabupaten Minahasa Selatan dan Atep
Minahasa, Sulawesi Utara, memperoleh dua aksesi dan pada pembibitan
empat aksesi. Pada tahun 2006 telah dilakukan penanaman empat aksesi
yang berasal dari Banten dan Sulawesi Utara. Pengamatan vegetatif,
pemeliharaan tanaman, dan pembangunan blok plasma nutfah aren
dilakukan di KP Pandu, dan pada tahun 2007 dilakukan eksplorasi di
Kalimantan Selatan.

Balit Palma telah melakukan eksplorasi dan koleksi plasma nutfah aren
dari beberapa daerah penghasil aren di Indonesia, antara lain Sumatera
Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Banten, Kalimantan Timur, dan Sulawesi
Utara. Sampai tahun 2012 telah ditanam dan dikoleksi 12 aksesi aren di KP
Pandu, KP Kima Atas, dan KP Kayuwatu. Aksesi tersebut adalah Hariang,
Pandeglang, Tareran, Teep, Tomohon, HSTD, HSTG, HSSD, Balangan,
Situmbangga, Harapan Tunggain, dan Sindang Jaya. Pengamatan keragaman
genetik aren dilakukan terhadap karakter morfologi dan produksi nira. Hasil
pengamatan memperlihatkan bahwa penampilan karakter vegetatif secara
umum cukup seragam dengan nilai koefisien keragaman (KK) < 20%,
kecuali karakter tinggi batang dan jumlah daun. Pengamatan terhadap
infloresensia memperlihatkan keragaman yang tinggi pada jumlah mayang
betina dan mayang jantan.
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Varietas Unggul dan Penyediaan Benih Bermutu

Tanaman aren umumnya belum dibudidayakan dengan baik, dan banyak
area pertanaman yang sudah beralih fungsi untuk pengembangan tanaman
lain atau permukiman. Kebutuhan yang mendesak dalam budi daya
tanaman aren adalah penyediaan benih bermutu yang berasal dari pohon-
pohon berproduksi tinggi yang sampai saat ini belum tersedia.

Tanaman aren genjah di Desa Kandolo, Kecamatan Teluk Pandan,
Provinsi Kalimantan Timur sangat disukai karena batangnya pendek dan
cepat berproduksi, yakni pada umur 5-7 tahun. Pohon aren genjah Kutai
Timur dapat disadap rata-rata tujuh mayang dengan hasil nira 5.987 liter
dan waktu penyadapan 478 hari. Hasil pengamatan produksi nira per hari
selama 3 tahun (2009-2011) pada 10 pohon  aren genjah menunjukkan
produktivitas 12-15 liter/pohon/hari, kadar gula 12%, dan waktu penyadapan
87 hari. Varietas aren genjah asal Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan
Timur telah dilepas pada tahun 2011 (Gambar 3). Varietas aren genjah ini
mulai berproduksi pada umur 5-6 tahun dengan potensi hasil nira di atas 12
liter/pohon/hari.

Gambar 3. Aren genjah varietas Kutai Timur.
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Seleksi Pohon Induk Aren Genjah

Untuk mencukupi kebutuhan benih telah terpilih 22 pohon induk aren
genjah varietas Kutai Timur yang baru disadap satu mayang, kemudian tidak
disadap lagi karena akan dijadikan sumber benih. Penyadapan satu mayang
jantan per pohon belum memengaruhi kualitas benih. Benih yang
diperlukan dari pohon-pohon aren yang telah disadap sampai mayang
adalah 156 pohon/ha. Hasil seleksi benih sampai bibit siap tanam sekitar
50% dari jumlah benih. Mayang betina dalam satu pohon aren genjah dapat
digunakan untuk pengembangan tanaman 12-13 ha.

Aren merupakan tanaman yang menyerbuk terbuka. Penyerbukan dapat
dilakukan secara buatan pada pohon-pohon aren terseleksi menggunakan
tepung sari campuran, kemudian ditutup menggunakan kerodong.
Pengamatan dilakukan setiap hari untuk melihat bunga-bunga betina yang
reseptif untuk diserbuki. Waktu yang diperlukan untuk penyerbukan semua
bunga betina dalam satu mayang berkisar antara 7-10 hari. Pengerodongan
dilakukan hingga satu bulan setelah seluruh bunga betina selesai diserbuki.
Buah aren mencapai matang fisiologis setelah 24 bulan penyerbukan,
sehingga untuk memperoleh benih aren diperlukan  waktu > 24 bulan.

Satu hektare lahan dengan 40 pohon induk aren sebagai sumber benih
terbaik dapat memenuhi kebutuhan benih untuk pengembangan aren
seluas 5.760 ha. Berdasarkan analisis ini maka setiap daerah yang akan
mengembangkan aren dapat membangun kebun induk aren minimal 10
ha. Pada saat pohon aren di kebun induk mulai menghasilkan nira (Gambar
4), dilakukan pengamatan dan evaluasi pada seluruh calon pohon induk
sebagai sumber benih. Untuk itu perlu dilakukan seleksi tahap kedua atau
seleksi massa negatif.

NIRA SEBAGAI SUMBER PANGAN DAN ENERGI

Data Direktorat Jenderal Perkebunan menunjukkan pada tahun 2011 luas
area tanaman aren mencapai 66.441 ha dengan produksi gula merah 42.186
ton. Lima provinsi penghasil aren adalah Jawa Barat (14.031 ha), Sulawesi
Selatan (6.253 ha), Sulawesi Utara (6.140 ha), Maluku Utara (5.056 ha), dan
Sumatera Utara (4.705 ha). Provinsi penghasil gula merah terbesar berturut-
turut adalah Jawa Barat (7.842 ton), Sulawesi Selatan (4.269 ton), Aceh (3.684
ton), Sulawesi Tenggara (3.377 ton), dan Sulawesi Utara (3.250 ton).

Aren merupakan salah satu komoditas perkebunan sumber pangan
dan bahan bakar nabati atau biofuel. Pengembangan aren sebagai bioetanol
memiliki keunggulan tersendiri. Aren dapat ditanam di lahan yang kurang
subur atau bahkan lahan kritis, karena tanaman ini relatif tidak
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membutuhkan air yang banyak. Tanaman aren dapat menyimpan dan
memanfaatkan air tanah untuk pertumbuhannya. Selama ini tanaman aren
digunakan untuk reboisasi dan konservasi tanah dan air. Lahan yang
potensial untuk pengembangan aren terdapat di Sumatera, Kalimantan,
Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Diperkirakan aren mampu menghasilkan 20 ton bioetanol/ha/tahun.
Apabila target pengurangan dan substitusi impor BBM premium nasional
sebesar 10%, maka diperlukan bioetanol setara 882 juta liter/tahun. Dengan
tingkat produktivitas 20 t/ha/tahun, maka untuk menghasilkan 882 juta liter
bioetanol per tahun diperlukan panen aren dari lahan seluas 440.000 ha/
tahun.

PENUTUP

Hasil utama tanaman aren adalah nira, sebagai bahan baku gula merah dan
minuman beralkohol. Balit Palma telah mengoleksi 12 aksesi aren hasil
eksplorasi dari beberapa daerah di Indonesia. Pada tahun 2011 telah dilepas

Gambar 4. Mayang jantan aren untuk disadap niranya.
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varietas aren genjah Kutai Timur yang mulai berproduksi pada umur 5-6
tahun, dengan potensi hasil nira lebih dari 12 liter/pohon/hari. Seleksi pada
blok penghasil tinggi dan pohon induk aren memperoleh 40 pohon sebagai
sumber benih untuk pengembangan tanaman aren seluas 5.760 ha.
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PENDAHULUAN

Pinang (Areca catechu L.) merupakan salah satu tanaman palma yang
memiliki banyak kegunaan, seperti untuk kosmetik, obat, dan bahan
pewarna tekstil. Meski memiliki beragam manfaat, pinang masih
dibudidayakan secara tradisional, umumnya ditanam sebagai tanaman
pagar atau pembatas kebun (Novarianto dan Rompas 1990). Produksi buah
pinang berkisar antara 50-100 buah/mayang untuk buah yang berukuran
besar dan 150-250 buah/mayang  untuk buah yang ukurannya lebih kecil.

Tanin dan alkaloid adalah dua senyawa yang dominan pada biji pinang.
Tanin adalah senyawa polifenol yang dapat larut dalam gliserol dan alkohol.
Mengonsumsi buah pinang bersama sirih telah menjadi kebiasaan
masyakarakat secara turun-temurun di beberapa daerah di Indonesia.
Secara empiris biji pinang juga dapat mengatasi berbagai penyakit. Manfaat
biji pinang adalah: (1) sebaran kebutuhan pokok, sumber energi, dan untuk
upacara adat; (2) sebagai pengganti rokok, mengatur pencernaan, dan
mencegah ngantuk; (3) bahan kosmetik dan pelangsing tubuh; (4) bahan
baku obat; dan (5) sebagai antidepresi. Buah pinang mengandung fenolik
yang dapat menetralisir senyawa senobiotik pemicu kanker.

Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan pinang, permintaan untuk
ekspor terus meningkat. Indonesia merupakan produsen utama pinang
dunia dengan produksi yang terus meningkat dari 100.000 ton pada tahun
2006 (Anonim 2006) menjadi 197.200 ton pada tahun 2009 (Ditjenbun 2011).
Volume ekspor pinang pada tahun 2009 mencapai 197 ton dengan nilai
USD92,578,000 (Ditjenbun 2011).

Pengembangan pinang memerlukan benih dalam jumlah yang
mencukupi. Hal ini dapat dipenuhi melalui pemuliaan tanaman yang dimulai
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dari eksplorasi plasma nutfah untuk mengumpulkan bahan tanaman dan
mempelajari keragaman genetiknya. Eksplorasi plasma nutfah pinang telah
dilakukan oleh Balai Penelitian Tanaman Palma (Balit Palma) (Pandin dan
Rompas 1994; Miftahorrachman 2006).

Asal-usul tanaman pinang masih simpang-siur dan diduga berasal dari
Asia Selatan, kemudian menyebar ke Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik.
Tanaman ini sudah lama menyebar di beberapa daerah di Indonesia, seperti
Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat,
Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Pinang merupakan tanaman monokotil
dan termasuk famili Palmaceae, genus Areca, dan berumah satu
(monoceous), yaitu bunga betina dan bunga jantan berada dalam satu
tandan dan menyerbuk silang.

Sentra pertanaman pinang di Indonesia dan merupakan daerah
pengekspor pinang adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi ,
dan Bengkulu. Jenis pinang yang ada di daerah-daerah tersebut adalah
Areca catechu varietas Alba yang juga disebut pinang putih (Gambar 1),
memiliki buah berukuran besar dan aroma seperti nasi yang baru ditanak
pada saat dikunyah. Jenis lain adalah Areca catechu varietas Nigra atau
pinang hitam, memiliki buah yang lebih kecil dari varietas Alba. Hingga saat
ini, Balit Palma telah mengonservasi secara ex situ 41 aksesi pinang yang
berasal dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Sulawesi
Utara, dan Papua. Makalah ini mengungkapkan keragaman genetik dan
jenis pinang yang potensial dimanfaatkan dalam perakitan varietas unggul.

Gambar 1. Jenis pinang putih, buah berukuran besar.
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KONSERVASI PLASMA NUTFAH PINANG MELALUI UPACARA
ADAT DAN BUDAYA

Budaya pinang di Indonesia cukup beragam, tetapi tujuan penggunaan
pinang, yang disebut sirih-pinang, berkaitan dengan budaya makan sirih-
pinang. Budaya pinang menjalin hubungan kekeluargaan, persahabatan,
upacara adat, melamar calon pengantin, perkawinan, dan acara seremonial
lainnya. Sampai saat ini kegiatan menyirih pinang masih terdapat di beberapa
daerah seperti Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Papua, dan
Sumatera Barat (Atika 2006; Anonim 2009; Liewe 2009; Achmad 2011).

‘Mamah’ sirih-pinang sudah menjadi tradisi masyarakat Timor yang tidak
diketahui sejak kapan kebiasaan tersebut berlangsung. Tradisi ‘mamah’ sirih-
pinang juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat
Timor. Hampir seluruh acara adat dan acara resmi lain selalu diawali dengan
acara makan sirih-pinang terlebih dahulu. Ketika tamu baru datang, sebelum
minuman dihidangkan, terlebih dahulu disediakan seperangkat sirih-pinang
di atas meja. Konon sebagai tanda rasa hormat kepada tuan rumah, maka
sang tamu harus mencicipi sirih-pinang yang telah disiapkan. Kebiasaan
tersebut juga sudah dikenal sebagian masyarakat Kalimantan sejak abad
ke-9. Masyarakat Kalimantan Tengah umumnya gemar makan sirih-pinang,
terutama yang telah lanjut usia.

Bagi orang Papua, pinang merupakan kudapan sehari-hari. Di Papua,
pinang dimakan tidak hanya oleh orang yang lanjut usia, tetapi juga anak-
anak. Orang Papua mengonsumsi sirih-pinang setiap hari dan setiap waktu.
Jenis pinang yang dikonsumsi berukuran kecil dan berbentuk lonjong. Buah
pinang, sirih, dan kapur dijual setiap hari di pasar dan pinggir jalan oleh
para ibu dan konsumennya sangat banyak. Karena banyak yang makan
sirih-pinang, jalan raya di Papua terlihat banyak bercak warna merah, bekas
air sirih-pinang karena air sirih-pinang dibuang di mana saja. Oleh karena
itu, pemerintah daerah membuat kebijakan larangan memakan sirih-pinang
di perkantoran, bandara, dan sarana umum lainnya. Bahkan dalam pesawat
rute Papua, tidak hanya tertulis dilarang merokok, tetapi juga dilarang makan
sirih-pinang.

Pinang juga digunakan pada prosesi pernikahan di Minangkabau,
Sumatera Barat. Pada acara tersebut, pihak calon pengantin pria
berkewajiban menyediakan keperluan pesta kepada pihak calon mempelai
wanita. Ada dua istilah untuk prosesi ini, yaitu mananti bali di rumah calon
pengantin wanita dan maanta bali di rumah calon pengantin pria.
Rombongan atau utusan keluarga calon pengantin pria beriringan sambil
membawa antaran berupa bahan mentah menuju kediaman keluarga calon
pengantin wanita. Selain itu ada juga antaran yang disiapkan oleh bako atau
keluarga ayah calon pengantin pria. Antaran antara lain berupa beras, gula,
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telur, minyak kelapa, pisang, sirih, pinang, dan sejumlah uang sesuai
kesepakatan. Antaran istimewa dari bako calon pengantin pria biasanya
berupa sebutir tunas kelapa, pisang raja, kacang panjang, telur itik, dan
sirih-pinang.

Budaya pinang di berbagai daerah di Indonesia secara tidak langsung
menjadi kegiatan konservasi plasma nutfah pinang secara in situ. Di daerah-
daerah tersebut, pemerintah dan tetua adat mengimbau masyarakat untuk
tetap menanam dan mengembangkan tanaman pinang di kebun atau
pekarangan rumah masing-masing. Dengan demikian, plasma nutfah
pinang di daerah tersebut selalu ada untuk upacara adat dan kepentingan
lainnya.

KOLEKSI PLASMA NUTFAH

Di Kebun Percobaan  (KP) Kayuwatu, Balit Palma, Sulawesi Utara, telah
dikoleksi 38 aksesi pinang, terdiri atas 23 aksesi yang telah berproduksi dan
15 aksesi belum berproduksi. Koleksi plasma nutfah pinang ini telah
dikarakterisasi, baik secara vegetatif maupun generatif. Data yang diamati
meliputi lingkar batang, tinggi tanaman, panjang 11 bekas daun, panjang
petiol, panjang rachis, jumlah daun, jumlah anak daun, jumlah tandan,
jumlah buah per tandan, panjang buah, dan lebar buah utuh. Secara umum
pertumbuhan tanaman pinang di lapangan cukup baik dan terpelihara.
Data hasil pengamatan koleksi pinang di KP Kayuwatu  menunjukkan bahwa
rata-rata lingkar batang seragam dengan nilai KK < 20 %  kecuali Muara
Sabak Timur I yaitu 28 %, sedangkan jumlah daun seragam dalam aksesi
yang diamati. Hasil pengamatan produksi buah pada koleksi pinang yang
sudah berproduksi  menunjukkan bentuk buah yang beragam (Gambar 2)
dan rata-rata jumlah buah/tandan serta jumlah tandan/pohon beragam
dalam aksesi, jumlah buah/tandan terendah ditemukan pada aksesi
Tingkohubu II yaitu 6.5 butir dan tertinggi pada Sumbar yaitu 92.95 butir.
Hal ini menunjukkan adanya peluang seleksi pada karakter-karakter tersebut
untuk mendapatkan jenis pinang berproduksi tinggi (Tulalo 2013).

SELEKSI POHON INDUK PINANG UNTUK BIBIT UNGGUL

Bibit yang digunakan sebagai bahan tanaman berasal dari biji tanpa diseleksi.
Kebiasaan ini telah berlangsung sejak lama dan belum ada teknologi
perbanyakan bibit, karena pada saat itu pinang belum bernilai ekonomi.
Makin berkembangnya permintaan produk biji pinang akhir-akhir ini
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mendorong petani mengembangkan tanaman pinang. Pemerintah telah
membuat program peningkatan produksi dan produktivitas pinang melalui
perluasan, rehabilitasi, intensifikasi, dan peremajaan tanaman pinang.
Sehubungan dengan itu telah dilakukan seleksi blok penghasil tinggi  dan
seleksi pohon induk pinang sebagai sumber benih bermutu. Program
penyediaan benih sumber pinang telah diimplementasikan di Provinsi Jambi
pada tahun 2011.

Dalam rangka mempercepat pelepasan varietas unggul pinang, telah
dilakukan kerja sama penelitian antara Balit Palma dengan Dinas Perkebunan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Di daerah ini sebagian
besar petani menanam pinang dalam bentuk populasi (Gambar 3), meski
dicampur dengan tanaman lain seperti kelapa sawit, kelapa, kakao, kopi,
dan pisang. Luas area tanaman pinang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
mencapai 8,309 ha dengan produksi 12,266 ton biji kering.

Identifikasi dan evaluasi populasi pinang di Desa Mekar Jaya, Kecamatan
Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan, 17 karakter vegetatif
dan generatif memiliki penampilan yang seragam dengan nilai koefisien
keragaman (KK) 2,17-18,06%, kecuali karakter jumlah buah per tandan
dengan nilai KK di atas 20% karena merupakan karakter yang sangat kuat
dikendalikan oleh gen kuantitatif dan dipengaruhi oleh lingkungan. Jumlah
buah per tandan juga beragam karena beragamnya ukuran buah. Identifikasi

Gambar 2. Keragaman bentuk dan ukuran buah koleksi plasma nutfah
pinang.
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komponen buah meliputi bobot buah, panjang bujur buah, panjang
melintang buah, bobot buah tanpa sabut,  panjang bujur buah tanpa sabut,
dan panjang melintang buah tanpa sabut. Buah pinang umumnya berbentuk
bulat dan oval. Potensi produksi benih dapat diestimasi sebagai berikut:
jumlah tandan/pohon x jumlah buah/tandan x 1.100 pohon = 7 x 129 x
1100 = 993.000/ha/tahun (Miftahorrachman dan Novarianto 2011). Pada
tahun 2012 telah dilepas pinang unggul varietas Betara.

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS

Buah pinang dipanen setiap bulan, setelah buah cukup matang, yang
ditandai oleh berubahnya warna kulit buah dari hijau menjadi kemerahan/
oranye. Buah dipanen menggunakan bambu yang pada ujungnya diikatkan
sabit. Bagian tanaman yang dipanen adalah tandan buah. Buah hasil panen
diletakkan di dekat batang pinang. Setelah semua tandan buah dipanen,
buah dimasukkan ke dalam karung dan dibawa pulang ke rumah.

Setelah sampai di rumah, buah lalu diproses, yang biasanya dikerjakan
oleh ibu rumah tangga dan anak-anak. Buah pinang dibelah menggunakan
alat pemotong tradisional, berupa pisau yang dikombinasikan dengan bahan
kayu untuk tempat duduk. Buah dipotong memanjang menjadi dua lalu
dijemur di atas karung atau tikar. Proses pengeringan membutuhkan waktu
sekitar tiga hari jika tidak turun hujan. Setelah kering, belahan buah pinang
dicungkil bijinya dengan menggunakan alat khusus. Belahan biji pinang
yang telah kering siap dijual ke pedagang pengumpul tingkat desa atau
disimpan dulu sebelum dijual.

Buah pinang diekspor dalam bentuk biji kering. Pusat perdagangan buah
pinang antara lain adalah Medan, Sumatera Utara (Lay et al. 2005). Provinsi
lain yang memproduksi pinang untuk ekspor adalah Nusa Tenggara Timur,

Gambar 3. Populasi pinang di lahan pasang surut (kiri) dan belahan biji
pinang sedang dijemur (kanan).
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yang dikirim melalui Surabaya, Jawa Timur. Di daerah ini, sebagian buah
pinang dikonsumsi dalam bentuk sirih-pinang.

PENUTUP

Pinang merupakan komoditas tradisional untuk konsumsi lokal dan ekspor.
Luas area tanaman pinang di Indonesia pada tahun 2011 mencapai 147.890
ha dengan produksi biji kering 69.881 ton. Tanaman pinang banyak terdapat
di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Kalimantan.

Konservasi plasma nutfah pinang secara in situ berhubungan dengan
budaya sirih-pinang. Koleksi plasma nutfah pinang secara ex situ mencakup
30 aksesi yang terdapat di KP Kayuwatu, Sulawesi Utara.

Peningkatan produktivitas pinang melalui perluasan area tanam dan
peremajaan diharapkan dapat meningkatkan volume ekspor dan
pendapatan petani. Kebutuhan benih pinang unggul telah ditetapkan melalui
blok penghasil tinggi dan seleksi pohon induk.  Kabupaten Tanjung Jabung
Barat, Jambi mampu menyediakan benih pinang 1 juta benih per tahun.
Pada tahun 2012 varietas pinang lokal asal Jambi telah dilepas sebagai varietas
unggul dengan nama varietas Betara.
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PENDAHULUAN

Tanaman jarak pagar (Jatropha curcas L.) telah dimanfaatkan sejak zaman
Jepang untuk penerangan (obor) di pedesaan (Prastowo et al. 2009a)
maupun bahan bakar pesawat terbang. Setelah perang dunia kedua
berakhir, jarak pagar masih tetap dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat,
terutama di pedesaan. Pemanfaatan yang paling umum adalah untuk obat
sakit perut dan sakit kulit (Prastowo et al. 2009b).

Sejak isu kelangkaan bahan bakar minyak merebak di masyarakat, jarak
pagar kembali diperhatikan, terutama untuk bahan bakar. Sejumlah hasil
pengujian menunjukkan kualitas minyak jarak pagar cukup baik untuk
berbagai keperluan. Tanaman jarak pagar dapat dimanfaatkan untuk bio-
diesel (Heller 1996; Prastowo et al. 2009a) dan biokerosene (Mahmud et al.
2008; Prastowo 2008; Prastowo et al. 2009a). Jarak pagar juga berpotenasi
sebagai pestisida nabati (Soetopo 2008). Berdasarkan informasi tersebut,
sejak 2005 sejumlah koleksi jarak pagar yang dikonservasi di kebun-kebun
percobaan lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan
(Puslitbangbun) dimanfaatkan untuk berbagai tujuan. Pemanfaatan jarak
pagar untuk biodiesel dan biokerosene dimulai dengan menggunakan
varietas hasil seleksi populasi, yaitu IP-1, IP-2, dan IP-3. Sementara itu, aksesi
asal Sulawesi Selatan dan Jawa Timur digunakan untuk bahan pestisida
nabati (Tukimin dan Soetopo 2010).

Untuk mendukung program pengembangan tanaman bahan bakar
nabati (BBN), sejak 2005 pemerintah menggalakkan penelitian jarak pagar.
Berbagai laporan menunjukkan produktivitas jarak pagar bervariasi
antarlokasi karena dipengaruhi oleh lingkungan tumbuh. Hasil jarak pagar
di Paraguay berkisar antara 3-4 t/ha pada umur 7-9 tahun (Matsumo et al.
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1985), di Nikaragua dan Mali berturut-turut 5,0 dan 2,8 t/ha (Henning 2000),
dan di Thailand 2,15 t/ha (Ishii dan Takeuchi 1987). Di Indonesia, data
produktivitas jarak pagar masih berupa hasil pengujian di lingkungan
terbatas, berkisar antara 1-2,7 t/ha pada tahun pertama (Hasnam 2007).
Tingkat produktivitas tersebut belum memberikan keuntungan ekonomis
bagi petani (Kemala 2006), sehingga perlu upaya untuk meningkatkan
potensi bahan tanaman. Melalui pemuliaan tanaman dengan memanfaatkan
koleksi plasma nutfah yang ada, diharapkan dapat dirakit varietas baru jarak
pagar yang berpotensi produksi lebih tinggi. Tulisan ini membahas status
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya genetik (SDG) tanaman jarak
pagar dalam perakitan varietas baru.

ASAL SPESIES TANAMAN

Jarak pagar adalah tanaman asli Amerika Tengah dan relatif toleran cekaman
kekeringan (Heller 1996). Tanaman ini dapat beradaptasi luas pada dataran
7-1.600 m dpl, dengan kisaran suhu 11-38oC dan curah hujan 200-2.000
mm/tahun.  Jarak pagar dapat tumbuh pada lahan marginal yang miskin
hara dan curah hujan sedikit. Meskipun adaptasinya luas, pertumbuhan
jarak pagar dipengaruhi oleh lingkungan sehingga produksi biji berfluktuasi
antara daerah yang miskin hara dan daerah subur. Jarak pagar tumbuh
baik pada lahan dengan drainase dan aerasi yang baik. Tanaman ini dapat
dimanfaatkan sebagai pencegah erosi.

Berdasarkan taksonominya, jarak pagar termasuk famili Euphorbiaceae,
genus Jatropha, dan spesies Jattropha curcas L., satu famili dengan karet
dan ubi kayu (Mahmud et al. 2009). Sebagai tanaman tahunan, jarak pagar
dapat hidup sampai 50 tahun, merupakan tanaman semak dengan batang
bergetah, tinggi tanaman 3-5 m, bahkan pada kondisi tertentu dapat
mencapai 8 m. Tanaman memiliki daun lebar berwarna hijau muda sampai
hijau tua, bentuk daun semi-menjari dengan 5-7 lekukan. Jarak pagar
termasuk tanaman berumah satu, tetapi bunganya termasuk tipe uniseksual
(bunga tidak lengkap, bunga jantan terpisah dengan bunga betina),
meskipun sebagian bunga ada yang hermaprodit (Heller 1996). Kemunculan
bunga bergantung pada genotipe dan kondisi lingkungan. Adakalanya
bunga jantan mekar terlebih dahulu dari bunga betina, disebut protandri,
atau bunga betina mekar terlebih dahulu dari bunga jantan, disebut tipe
protogini (Hartati 2007).

Selain J. curcas, terdapat 174 spesies lain yang termasuk dalam genus
Jatropha, lima spesies di antaranya ada di Indonesia, yaitu J. curcas dan J.
gossypiifolia yang digunakan sebagai tanaman obat, serta J. integerrima, J.
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multifida, dan J. podagrica yang digunakan sebagai tanaman hias (Gambar
1 dan 2) (Hasnam 2006). J. curcas menarik minat para ilmuwan dunia karena
minyaknya dapat digunakan untuk substitusi minyak diesel (solar).

Sebagian besar genus Jatropha mempunyai jumlah kromosom 2n=44.
J. curcas sendiri terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu 2n=22 dan 2n=24.
Studi kariologi Jatropha di Thailand menunjukkan bahwa kelima spesies
tersebut memiliki perbedaan konfigurasi kromosom pada tahap meiosis. J.
curcas dan J. multifida menunjukkan kofigurasi tujuh bivalen berbentuk
cincin + empat bivalen berbentuk batang, sedangkan J. integerrima dan J.
podagrica memiliki konfigurasi berbentuk (6+5) dan (8+3) untuk bivalen
berbentuk cincin + empat bivalen berbentuk batang. Kromosom J.
gossypiifolia terbagi rata 11 : 11. Berdasarkan konfigurasi kromosom dan
bentuk morfologi, J. curcas berkerabat dengan J. multifida dan J. gossypiifolia.
Namun, analisis penogram oleh Dehgan dan Wbster (1979) menunjukkan
ketiga spesies berada dalam kelompok yang berbeda pada subgenus
Jatropha dan subgenus Curcas (Hasnam 2006).

Jarak pagar masuk ke Indonesia melalui pelaut-pelaut Portugis yang
berlayar ke Asia Tenggara pada abad ke 17-18. Tidak banyak tulisan yang
mengulas tentang jarak pagar. Tanaman ini baru mulai diperhatikan pada
tahun 2004-2005 sejalan dengan isu kelangkaan BBM. Pengembangan
tanaman jarak pagar mendapat perhatian setelah dikeluarkannya Inpres
No .1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati
sebagai Bahan Bakar Lain dan Perpres No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan
Energi Nasional. Berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2006, Kementerian
Pertanian mendapat mandat menyediakan bahan tanaman, sehingga
tanaman jarak pagar mulai dikoleksi dan diteliti lebih intensif.

KOLEKSI DAN KONSERVASI PLASMA NUTFAH

Koleksi plasma nutfah jarak pagar di Indonesia dimulai pada tahun 2005,
dikumpulkan melalui eksplorasi ke berbagai wilayah meliputi Sumatera
Barat, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan
Sulawesi Utara. Pada periode 2005-2009, plasma nutfah hasil eksplorasi
dilestarikan secara ex situ di kebun-kebun percobaan Balai Penelitian
Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas) di Malang, kebun koleksi plasma
nutfah jarak pagar di Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (Balittri)
di Pakuwon, dan kebun plasma nutfah jarak pagar di Pasirranji, Jawa Barat
(Luntungan et al. 2009).

Sampai tahun 2009, koleksi plasma nutfah jarak pagar berjumlah 631
aksesi yang tersebar di kebun-kebun koleksi lingkup Puslitbangbun,
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Gambar 2. Keragaman genus Jatropha yang ada di Indonesia; (a) J.
gossypiifolia, (b) J. podagrica, (c) J. multifida.

Gambar 1. Tanaman jarak pagar (Jatropha curcas L.).



287
Rr Sri Hartati, Elna Karmawati, dan Hengky Novarianto
Sumber daya genetik jarak pagar: Status pengelolaan dan pemanfaatan

sebagian dikonservasi di Kebun Percobaan (KP) Balittas, sebagian lainnya
di KP Balittri, dan sebagian kecil di kebun milik swasta di Bekasi. Dari semua
koleksi yang ada, 448 aksesi dikonservasi di Balittas, 112 aksesi di Balittri,
dan 31 aksesi di Bekasi (Tabel 1, 2, dan 3).

Dalam periode 2009-2013, sebagian besar koleksi plasma nutfah jarak
pagar mengalami kerusakan bahkan kematian, dan hanya tersisa 461 aksesi,
yang terdiri atas 432 aksesi yang dikonservasi di Balittas, enam aksesi yang
berasal dari koleksi Balittri, 21 aksesi hasil ekplorasi dari Gorontalo, dan dua

Tabel 1. Koleksi plasma nutfah jarak pagar di Balittas, hasil eksplorasi di beberapa
daerah dalam periode 2005-2009.

No. aksesi Jumlah aksesi Asal aksesi

Jcur 0001-0016 16 Situbondo, Jatim
Jcur 0017-0040 24 Probolinggo, Jatim
Jcur 0041-0064 24 Kediri, Jatim
Jcur 0065-0089 25 Madiun, Jatim
Jcur 0090-0114 25 Bojonegoro, Jatim
Jcur 0115-0132 18 Lombok Barat, NTB
Jcur 0133-0143 11 Lombok Tengah, NTB
Jcur 0144-0157 14 Lombok Timur, NTB
Jcur 0158-0174 17 Bima, NTB
Jcur 0175-0195 21 Dompu, NTB
Jcur 0196-0211 17 Belu, NTT
Jcur 0212-0216 5 Timor Tengah Selatan, NTT
Jcur 0217-0221 5 Kota Kupang, NTT
Jcur 0222-0246 25 Ende, NTT
Jcur 0247-0270 24 Ngada, NTT
Jcur 0271-0292 22 Sikka, NTT
Jcur 0293 1 Kota  Makassar, Sulsel
Jcur 0294-0313 20 Enrekang, Sulsel
Jcur 0314 1 Sidrap, Sulsel
Jcur 0315-0317 3 Wajo, Sulsel
Jcur 0318- 0339 22 Bone, Sulsel
Jcur 0340-0341 2 Maros, Sulsel
Jcur 0342-0365 24 Bantaeng, Sulsel
Jcur 0366-0389 24 Jeneponto, Sulsel
Jcur 0390- 0415 26 Takalar, Sulsel
Jcur 0316 1 -
Jcur 0317-0424 8 Bone Bolango, Gorontalo
Jcur 0425-0440 16 Kota Gorontalo, Gorontalo
Jcur 0441-0446 6 Boalemo, Gorontalo
Jcur 0447 1 Mojokerto, Jatim
Jcur 0448 1 Jember, Jatim
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No. aksesi Asal aksesi

Jcur 0449 Banyumas, Jateng
Jcur 0450 Cilacap, Jateng
Jcur 0451 Banyumas, Jateng
Jcur 0452 Banyumas, Jateng
Jcur 0453 Cilacap, Jateng
Jcur 0454 Cilacap, Jateng
Jcur 0455 Cilacap, Jateng
Jcur 0456 Cilacap Utara, Jateng
Jcur 0457 Jepara, Jateng
Jcur 0458 Pati, Jateng
Jcur 0459 Purwakarta, Jabar
Jcur 0460 Purwakarta, Jabar
Jcur 0461 Sukabumi, Jabar
Jcur 0462 Sukabumi, Jabar
Jcur 0463 Sukabumi, Jabar
Jcur 0464 Sumedang, Jabar
Jcur 0465 Sumedang, Jabar
Jcur 0466 Garut, Jabar
Jcur 0467 Cirebon, Jabar
Jcur 0468 Tasikmalaya, Jabar
Jcur 0469 Tasikmalaya, Jabar
Jcur 0470 Tasikmalaya, Jabar
Jcur 0471 Tasikmalaya, Jabar
Jcur 0472 Tasikmalaya, Jabar
Jcur 0473 Bogor, Jabar
Jcur 0474 Bogor, Jabar
Jcur 0475 Bogor, Jabar
Jcur 0476 Karawang, Jabar
Jcur 0477 Karawang, Jabar
Jcur 0478 Pandeglang, Banten
Jcur 0479 Pandeglang, Banten
Jcur 0480 Pandeglang, Banten
Jcur 0481 Pandeglang, Banten
Jcur 0482 Lampung Selatan, Lampung
Jcur 0483 Lampung Selatan, Lampung
Jcur 0484 Lampung Selatan, Lampung
Jcur 0485 Lampung Barat, Lampung
Jcur 0486 Lampung Selatan, Lampung
Jcur 0487 Sepuluh Koto Tarusan, Sumbar
Jcur 0488 Padang Pariaman, Sumbar
Jcur 0489 Tanah Datar, Sumbar
Jcur 0490 Pesisir Selatan, Sumbar
Jcur 0491
Jcur 0492
Jcur 0493
Jcur 0494

Tabel 2. Koleksi plasma nutfah jarak pagar di Balittri, hasil eksplorasi dan korespondensi
di beberapa daerah dalam periode 2005-2009.

No. aksesi Asal aksesi

Jcur 0495
Jcur 0496
Jcur 0497
Jcur 0498
Jcur 0499 Tuban, Jatim
Jcur 0500 Banyuwangi, Jatim
Jcur 0501 Banyumas, Jatim
Jcur 0502 Banyumas, Jateng
Jcur 0503 Makariki, Sulbar
Jcur 0504 Makariki, Sulbar
Jcur 0505 Makariki, Sulbar
Jcur 0506 Makariki, Sulbar
Jcur 0507 Bolaang Mongondow, Sulut
Jcur 0508 Boolang Mongondow, Sulut
Jcur 0509 Minahasa, Sulut
Jcur 0510 Tamposo Baru, Sulut
Jcur 0511 Bolaang Mongondow, Sulut
Jcur 0512 Gorontalo 1
Jcur 0513 Gorontalo 2
Jcur 0514 Gorontalo 3
Jcur 0515 Gorontalo 4
Jcur 0516 Gorontalo 5
Jcur 0517 Gorontalo 6
Jcur 0518 Gorontalo
Jcur 0519 Lampung
Jcur 0520
Jcur 0521 Lampung1)

Jcur 0522 Lampung1)

Jcur 0523 Lampung1)

Jcur 0524 Lampung1)

Jcur 0525 Lampung1)

Jcur 0526 Lampung1)

Jcur 0527 Lampung1)

Jcur 0528 Lampung1)

Jcur 0529 Lampung1)

Jcur 0530 Lampung1)

Jcur 0531 Lampung1)

Jcur 0532 Lampung1)

Jcur 0533 Banten
Jcur 0534 Banten
Jcur 0535 NTB
Jcur 0536 NTB 49
Jcur 0537 NTB 75
Jcur 0538 NTB 76
Jcur 0539 NTB 79
Jcur 0540 NTB 100
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aksesi jarak pagar wangi. Seluruh koleksi tersebut saat ini dikonservasi di
Balittas, sedangkan yang dikonservasi di Balittri sebagian besar telah mati
sebelum direjuvenasi. Konservasi tanaman jarak pagar di lapangan rawan
rusak dan mati sehingga perlu perhatian yang serius agar koleksi tidak hilang.
Sejumlah aksesi yang dikoleksi di kebun-kebun milik swasta tidak dapat
ditelusuri keberadaannya.

No. aksesi Asal aksesi

Jcur 0601 KIJP Muktiharjo, Jateng
Jcur 0602 KIJP Pakuwon, Jabar
Jcur 0603 KIJP Muktiharjo, Jateng
Jcur 0604 KIJP Asembagus, Jatim
Jcur 0605 KIJP Pakuwon, Jabar
Jcur 0606 Bualemo, Gorontalo
Jcur 0607 Bone Bolango, Gorontalo
Jcur 0608 Sumba Barat, NTT
Jcur 0609 Sumba Barat, NTT
Jcur 0610 Kupang, NTT
Jcur 0611 Sumba Barat, NTT
Jcur 0612 Kupang, NTT
Jcur 0613 Kupang, NTT
Jcur 0614 Bonedaa, Gorontalo
Jcur 0615 Kupang, NTT
Jcur 0616 Kupang, NTT

Tabel 3. Koleksi plasma nutfah jarak pagar di Pasirranji Bekasi Jawa Barat, hasil
eksplorasi dari beberapa daerah dalam periode 2005-2009.

No. aksesi Asal aksesi

Jcur 0617 Sumba Barat, NTT
Jcur 0618 Sumba Barat, NTT
Jcur 0619 Kupang, NTT
Jcur 0620 Bekasi, Jabar
Jcur 0621 Kupang, NTT
Jcur 0622 Sumba Barat, NTT
Jcur 0623 Jembrana, Bali
Jcur 0624 Sumba Barat, NTT
Jcur 0625 Boalemo, Gorontalo
Jcur 0626 Sumba Tengah, NTT
Jcur 0627 Kupang, NTT
Jcur 0628 Sumba Barat, NTT
Jcur 0629 Sumba Barat, NTT
Jcur 0630 Sumba Tengah, NTT
Jcur 0631 Kupang, NTT

No. aksesi Asal aksesi

Jcur 0541 Sulsel 6
Jcur 0542 Sulsel 8
Jcur 0543 Sulsel 11
Jcur 0544 Sulsel 13
Jcur 0545 Sulsel 28
Jcur 0546 Sulsel 34
Jcur 0547 Sulsel 38
Jcur 0548 Sulsel 41
Jcur 0549 Sulsel 50
Jcur 0550 Sulsel 57

No. aksesi Asal aksesi

Jcur 0551 Sulsel 60
Jcur 0552 Sulsel 63
Jcur 0553 Sulsel 65
Jcur 0554 Sulsel 83
Jcur 0555 Sulsel 84
Jcur 0556 Sulsel 88
Jcur 0557 Sulsel 92
Jcur 0558 Sulsel 94
Jcur 0559 Sulsel 95
Jcur 0600 Sulsel 117

Tabel 2. (lanjutan).

1)Hasil seleksi di KIJP Pakuwon.
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Konservasi jarak pagar dapat dilakukan dengan menyimpan materi
genetik dalam bentuk biji di ruang penyimpanan, planlet dalam media kultur
(in vitro), atau tanaman asal setek di lapangan. Penyimpanan koleksi plasma
nutfah dalam bentuk biji memiliki kelemahan, yaitu identitas genetiknya
tidak sama dengan aksesi aslinya, dan biji relatif cepat mengalami
kemunduran sehingga viabilitasnya menurun. Kelebihannya, area
konservasi relatif kecil, hanya berupa ruang penyimpanan. Kelebihan
penyimpanan dalam bentuk planlet dalam media kultur adalah identitas
genetik sama dengan aksesi aslinya. Kelemahannya, harus sering dilakukan
subkultur sehingga biaya konservasi lebih mahal dibanding konservasi
berupa biji. Kelebihan konservasi plasma nutfah berupa tanaman asal setek
di lapangan adalah identitas genetik sama dengan aksesi aslinya dan bagian
tanaman yang berupa biji maupun daun dapat dimanfaatkan untuk berbagai
keperluan. Kelemahannya, membutuhkan ruang konservasi yang lebih luas
dan pemeliharaan lebih intensif. Bila pemeliharaan kurang baik, koleksi
dalam bentuk tanaman di lapangan juga rawan mati seperti yang terjadi di
Balittri.

Koleksi plasma nutfah perlu dikonservasi agar informasi genetik yang
tersimpan di dalamnya tidak hilang atau berubah. Hingga saat ini, semua
koleksi plasma nutfah jarak pagar dikonservasi di lapangan dalam bentuk
tanaman asal setek, ditanam dengan jarak 2 m x 2 m. Selama pemeliharaan,
gulma dikendalikan secara manual, sedangkan hama dan penyakit
dikendalikan menggunakan bubur belerang dengan dosis 10-15 cc/l.
Tanaman dipangkas setiap periode tertentu, terutama untuk mengurangi
percabangan. Di beberapa negara, konservasi jarak pagar baru dilakukan
oleh CATIE di Costa Rica dengan tiga provenan (populasi sumber), CNSF di
Burkina Faso dengan 12 provenan, dan INIDA di kepulauan Cape Verde
dengan lima provenan.

PLASMA NUTFAH MENDUKUNG PROGRAM PERAKITAN
VARIETAS

Program perakitan varietas baru jarak pagar memerlukan materi genetik
yang dilengkapi dengan informasi genetik. Penggalian informasi genetik
dilakukan melalui karakterisasi dan evaluasi, baik secara konvensional
dengan mengamati karakter morfologi, maupun dengan bantuan teknologi
molekuler.

Sebanyak 126 aksesi jarak pagar yang dikonservasi di KP Asembagus
Balittas telah diamati karakternya melalui evaluasi pendahuluan pada bulan
Mei sampai Oktober 2009 (Yulaikah dan Purwati 2010). Aksesi yang
dikarakterisasi berasal dari hasil eksplorasi di Jawa Timur, Nusa Tenggara
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Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Setiap aksesi ditanam 10
tanaman dengan jarak 2 m x 2 m. Pengamatan dilakukan berdasarkan
deskriptor tanaman jarak pagar yang dimodifikasi. Karakter yang diamati
meliputi warna daun, permukaan daun, tepi daun, jumlah torehan daun,
warna pucuk daun, dan jumlah ruang buah. Hasil karakterisasi menunjukkan
125 aksesi memiliki tepi daun rata, dan satu aksesi memiliki tepi daun
bergerigi; 125 aksesi memiliki permukaan daun rata, dan satu aksesi memiliki
permukaan daun berbendol; 102 aksesi memiliki lima torehan daun, 19
aksesi memiliki tiga torehan daun, dan tiga aksesi memiliki tujuh torehan
daun; 89 aksesi memiliki warna pucuk daun hijau kemerahan, 37 aksesi
memiliki warna pucuk daun merah, dan tidak ada aksesi yang memiliki
warna pucuk daun hijau. Karakter jumlah ruang buah dan warna daun
tidak bervariasi, semuanya memiliki tiga ruang buah dan warna daun hijau
(Yulaikah dan Purwati 2010). Dari hasil eksplorasi ditemukan variasi bentuk
buah dan jumlah ruang buah.

Karakterisasi terhadap 421 aksesi lainnya dilakukan di KP Pakuwon
dengan mengamati warna pupus, warna daun, bentuk daun, jumlah lekuk
daun, dan warna petiol. Hasil karakterisasi disajikan pada Tabel 4, sedangkan
keragaman warna pucuk, bentuk buah, dan jumlah ruang buah jarak pagar
dapat dilihat pada Gambar 3, 4, dan 5.

Dua belas aksesi  yang berasal dari Jateng, NTB, NTT, Jatim, dan Lampung,
yaitu NTB-1 (Sumbawa), NTB-2 (Lombok Barat-Bayan), Jateng (Pati), NTT-1
(Ende), NTT-2 (Maumere), NTT-3 (Bajawa), Jatim 1 (Malang kota), Jatim-2
(Malang kabupaten), Jatim-3 (Kediri), Jatim-4 (Sumenep), Jatim-5 (Ngawi),
dan Lampung (Blambangan), telah dievaluasi daya hasilnya pada Februari
2006 sampai Oktober 2009 (Machfudz dan Hadi-Sudarmo 2010). Hasil
evaluasi menunjukkan hasil jarak pagar berfluktuasi dari tahun ke tahun
(Tabel 5). Evaluasi yang dilakukan Hartati et al. (2009) terhadap 60 genotipe
jarak pagar menunjukkan keragaman pada tinggi tanaman, lingkar batang,
dan percabangan. Tiga genotipe memiliki potensi hasil > 350 buah per
tanaman dan potensial dimanfaatkan sebagai tetua dalam persilangan.

Tabel 4. Hasil karakterisasi 421 aksesi plasma nutfah jarak pagar.

Karakter Keterangan

Warna pupus 1 hijau 145 merah 275 hijau kemerahan
Warna daun 420 hijau 1 merah
Bentuk daun 421 bulat 0 lonjong
Lebar daun 0 sempit 421 sedang 0 lebar
Jumlah lekuk daun 0 dua 421 empat 0 enam
Warna ujung petiol 35 hijau 147 merah 239 hijau kemerahan
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Gambar 5. Keragaman jumlah ruang buah jarak pagar.

Gambar 4. Keragaman bentuk buah jarak pagar.

Gambar 3. Keragaman warna pucuk daun jarak pagar.
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Selain evaluasi, banyak penelitian yang telah dilakukan pada jarak pagar,
yang meliputi pemuliaan tanaman, budi daya, pengendalian hama dan
patogen, dan penanganan pascapanen. Materi genetik yang digunakan
dalam penelitian sangat bervariasi karena dilakukan oleh banyak peneliti
dari berbagai instansi. Sebagian besar peneliti menggunakan materi genetik
di luar Puslitbangbun, sehingga perlu dikompilasi agar dapat dimanfaatkan
oleh para pemulia tanaman. Data hasil karakterisasi dan evaluasi dapat
dimanfaatkan oleh para pemulia dalam program perakitan varietas unggul
baru dengan karakter yang diinginkan.

Perakitan varietas jarak pagar telah dilakukan sejak 2007. Sebagian
varietas/calon varietas merupakan hasil seleksi dan sebagian hasil
persilangan berdasarkan informasi genetik dari hasil karakterisasi dan
evaluasi (Tabel 6).

Varietas atau calon varietas yang dihasilkan belum dapat memenuhi
kebutuhan, terutama dari aspek potensi hasil yang secara ekonomi
menguntungkan. Meskipun hasil evaluasi menunjukkan adanya keragaman
karakter dari koleksi jarak pagar, seperti keragaman karakter morfologi dan
jumlah biji per buah (Hasnam 2006), percabangan (Gambar 6), umur mulai
berbunga dan berbuah, jumlah infloresen, dan jumlah buah (Hadi-Sudarmo
et al. 2007; Mardjono et al. 2007; Hartati et al. 2009), persilangan dengan

Tabel 5. Hasil evaluasi daya hasil 12 aksesi jarak pagar di KP Asembagus, Situbondo,
Jawa Timur, MTT 2006-2009.

Hasil (kg/ha) pada tahun ke
Genotipe

I II III IV

NTB-1 171  845 910 1.077
NTB-2 202 1.126 1.138  1.485
Jateng 246 1.038  974  1.246
NTT-1 261  968  877  1.001
NTT-2 213  1.141  1.194  1.410
NTT-3 169 742  828  921
Jatim-1 164  1.048   925  1.177
Jatim-2 187  818  683  1.352
Jatim-3 9 298  537  991
Jatim-4 155  967  1.147  1.732
Jatim-5 271  1.056  892  1.369
Lampung 316  1.913  784  1.017

KK (%) 23 27 27 26
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menggunakan materi genetik yang ada belum dapat menghasilkan genotipe
yang berdaya hasil tinggi. Oleh karena itu, diperlukan materi genetik yang
lebih banyak untuk dapat merakit varietas dengan sifat yang diinginkan.

Dampak Penggunaan Varietas Unggul pada Pengembangan
Jarak Pagar

Program pengembangan jarak pagar sebagai bahan bakar nabati didukung
oleh Inpres No. 1 Tahun 2006 dan Perpres No. 5 Tahun 2006.  Sebenarnya,
tanaman jarak pagar cukup potensial dikembangkan mengingat kebutuhan

Gambar 6. Keragaman tipe percabangan pada koleksi plasma nutfah jarak
pagar.

Tabel 6. Pemanfaatan plasma nutfah jarak pagar untuk perakitan varietas baru.

Karakter Proses pemuliaan

Potensi hasil tinggi a. Seleksi populasi/provenan yang  menghasilkan
varietas (IP-1, IP-2, IP-3) dengan potensi hasil
berturut-turut 1, 2, dan 2,5 t/ha/tahun

b. Seleksi populasi/provenan dan seleksi individu
yang dilanjutkan dengan uji daya hasil dan uji
multilokasi

c. Persilangan antaraksesi yang memiliki karakter
unggul (umur relatif genjah, jumlah cabang
banyak, jumlah infloresen banyak, jumlah buah
banyak)

d. Mutasi aksesi secara fisika menggunakan sinar
gama dan secara kimia melalui kultur in vitro

Toleran kekeringan Transfer gen P5CS
Tahan penyakit layu Transfer gen kitinase
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akan BBM terus meningkat dan harganya makin mahal bagi masyarakat
menengah ke bawah. Pengembangan jarak pagar di daerah-daerah yang
langka BBM akan membantu memecahkan masalah tersebut.

Dengan dilepasnya tiga varietas jarak pagar improved population (IP),
yaitu IP-1, IP-2, dan IP-3 masing-masing pada tahun 2006 (Gambar 7), 2007,
dan 2009, pengembangan jarak pagar di beberapa daerah mulai
memanfaatkan varietas-varietas tersebut, terutama IP-3. Beberapa daerah
mulai menerapkan program Desa Mandiri Energi (DME), tetapi sayang
pengembangan jarak pagar dalam beberapa tahun terakhir mulai surut.
Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, terutama kurangnya dukungan
pemerintah, masyarakat, dan pasar. Meskipun demikian, penelitian jarak
pagar tidak boleh berhenti, terutama pengelolaan plasma nutfah yang
berperan penting dalam perakitan varietas unggul baru. Pemanfaatan
tanaman jarak pagar sebagai BBN tetap terbuka. Oleh karena itu, penelitian
perakitan varietas unggul jarak pagar dan komponen teknologi
pendukungnya harus tetap berjalan.

PENUTUP

Koleksi plasma nutfah jarak pagar yang ada perlu terus dikarakterisasi dan
dievaluasi agar informasi genetik yang tersimpan di dalamnya dapat
diketahui dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Keragaman genetik
yang ada masih perlu diperluas agar pemulia tanaman dapat lebih leluasa
merakit varietas yang dibutuhkan.

Kegiatan koleksi plasma nutfah jarak pagar membutuhkan waktu,
tenaga, dan biaya yang tidak sedikit, sementara sebagian koleksi yang

Gambar 7. Koleksi jarak pagar yang terseleksi sebagai IP-1A (a), IP-1M (b),
dan  IP-1P (c).
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dikonservasi banyak yang mati. Oleh karena itu, koleksi plasma nutfah yang
ada saat ini perlu dipelihara dan dikelola dengan baik. Perakitan varietas
unggul tanaman jarak pagar perlu pula diprogramkan dan dilanjutkan.
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PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara pengekspor kapuk (Ceiba pentandra Gaertn).
Namun, volume ekspor terus menurun seiring dengan menurunnya
produksi karena tanaman banyak yang tua dan tidak produktif, penebangan
tanaman tanpa diimbangi peremajaan, meningkatnya penggunaan serat
kapuk di dalam negeri, dan persaingan dengan bahan sintetis seperti karet
busa. Pada 1936/1937, ekspor kapuk Indonesia tercatat yang terbesar di
dunia, mencapai 28.400 ton serat atau sekitar 80% kebutuhan serat kapuk
dunia (Jacaria 1975). Pada tahun 2005, produksi serat kapuk nasional
mencapai 89.000 ton dan yang diekspor 1.713 ton dengan nilai USD1,52 juta
dan berupa biji kapuk 101 ton dengan nilai USD71.400 (BPS 2006). Penurunan
ekspor kapuk Indonesia juga disebabkan oleh persaingan harga dengan
kapuk Thailand yang lebih murah (Arismunandar 1975). Ekspor serat kapuk
dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan antara lain dengan
meningkatkan produktivitas dan mempertahankan kualitas serat dengan
warna putih mengilat, yang lebih dikenal dengan Java kapok atau kapuk
Jawa.

Tanaman kapuk di Indonesia dikembangkan oleh rakyat, perkebunan
swasta, dan perkebunan pemerintah (BUMN). Rata-rata area kapuk dalam
periode 2000-2004 seluas 238.900 ha dengan produksi serat 81.200 ton dan
yang diekspor hanya 1.179 ton. Nilai ekspor serat dan minyak biji kapuk
masing-masing USD825.000 dan USD146.000 (BPS 2004). Nilai ekspor kapuk
cukup besar sehingga potensi tanaman ini perlu diketahui dalam upaya
meningkatkan produksi.

Di beberapa daerah, kapuk diusahakan secara intensif, seperti di lereng
Gunung Muria (Pati), Weleri (antara Semarang-Pekalongan), Pandaan (antara
Gunung Arjuno dan Penanggungan), dan antara Pare dan Ngantang, dari
Kediri menuju Malang. Pengembangan kapuk di Sulawesi terdapat di selatan
Danau Tempe, yaitu di daerah Singkang, di bagian selatan dan timur Gunung
Lompobattang di Jeneponto dan Bantaeng, dan di Tanette dan Pulau Muna.
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Pengembangan kapuk di dunia cukup luas sehingga masing-masing
negara memiliki sebutan khusus untuk tanaman ini, antara lain kapok
(Tagalog dan Malaysia), white silk-tree (Inggris), koo atau kor (Kamboja),
ngiuz baanz, kok niou (Laos), dan nun (Tailand). Kapuk merupakan
komoditas agribisnis dan agroindustri yang menawarkan diversifikasi
produk yang sangat luas (Ochse 1961), yaitu:

1. Serat kapuk digunakan dalam industri perkapalan (pengisi baju
pelampung), perumahan (pelapis dinding rumah untuk menahan udara
panas atau dingin), industri elektronik (peredam suara), industri produk
tekstil (bahan pengisi jaket musim dingin), industri rumah tangga (bahan
pengisi bantal dan kasur), industri farmasi (bahan campuran dalam
pembuatan plester), dan industri olah raga (pengisi base ball).

2. Biji kapuk menghasilkan minyak nabati, dan ampas sisa ekstraksi minyak
dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan pupuk organik.

3. Ganung atau bagian tengah (hati) buah kapuk dimanfaatkan sebagai
sumber serat kapuk bermutu rendah.

4. Kayu kapuk digunakan sebagai bahan bangunan, bahan pengemas
produk pertanian, dan dapat diolah menjadi bahan pembuat kertas.

5. Bunga kapuk sebagai penghasil nektar sehingga kebun kapuk dapat
dimanfaatkan sebagai tempat pengembangan lebah madu.
Pengembangan industri pertahanan dan keamanan negara berbahan

baku kapuk juga telah dipelajari, dan hasilnya cukup baik. Penelitian Astika
(2010) menunjukkan bahwa kemurnian alfa-selulosa yang diekstraksi dari
kulit buah, serat, dan hati kapuk memenuhi persyaratan untuk digunakan
dalam industri senjata, khususnya propelan roket. Dengan menggunakan
varietas kapuk Muktiharjo 2, rendemen alfa-selulosa dalam serat berkisar
antara 37,8-46,7%, dalam hati kapuk 26,1-35,6%, dan dalam kulit buah kapuk
29,6-37,9%. Alfa-selulosa yang diekstrak dari buah kapuk memiliki tingkat
kemurnian >90% dan memenuhi syarat sebagai bahan baku propelan roket
atau propelan amunisi.

ASAL-USUL DAN KOLEKSI PLASMA NUTFAH KAPUK

Kapuk berasal dari dataran tropis Amerika yang kemudian menyebar ke
pantai barat Afrika, dari Senegal sampai Angola (Sahid dan Zeven 2003).
Selanjutnya, kapuk menyebar ke Asia, meliputi India, Indonesia, Thailand
dan Filipina (Berger 1969).

Tanaman kapuk telah dilukiskan dalam relief-relief peninggalan sejarah
di Jawa sebelum 1000 Masehi. Relief-relief tua di pemandian Jolotundo
Jabung, Mojokerto, yang dibangun pada permulaan abad ke-10 (tahun 976)
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menggambarkan bahwa kapuk merupakan salah satu jenis tanaman
penting pada masa itu.

Varietas unggul kapuk yang telah dilepas merupakan hasil persilangan
pada awal tahun 1900-an. Sebagai contoh varietas LC 31 merupakan hasil
persilangan antara klon Lanang x Congo pada tahun 1920-an, dilanjutkan
dengan penanaman benih hasil persilangan dan evaluasi klon hibrida. Di
antara klon-klon hibrida yang diseleksi, terpilih 31 individu yang lebih unggul
dibanding klon hibrida lainnya. Klon terpilih tersebut diperbanyak dan
ditanam oleh manajemen perkebunan pada saat itu. Penanaman klon LC
31 di Siluwok Sawangan dilakukan sejak 1924 dan penanaman terakhir
pada tahun 1991. Persil pertama yang ditanami kapuk LC 31 hanya bertahan
sampai tahun 2006 pada area 33 ha yang terdiri atas 2.945 pohon.

Kapuk tergolong keluarga (famili) Bombacaceae, tanaman diploid
dengan jumlah kromosom 2n = 72-88.  Lahiya (1984) membagi C. pentandra
menjadi kelompok karibia dan indika berdasarkan tipe pertumbuhan,
ukuran dan bentuk buah, dan warna serat.

Kapuk tipe karibia tumbuh besar dan rindang dengan potensi hasil
2.000-3.000 gelondong/pohon, buah panjang dengan ujung membengkok
dengan ukuran 25-30 cm, diameter 5 cm, dan warna serat kecoklatan. Tinggi
tanaman mencapai 50 m dan cabang terbawah dari permukaan tanah
sekitar 10 m. Di Amerika dan Afrika, pohon kapuk tipe karibia dapat
ditemukan di lapangan dengan mahkota yang sangat besar. Juga ada tipe
yang batangnya sangat tinggi dan tidak bercabang, tetapi mahkotanya
kurang kokoh. Tipe ini tumbuh di hutan-hutan tropis, antara lain di Suriname,
Kongo, dan Togo.

Kapuk tipe indika tumbuh kecil dan ramping dengan potensi hasil 600-
750 gelondong/pohon, bentuk buah pendek dengan ujung tumpul
berukuran 10-15 cm, diameter 4 cm, dan warna serat putih mengilat. Tipe
indika memiliki pohon lebih kecil dibanding tipe karibia, dan tidak dapat
bersaing dengan vegetasi lainnya. Kapuk tipe karibia tumbuh lebih baik,
merata, dan tidak banyak mengalami gangguan hama dan penyakit
dibanding kapuk jawa. Selain itu, tipe karibia mempunyai perakaran yang
lebih kuat dibanding tipe indika.

Koleksi plasma nutfah kapuk pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis
dan Serat (Balittas) merupakan koleksi terbesar di dunia. Sahid dan Zeven
(2003) melaporkan koleksi tersebut terdiri atas 59 aksesi hasil persilangan
pada zaman kolonial Belanda, 88 aksesi kapuk lokal, dan 33 aksesi hasil
eksplorasi di beberapa daerah di Indonesia pada 1990-an. Dokumentasi
plasma nutfah kapuk meliputi 155 aksesi, yang terdiri atas 42 tipe karibia, 65
tipe indika, dan 48 aksesi persilangan tipe karibia x indika (Tabel 1).
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Tabel 1.  Koleksi plasma nutfah kapuk pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.

No. No. aksesi Nama aksesi Keterangan

1 1 Minyak Indika
2 2 Minyak Gebangan Indika
3 3 LBC Indika
4 4 Gunung Tua Indika
5 5 Bondowoso 7 Indika
6 6 Bondowoso 5 Indika
7 7 Bondowoso Indika
8 8 Lanang Indika
9 9 Sindang Jati Indika
10 10 Lanang Gebangan Indika
11 11 Lanang 2 Indika
12 12 Lanang 30 Indika
13 13 Reuzen Randu Karibia
14 14 Indochina
15 15 Perempuan Gudang Indika
16 16 Riang Wulu Darat Indika
17 17 Sardi Indika
18 18 Pasar Minggu Indika
19 19 Ungaran Indika
20 20 Mrican Indika
21 21 Ciluwak Indika
22 22 Rowo Indika
23 23 Riang Wulu Laut Indika
24 24 SS 23 Indika
25 25 Tanjung Busung Indika
26 26 Batu Toba Indika
27 27 Tiga Koto Indika
28 28 Si Umbut-umbut Indika
29 29 Randu Kuning Indika
30 30 SS 23 x Bubulak Indika
31 31 SS 23 x SS 32 Indika
32 32 SS 23 x Saigon Hibrida
33 33 SS 23 x Ungaran Indika
34 34 SS 23 x Lanang 2 Indika
35 35 SS 23 x Sardi Indika
36 36 SS 23 x SS 29 Indika
37 37 Lanang x Kali Bareng Indika
38 38 Lanang Indika
39 39 Perempuan Gudang x Lanang Indika
40 40 Siam x SS 23 Indika
41 41 Lanang x Ungaran Indika
42 42 Lanang x Minyak Indika
43 43 Lanang x Saigon Hibrida
44 44 Lanang Sardi Indika
45 45 Lanang Gebangan x Minyak Indika
46 46 Lanang 36 x Bondowoso 7 Indika
47 47 Lanang x SS 3 Indika
48 48 Lanang x Perempuan Gebangan Indika
49 49 Ungaran x Lanang Indika
50 50 Bondowoso 7 x Lanang Gebangan Indika
51 51 Bondowoso x SS 23 Indika
52 52 LP & T x Togo Hibrida
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Tabel 1. (lanjutan).

No. No. aksesi Nama aksesi Keterangan

53 53 Togo x Congo Karibea
54 54 Hibrida 11 Hibrida
55 55 Togo B Karibea
56 56 Hibrida 11 x Congo 11 Hibrida
57 57 Hibrida 11 x Lanang Hibrida
58 58 (RR x BW) x C = MH2 Hibrida
59 59 (RK x BW) x C = MH1 Hibrida
60 60 (L. Geb. x C) x Poch Mex Hibrida
61 61 (RK x BW) x C. Illeg Hibrida
62 62 (L X C) x Poch Mex Hibrida
63 63 LP & T x Poch Mex Hibrida
64 64 (L 36 x Siam) x C Hibrida
65 65 Congo 1 x Poch Mex Hibrida
66 66 (P. Gudang x L) x C 1 Hibrida
67 67 C 1 x (L. 36 x BW. 7) Hibrida
68 68 BW 5 x Congo 1 Hibrida
69 69 Minyak x Congo 1 Hibrida
70 70 Jepara x Congo 2 Hibrida
71 71 Congo 1 x Congo 2 Hibrida
72 72 BW. 7 x Congo 1 Hibrida
73 73 P. Gudang x Congo 1 Hibrida
74 74 Riang Wulu Krican x C 1 Hibrida
75 75 Congo 1 x Kedung Gayam Hibrida
76 76 Tayu x Congo 1 Hibrida
77 77 Lanang x Congo Hibrida
78 78 Congo 2 x Lanang Hibrida
79 79 Saigon x Congo 2 Karibea
80 80 BW 5 x Congo 2 Hibrida
81 81 Sardi x Saigon Hibrida
82 82 SS 23 x Congo Hibrida
83 83 SS 29 x Congo Hibrida
84 84 Kuning Type x Minyak x C Hibrida
85 85 CP Siam Karibea
86 86 Bingung Gunung Wungkal Indika
87 87 Maas Indika
88 88 Kalibareng Indika
89 89 Keled Indika
90 90 Lurah Dayaan Indika
91 91 Jepara Indika
92 92 Ereng-ereng Indika
93 93 Bogak Sumber Guci Indika
94 94 Ageng Indika
95 95 Batu Tulis Indika
96 96 Bubulak Indika
97 97 SS 29 Indika
98 98 SS 32 Indika
99 99 SS 3 Indika
100 100 Togo II/30 Karibea
101 101 Congo II/32 B Karibea
102 102 Cavanillesia platonifolia P. Karibea
103 103 Ceiba antructicosa Boabak Karibea
104 104 Gosampinus heptha Piyella Karibea
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Tabel 1. (lanjutan).

No. No. aksesi Nama aksesi Keterangan

105 105 Ceiba burcilli Karibea
106 106 Gossampinus flamea Karibea
107 107 Gossampinus vaktoni Karibea
108 108 Eudendrom petandrum Kurs Karibea
109 109 Pachira aquatica Aube Karibea
110 110 Togo E Karibea
111 111 Togo C Karibea
112 113 Pachira affinus Drene Karibea
113 114 Mentotolaan Karibea
114 115 Suriname Cibinong Karibea
115 116 CP Madeira Karibea
116 117 CP Cuba Karibea
117 118 Togo F Karibea
118 119 (RR x BW) x C (C & BW) Hibrida
119 120 Togo Suriname Cibinong Hibrida
120 121 CP Saigon Karibea
121 122 (RK BW) x C (RK & C & BW) Hibrida
122 123 (RR x BW) x C (BW) Hibrida
123 124 (R x BW) x C (Reuzen Randu) Hibrida
124 125 (RR x BW) x C (RR x BW x C) Hibrida
125 126 LP & T Hibrida
126 127 Tangerang Berduri Indika
127 128 CP Togo Karibea
128 129 CP Congo Karibea
129 130 Congo 11 Karibea
130 131 Congo 4 Karibea
131 132 Congo 2 Karibea
132 133 Congo 1 Karibea
133 134 Tangerang Takberduri Indika
134 135 Congo 17 Karibea
135 136 Congo 52/3 Karibea
136 137 Congo 53/3 Karibea
137 138 CP Briths Honduras Karibea
138 139 CP Waterland Karibea
139 140 CP Carbaea Kakantri Suriname Karibea
140 141 Congo 52/7 Karibea
141 142 Equados Karibea
142 143 CP West Afrika Karibea
143 145 Staat Sinalca Mex Karibea
144 146 CP Caribea Asuansi Karibea
145 147 CP Caribea Suriname Hibrida
146 148 E 6 Hibrida
147 149 E 14 Hibrida
148 150 E 15 Hibrida
149 151 E 20 Hibrida
150 152 E 22 Hibrida
151 153 E 23 Hibrida
152 154 E 27 Hibrida
153 155 E 28 Hibrida
154 156 E 29 Hibrida
155 157 LC 31 Hibrida
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Pengelolaan

Koleksi ex situ plasma nutfah kapuk di Kebun Percobaan (KP) Muktiharjo,
Pati,  Jawa Tengah,  terdiri atas sejumlah aksesi. Sebagian besar aksesi berupa
pohon yang berumur sangat tua, lebih dari 100 tahun. Dalam kondisi
demikian, koleksi plasma nutfah kapuk mudah tererosi karena mati.

Untuk mengantisipasi kepunahan aksesi kapuk dalam koleksi, sejak
1994 sampai 2005 dilakukan duplikasi semua aksesi yang ada. Penanaman
dilakukan dalam miniatur genebank di mana masing-masing aksesi terdiri
atas 3-5 tanaman. Saat ini semua aksesi dalam koleksi telah diduplikasi.
Namun, dari 156 aksesi yang ada, upaya regenerasi 20 aksesi cukup sulit
dan sering mengalami kematian, dan kalau dapat tumbuh pohonnya lebih
kecil dibanding aksesi lainnya. Aksesi tersebut adalah Lanang x Perempuan
Gudang (aksesi 48), Riang Wulu Krican x C 1 (aksesi 74), Saigon x Congo 2
(aksesi 79), CP Siam (aksesi 85), Kalibareng (aksesi 88),  Keled (aksesi 89),
Lurah Dayaan (aksesi 90), Ereng-ereng (aksesi 92), SS 29 (aksesi 97), SS 32
(aksesi 98), Cavanillesia platonifolia P. (aksesi 102), Gossampinus Flamea
(aksesi 106), Eudendrom petandrum Kurs (aksesi 108), Togo F (aksesi 118),
(RR x BW) x C (C & BW) (aksesi 119), Togo x Suriname Cibinong (aksesi
120), CP Briths Honduras (aksesi 138), Staat Sinalca Mex (aksesi 145),  E. 15
(aksesi 145), E 15 (aksesi 150). Aksesi yang diregenerasi paling akhir adalah
LC 31 (aksesi 157).

Keragaman Karakter

Koleksi plasma nutfah kapuk Indonesia memiliki karakter morfologi yang
cukup beragam, baik cabang, duri, warna batang dan daun, bunga, buah,
maupun serat.

Cabang

Berdasarkan habitus percabangannya, koleksi plasma nutfah kapuk di KP
Muktiharjo terdiri atas 64 aksesi tipe indika, 41 aksesi tipe karibia, dan 47
aksesi hibrida tipe indika dan karibia. Berdasarkan bekas luruhnya cabang
pada batang utama, koleksi plasma nutfah kapuk dibedakan atas tipe
menonjol (lanang) 46 aksesi, tipe cekung (perempuan/pagoda) 77 aksesi,
dan sisanya merupakan tipe campuran antara lanang dan cekung.

Duri

Pada tanaman kapuk, duri tumbuh pada batang utama dan cabang.
Berdasarkan keberadaan duri pada batang, koleksi plasma nutfah kapuk di
KP Muktiharjo terdiri atas 57 aksesi tidak berduri, 11 aksesi memiliki duri
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sangat banyak, dan sisanya memiliki duri sedikit hingga sedang. Hasil
karakterisasi menunjukkan terdapat 107 aksesi yang batangnya tidak berduri
dan tujuh aksesi berduri banyak. Gambar 1 menunjukkan kapuk Suriname
dan hibrida tipe indika.

Warna Batang dan Daun

Warna batang kapuk dipengaruhi oleh tipe habitusnya. Tipe karibia memiliki
batang berwarna hijau tua. Sebaliknya, tipe indika memiliki batang hijau
keputihan. Hibrida hasil persilangan kedua tipe tersebut memiliki batang
berwarna hijau tua.

Kapuk mempunyai daun majemuk dengan bentuk menjari. Warna daun
dewasa sama untuk semua aksesi, yaitu hijau. Perbedaan warna daun muda
cukup jelas, yaitu kuning, hijau kekuningan, hijau, hijau kemerahan, dan
merah. Daun muda tipe karibia berwarna merah, tipe indika berwarna hijau,
dan hibridanya berwarna merah.

Bunga

Pembungaan kapuk terjadi pada bulan Mei-Juni. Warna kelopak bunga
adalah putih, krem, dan merah muda. Waktu berbunga tanaman kapuk
berkorelasi dengan musim hujan pada musim pancaroba tahun sebelumnya
(Lahiya 1984). Ilustrasi stadia bunga mulai dari kuncup, bunga mekar, sampai
menjadi buah dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 1. Kapuk Suriname berduri (kiri) dan hasil persilangan kapuk
Suriname dengan kapuk Jawa yang tidak berduri (kanan).
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Buah

Buah kapuk disebut juga gelondong. Panjang buah kapuk tipe indika
umumnya 10-14 cm, tetapi ada yang 18 cm. Pada tipe karibia klon Congo,
panjang buah bervariasi dan ada yang mencapai 35 cm (Gambar 3).
Berdasarkan ukuran buah, dalam satu kilogram buah kapuk terdapat
minimal 14 buah berukuran besar hingga 47 buah berukuran kecil.

Gambar 3. Variasi ukuran gelondong kapuk; (a dan b) tipe Congo (30-35
cm), (c dan d) hibrida F1 Congo x Jawa Togo (15-20 cm), dan
(e) tipe indika (10-14 cm).

Gambar 2. Buah kapuk tua, buah muda, bunga, dan kuncup (kiri) dan bunga
(kanan).
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Warna gelondong tipe indika adalah putih kecoklatan, namun ada yang
sedikit merah muda. Pada tipe karibia seperti Suriname, Congo, dan Togo,
warna gelondongnya hijau terang sampai abu-abu tua, sedangkan warna
gelondong hibrida mirip seperti tipe karibia.

Serat Kapuk

Kapuk menghasilkan serat yang tidak dapat dipintal, karena permukaan
serat dilapisi lilin, sehingga tidak dapat menghasilkan benang.  Koleksi plasma
nutfah kapuk yang telah dikarakterisasi memiliki serat berwarna putih (53
aksesi), putih kecoklatan (53 aksesi), dan coklat (11 aksesi).

PEMANFAATAN PLASMA NUTFAH UNTUK PERBAIKAN
VARIETAS

Pemuliaan tanaman kapuk biasanya menggunakan metode seleksi individu.
G.F. Bley, pengusaha perkebunan kapuk di Siluwok Sawangan mulai
menyilangkan kapuk pada tahun 1930 di Kebun Percobaan Muktiharjo dan
Ngemplak, Pati dengan menyilangkan kapuk Jawa dan klon dari Suriname.
Hibrida F1 ternyata memiliki sifat seperti kapuk suriname, yakni seratnya
berwarna  abu-abu dan buahnya pecah. Waktu masih muda, pohon sudah
berbuah, tetapi tidak setiap tahun. Bahan tanam ini tidak dikembangkan,
kemudian penelitian ditujukan untuk mencari induk lain dari Congo.

Pada tahun 1930, KP Muktiharjo menerima dua buah gelondong kapuk
dari Kisantu, Congo yang memiliki panjang 32 cm, mudah pecah, dan warna
abu-abu. Setelah bijinya disemaikan, pertumbuhan bibit sangat beragam
dan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu batang berduri dan batang
licin dengan perbandingan 3:1. Selanjutnya, hasil seleksi menunjukkan ada
pohon yang gelondongnya pecah atau utuh, serat berwarna putih sampai
abu-abu gelap kotor, panjang gelondong dan produksi gelondong per
pohon bervariasi, habitus seragam tipe pagoda, panen lebih awal dan teratur,
serta pertumbuhan bibit lebih kuat dibanding kapuk jawa. Melalui seleksi
yang cukup ketat, diperoleh klon-klon harapan.

Klon-klon harapan diperbanyak dengan teknik okulasi, dan satu tahun
setelah tanam muncul bunga sehingga dapat dimulai persilangan. Pada
tahun 1942 gelondong pertama dari hibrida F1 hasil okulasi sudah dapat
dipanen. Generasi F1 dari persilangan kapuk Jawa x Congo menghasilkan
tanaman yang tumbuh kuat, mempunyai sifat yang berbeda dengan
induknya, yaitu lebih toleran kekeringan dibanding klon Jawa, buah lebih
pendek dibanding klon Congo, bentuk buah lebih baik dan ujungnya tidak
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bengkok, panjang buah 22-25 cm dan diameter 4-5 cm, buah utuh, dan
serat putih.

Pada tahun 1934 dengan perantaraan P.J.S. Cramer, KP Muktiharjo
menerima dua tanaman kapuk asal bibit dari Togo (Togo A dan Togo B).
Pertumbuhannya lebih baik dibandingn kapuk Jawa. Selanjutnya, dilakukan
pemisahan terhadap klon Togo berdasarkan ukuran gelondong, saat mekar
buah, warna serat, dan habitus tanaman, dan terpilih Togo B. Hibridisasi
kapuk Jawa dengan klon Togo merupakan hasil persilangan antara kapuk
Jawa dan Afrika, tetapi F1 belum memberikan hasil gelondong yang tinggi.

Upaya perbaikan varietas kapuk ditujukan untuk meningkatkan potensi
hasil dan mutu serat. Hal ini antara lain dilakukan dengan menyilangkan
kapuk indika dan karibia, dengan mengombinasikan karakter potensi
pembuahan dan ukuran buah dari tipe karibia dengan warna serat putih
mengilat dari tipe indika. Hasil penelitian menunjukkan penyilangan kedua
tipe kapuk tersebut cukup mudah, yang mengindikasikan keduanya memiliki
kedekatan genetik. Hasil persilangan kedua tipe kapuk tersebut dinamakan
tipe hibrida yang banyak dikembangkan di sentra kapuk di Indonesia (Sahid
dan Buadi 1985). Kapuk tipe indika dibudidayakan secara luas di Jawa. Di
Amerika tidak terdapat klon kapuk tipe indika, dan sebaliknya di Asia
ditemukan sedikit tipe karibia.

Sampai tahun 2010, varietas unggul yang telah dilepas dari pemanfaatan
plasma nutfah kapuk adalah Multiharjo 1 (MH 1), MH 2, MH 3, MH 4, Togo B,
dan LC 31 (Gambar 4). Tabel 2 menyajikan informasi pemanfaatan plasma
nutfah dalam perakitan varietas unggul kapuk. Keunggulan dan sifat penting
masing-masing varietas unggul kapuk adalah sebagai berikut:

Muktiharjo 1 (MH 1)

Kapuk MH 1 merupakan varietas hibrida hasil persilangan kapuk tipe indika
dengan karibia, yaitu (Randu Kuning x Bondowoso) x Congo atau disingkat
(RK x BW) C. Varietas ini memiliki pohon yang kuat dan lebih toleran terhadap
kekeringan dibanding klon Jawa. Seratnya berwarna putih, tidak pecah di
pohon, jumlah gelondong dan produksi lebih banyak dibanding kapuk
Jawa. Hasil kapuk hibrida MH 1 pada umur 6, 12, dan 40 tahun masing-
masing adalah 427, 1.038, dan 2.881 gelondong. Produktivitas pada umur
40 tahun mencapai 50.856 gelondong/ha, setara dengan 483 kg serat/ha
atau 9,85 kg serat/pohon. Varietas unggul ini dilepas pada tahun 2006.

Muktiharjo 2 (MH 2)

Kapuk MH 2 merupakan varietas hibrida hasil persilangan tiga tetua, yaitu
(Ruezen Randu x Bondowoso) x Congo yang disingkat dengan (RR x BW)
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C. Hasil kapuk hibrida MH 2 pada umur 6, 12, dan 40 tahun masing-masing
adalah 331, 868, dan 2.011 gelondong. Pohon yang telah berumur cukup
lanjut, yaitu lebih dari 40 tahun, mampu menghasilkan 42.532 gelondong/
ha atau 2.011 gelondong/pohon, setara dengan 335 kg serat/ha atau 6,84 kg
serat/pohon. Varietas ini memiliki pohon yang kuat dan mempunyai sifat
yang berbeda dengan induknya, dan lebih toleran terhadap kekeringan
dibanding  klon Jawa. Seratnya berwarna putih mengilat, gelondong tidak
pecah di pohon, jumlah dan produksi gelondong lebih banyak dibanding
kapuk Jawa. Varietas MH 2 dilepas pada tahun 2006.

Togo B 

Varietas Togo-B merupakan hasil seleksi dari varietas introduksi Togo yang
berasal dari Togo, Afrika. Varietas ini memiliki potensi hasil yang tinggi, yakni
41.428 gelondong/ha atau 2.551 gelondong/pohon pada umur 40 tahun.
Saat masih muda (12 tahun), varietas ini mampu menghasilkan 845
gelondong/pohon. Seratnya berwarna putih mengilat dan gelondong tidak
pecah di pohon. Dengan habitus pohon yang kokoh, Togo B dikembangkan
melalui program konservasi lahan dan digunakan sebagai batang bawah
dalam penyediaan bibit kapuk secara okulasi. Varietas ini dilepas pada tahun
2006.

Gambar 4. Varietas unggul kapuk hasil pemanfaatan koleksi plasma nutfah.

Muktiharjo 1 (MH 1) Muktiharjo 2 (MH 2) TOGO B

Muktiharjo 3 (MH 3) Muktiharjo 4 (MH 4) LC 31
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Muktiharjo 3 (MH 3)

Kapuk hibrida MH 3 merupakan hasil persilangan antara klon Congo 2 (tipe
karibia) dengan klon lokal Lanang (tipe indika). Klon Congo diintroduksi
dari Congo, Afrika, dengan potensi hasil 2.500-3.000 gelondong/pohon. Klon
lokal Lanang memiliki serat putih mengilat, tetapi hasilnya rendah, sekitar
750 gelondong/pohon. Hasil klon MH 3 dapat mencapai 2.400 gelondong/
pohon, lebih tinggi 18-20% dibanding varietas MH 1 dan  lebih tinggi 27-30%
dibanding varietas MH 2. Seratnya berwarna putih mengilat sehingga disukai
petani dan eksportir karena memenuhi kualitas Java kapok.
Pengembangannya disarankan secara okulasi, karena jika melalui biji akan
mengalami segregasi. Varietas MH 3 dilepas pada tahun 2007.

Muktiharjo 4 (MH 4)

Kapuk MH 4 merupakan hasil persilangan antara klon Seluwok Sawangan
29 (SS 29) yang merupakan klon lokal (tipe indika) dengan klon Congo (tipe
karibia). Klon Congo (C) hasilnya mencapai 2.500-3.000 gelondong/pohon,
tetapi warna seratnya abu-abu kecoklatan. Klon SS 29 mempunyai serat
putih mengilat, tetapi hasilnya rendah, 600-750 gelondong/pohon. Hasil klon
MH 4 dapat mencapai 2.200 gelondong/pohon, lebih tinggi 11-13% dibanding
MH 1 dan 18-25% lebih tinggi dibanding MH 2.  Seratnya berwarna putih
mengilat, sesuai dengan kualitas Java kapok. Varietas unggul ini dilepas
pada tahun 2007.

LC 31

LC 31 merupakan varietas hibrida hasil persilangan klon Lanang x Congo.
Keunggulan kapuk hibrida LC 31 yaitu produktivitas 2.000-3.000 gelondong/
pohon dengan bobot gelondong 6,7 kg/100 gelondong, kandungan serat
23,1%, biji 30,4%, kulit 50,7%, dan hati 5,9% dengan serat berwarna putih.
Keunikan varietas LC 31 adalah cabang pertamanya rendah, 50-100 cm di
atas permukaan tanah. Varietas LC 31 dilepas pada tahun 2009.

PENYEDIAAN BENIH UNGGUL

Varietas unggul kapuk nasional merupakan hasil persilangan, sehingga
perbanyakannya dilakukan secara vegetatif dengan cara okulasi. Untuk
menunjang kegiatan tersebut disiapkan pohon induk dan kebun entres.
Pohon induk sebagai sumber entres telah disiapkan sejak tahun 1932-1934.
Jumlah pohon induk MH 1 adalah 40 pohon dan MH 2 sebanyak 25 pohon
dan Togo B 15 pohon. Untuk mengantisipasi kekurangan mata entres, pada
tahun 1982 ditanam lagi MH 1 sebanyak 60 pohon dan pada tahun 1987



313
Emy Sulistyowati
Sumber daya genetik kapuk: Status pengelolaan dan pemanfaatan

ditanam MH 2 sebanyak 25 pohon di KP Muktiharjo, Pati. Pengembangan
kapuk melalui biji tidak dianjurkan karena akan mengalami segregasi dan
tidak seunggul induknya. Pengembangan kapuk di petani atau perkebunan
dianjurkan secara vegetatif dengan cara okulasi. Kebun entres untuk varietas
LC 31 mulai dibangun pada tahun 2009 karena sempat punah di KP
Muktiharjo.

Mata entres harus berasal dari cabang tegak. Mata entres yang berasal
dari cabang menyamping akan tumbuh menyamping pula. Mengingat
sulitnya mendapatkan cabang entres tegak dalam jumlah banyak, maka
disiapkan kebun entres sebagai “bank mata entres” untuk varietas MH 1,
MH 2, dan Togo B masing-masing seluas 0,5 ha (Gambar 5), yang ditanam
dengan jarak tanam 2 m x 1 m. Setiap 6 bulan dilakukan pemangkasan dan
tunas yang tumbuh ditinggalkan dua cabang, setiap cabang terdapat 10-15
mata entres (Sahid et al.1991).

Bibit kapuk yang direkomendasikan adalah hasil penyambungan batang
atas varietas unggul dengan batang bawah varietas Togo B. Dalam membuat
persemaian kapuk, permukaan bedengan dibuat rata dan pembuangan air
mudah dilakukan, karena air yang menggenang berakibat fatal bagi tanaman
yang masih muda.  Biji varietas Togo B disemaikan lebih dahulu di bedengan
dengan jarak tanam 20 cm x 60 cm, tiga biji per lubang. Kemudian setelah
sebulan disisakan satu tanaman terbaik. Cara lainnya adalah menanam
dalam bak-bak kemudian dipindahkan ke bedengan, sehingga tanaman
seragam dan tumbuh baik. Pengaturan jarak tanam tersebut dimaksudkan
untuk memudahkan okulasi. Bibit kapuk juga dapat ditumbuhkan dalam

Gambar 5. Kebun entres kapuk dan stum okulasi siap edar.
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polibeg, tetapi butuh biaya tinggi. Tanaman kapuk pada umumnya dapat
dipindahkan setelah berumur satu tahun di persemaian dengan tinggi sekitar
1 m.

Okulasi kebanyakan menggunakan varietas Togo B sebagai batang
bawah karena memiliki perakaran yang lebih baik dibanding klon lain. Hasil
penyambungan batang bawah dan atas (mata tunas) sebaiknya tidak timbul
benjolan seperti bibit yang berasal dari biji, dan mempunyai perakaran kuat
(Prananto 1983). Posisi kambium antara batang bawah dan batang atas
harus saling menutup dengan baik. Hal yang perlu diperhatikan adalah asal
mata entres harus dari cabang tegak agar diperoleh tanaman yang tegak
pula (Sahid et al. 1991). Pengokulasian tanaman kapuk relatif mudah dengan
tingkat keberhasilan cukup tinggi. Okulasi sebaiknya dilakukan pada awal
musim hujan (Sahid et al. 1993).

Bibit dipindah ke lapangan pada awal musim hujan. Dengan pengadaan
stum tersebut akan timbul stagnasi pertumbuhan dibanding langsung dari
biji atau yang ditumbuhkan dalam polibeg. Tanaman kapuk dari biji
mempunyai perakaran kuat, tetapi dapat terjadi segregasi sehingga tidak
seunggul induknya. Cara mengatasinya adalah dengan mengokulasi bibit
yang sudah ada di persemaian dengan mata entres dari klon unggul.

PENUTUP

Sampai saat ini Indonesia masih berstatus sebagai eksportir kapuk, namun
volume ekspor terus menurun karena makin berkurangnya produksi. Salah
satu upaya untuk meningkatkan produksi adalah mengembangkan varietas
unggul dengan potensi dan kualitas serat yang tinggi. Oleh karena itu, koleksi

Gambar 6. Penyiapan bibit kapuk.
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plasma nutfah kapuk perlu dikelola dengan baik dan berkesinambungan
agar dapat dimanfaatkan dalam perakitan varietas unggul dengan sifat yang
diinginkan. Balittas telah mengoleksi 155 aksesi kapuk. Dengan
memanfaatkan plasma nutfah tersebut telah dihasilkan enam varietas unggul
kapuk dan diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan produksi
kapuk nasional.
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PENDAHULUAN

Pisang telah dibudidayakan di lebih dari 80 negara tropis dan merupakan
tanaman buah kedua terpenting di dunia. Negara penghasil pisang antara
lain adalah Brasil, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Pisang kaya
akan kalium, vitamin C dan B6, serta mengandung serat yang mudah larut.
Dalam lima tahun terakhir, para peneliti telah mengarahkan penelitiannya
untuk memperoleh varietas pisang kaya vitamin A. Hal ini sejalan dengan
adanya defisiensi vitamin A di negara berkembang, terutama di negara-
negara dengan angka kematian anak tinggi, termasuk Indonesia. Beberapa
varietas pisang memiliki kandungan karotenoid yang mirip dengan wortel.
Varietas-varietas pisang dengan kandungan karotenoid tinggi kini telah
ditanam untuk tujuan komersial, sehingga membuka peluang baru bagi
para petani dalam meningkatkan penghasilan mereka.

Dibandingkan dengan apel, pisang mengandung protein empat kali lipat,
karbohidrat dua kali lipat, fosfor tiga kali lipat, vitamin A dan besi lima kali
lipat, serta vitamin dan mineral lainnya dua kali lipat. Pisang juga kaya kalium
dan paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Ke depan, pisang
diharapkan menjadi “a banana a day keeps the doctor away”. Pisang
mengandung tiga macam gula alami, yaitu sukrosa, fruktosa, dan glukosa,
yang mudah dan cepat dicerna untuk meningkatkan energi. Penelitian
membuktikan bahwa dua buah pisang mampu menyediakan energi untuk
90 menit fitness. Pisang juga dapat membantu mencegah penyakit, sehingga
potensial sebagai menu diet harian.

Pisang merupakan buah-buahan yang paling banyak diperdagangkan
di pasar internasional. Indonesia berpotensi meningkatkan pangsa pasar
pisang ditinjau dari sumber daya genetik (SDG) yang dimiliki. Salah satu
varietas pisang yang menguasai perdagangan internasional saat ini adalah
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Cavendis. Oleh karena itu, perlu dirakit varietas yang mampu bersaing
dengan Cavendis. Ciri utama varietas pisang yang kompetitif antara lain
memiliki kualitas buah dengan cita rasa dan produktivitas tinggi, tahan
penyakit, dan dapat diterima selera masyarakat internasional.

Pisang lokal umumnya tidak tahan terhadap penyakit layu fusarium,
layu bakteri, dan penyakit kerdil bunchy top. Oleh karena itu, pemuliaan
pisang terutama ditujukan untuk memperoleh varietas yang tahan terhadap
penyakit tersebut. Tentu saja kualitas buah dan karakter agronomis lainnya
harus tetap menarik, terutama untuk tujuan ekspor. Buah pisang yang baik
memiliki kulit kuning, pucuk dan sudut buah hijau, dan tangkai buah tidak
mudah patah sehingga memudahkan transportasi. Sementara itu, arsitektur
pohon pisang yang diinginkan adalah pendek agar tidak mudah roboh oleh
angin, umur pendek, dan produktivitas tinggi.

Linnaeus mengusulkan nama pisang Musa, yang serupa dengan bahasa
Arab untuk buah, tetapi juga mengarah pada nama Antonius Musa, seorang
dokter dari Roma yang hidup pada abad pertama sebelum Masehi. Beberapa
ahli menyebutkan, Linnaeus memberikan penghargaan kepada Antonius
Musa, dokter pribadi Kaisar Romawi Octaviani Agustinus yang
menganjurkan kaisar memakan pisang, dengan memberikan nama Musa
pada tanaman pisang. Sebelum menggunakan kata banana sebagai nama
pisang sehari-hari, nama Musa diberikan untuk buah pisang yang berwarna
merah kecoklatan di lembah Sungai Indus di India. Dalam bahasa
Sansekerta, musa berarti merah kecoklatan (Satuhu dan Supriyadi 1999).
Linnaeus juga menyebutnya Musa paradisiaca, karena pisang dianggap
sebagai pohon surga (tree of paradise of the garden of eden). Pliny mencatat
orang-orang di India memakan buah yang disebut the plant of the wise,
sehingga nama Linnaean lainnya adalah Musa sapientum (Anonim 2013a).

Tanaman pisang diyakini oleh beberapa ahli berasal dari Asia Tenggara,
merupakan “herba raksasa perenial”, temasuk kelompok monokarpik,
artinya hanya sekali berbuah dan sesudah berbuah mati. Namun sebelum
mati, pisang meninggalkan anakan yang  mampu bertahan sebagai generasi
berikutnya. Indonesia dikenal sebagai pusat dan asal-usul genetik pisang di
dunia. Indonesia juga mempunyai varietas pisang yang lebih banyak dari
negara lain, meskipun produksinya hanya menempati urutan ketujuh dunia.

Berdasarkan cara mengonsumsi buahnya, pisang dikelompokkan dalam
dua golongan, yaitu pisang meja (dessert banana) dan pisang olahan
(plantain, cooking banana). Pisang meja dikonsumsi dalam bentuk segar
setelah buah masak dan pisang olahan dikonsumsi setelah diolah.

Pemuliaan pisang saat ini dibatasi oleh kurang tersedianya materi genetik
yang siap pakai. Koleksi pisang dari beberapa lembaga penelitian cukup
banyak, namun bersifat parsial dan kemungkinan besar belum dikelola
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menjadi bahan pemuliaan. Masalah lain yang juga membatasi program
pemuliaan pisang adalah pisang termasuk tanaman buah partenokarpi.
Buah partenokarpi dengan keragaman genotipe yang tinggi menyulitkan
dalam mengidentifikasi pola pewarisan sifat yang mengendalikan masing-
masing idiotipe buah dan karakter agronomi. Selain itu, pisang jarang
menghasilkan biji. Pisang yang diperdagangkan di pasar internasional saat
ini didominasi oleh tipe triploid, yaitu tipe buah tidak berbiji. Tipe pisang
Indonesia sebagian besar adalah tipe diploid dan triploid, yang hanya sedikit
menghasilkan biji secara alami.

DAERAH ASAL DAN PENYEBARAN

Secara umum genus Musa dibagi menjadi empat seksi, yaitu Eumusa,
Australimusa, Callimusa, dan Rhodochlamys (Stover dan Simmond 1987).
Seksi ini terdiri atas spesies liar dan budi daya dengan subkelompok (Tabel
1). Genus Musa dengan empat seksi tersebut mencakup jenis berbiji dan
tidak berbiji (partenokapi). Seksi Callimusa dan Australimusa mempunyai
jumlah kromosom 2n = 20, sedangkan Eumusa dan Rhodochlamys memiliki
jumlah kromosom dasar 11 (2n = 22). Selain itu, ada tiga spesies yang bagian
yang relevan belum ditentukan, yaitu M. ingens (2n = 14), M. lasiocarpa (2n
=18), dan M. boman (2n = 20) (Isobe dan Hashimoto 1994; Horry et al.
1997). Berdasarkan hasil pemetaan Champion (1967) dalam Pollefeys et al.
(2004) terhadap penyebaran Musa di Asia dan Pasifik, seksi Eumusa tersebar
di kawasan Asia Tenggara, Australimusa di Maluku, Papua, Papua Nugini,
Pasifik, dan sebagian Filipina, sedangkan Callimusa tersebar di Thailand,
Malaysia, dan Indonesia (Sumatera dan Kalimantan). Seksi Rhodochlamys
mempunyai daerah sebaran yang sempit, yaitu Bangladesh dan Myanmar.

Indonesia bukan hanya pusat asal pisang, tetapi juga asal dari sebagian
besar seksi Musa. Oleh karena itu, keragaman pisang di Indonesia sangat
tinggi (Sutanto dan Edison 2005), yang dapat dijumpai mulai dari bagian
barat (Aceh) sampai timur (Papua). Eksplorasi pisang oleh Balai Penelitian
Tanaman Buah Tropika (Balitbu Tropika) di Maluku memperoleh 28 aksesi,
yang terdiri atas 24 aksesi pisang konsumsi dan empat aksesi pisang liar
yang termasuk dalam Musa acuminata (Edison et al. 1996). Eksplorasi yang
dilakukan oleh Sutanto dan Edison (2005) di Papua berhasil mengumpulkan
72 aksesi pisang konsumsi dan empat aksesi pisang liar yang terdiri atas M.
acuminata, M. shizocarpa, dan M. lolodensis (INIBAP/RIF 2003).

Umumnya pisang budi daya berasal dari kelompok spesies Eumusa
(Daniells et al. 2001), yang merupakan bagian terbesar dalam genus Musa
dan paling meluas secara geografis, yakni ditemukan di seluruh Asia
Tenggara, India, dan Kepulauan Pasifik. Bagian ini terdiri atas 11 spesies
(Horry et al. 1997). Umumnya varietas pisang berasal dari dua spesies, yakni
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Tabel 1. Klasifikasi genus Musa.

Genus Seksi Spesies/kelompok
Subspesies/
subkelompok

Musa Eumusa (2n=22) Spesies budi daya
(2n=22) acuminata

AA Jari Buaya, Lilin
AAA Ambon
AAAA -
balbisiana
BB Kepok
acuminata x
balbisiana
AB
AAB Kelat, Nangka
ABB Awak, Saba
AAAB -
AABB -
ABBB -

Spesies liar
acuminata bankii
burmannica
burmanicoides
malaccensis
microcarpa
truncata
siamea
zebrina
balbisiana -
schizocarpa -
basjoo -
itinerans -
flaviflora -
sikkimensis -
cheesmani -
nagensium -
halabanensis -
ochracea -

Rhodochlamy Spesies liar
S (2N = 22) laterita -

omata -
sanguinea -
velutina -
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Tabel 1. (lanjutan).

Genus Seksi Spesies/kelompok
Subspesies/
subkelompok

Callimusa Spesies liar
(2n=20) Coccinea -

violascens -
gracilis -
bormeensis -
beccarii -
salaccensis -

Australimusa Spesies liar
(2n=20) maclayi maclayi var. maclayi

maclayi maclayi var. namatani
maclayi maclayi var. erecta
maclayi aiululuai
peekelii peketii
peekelii angustigemma
jackeyi -
lolodensis -
textilis -
bukensis -

Spesies budi daya
Fe’i Fe’i

Incertae sedis Spesies liar
ingens -
boman -
lasiocarpa -

Sumber: Sharrock (2007).

M. acuminata (genom A) dan M. balbisiana (genom B). Namun, Shepherd
dan Ferreira (1982) mengidentifikasi terdapat varietas yang berasal dari
hibridisasi dengan M. schizocarpa (genom S). Selain itu, ada klon Filipina
(Butuhan) yang dianggap hasil hibridisasi antara M. balbisiana dan M. textilis
(genom T). Beberapa klon pisang lokal (landraces) yang mengandung dua
genom spesies M. acuminata dan Australimusa (genom T) dan dua
landraces yang mengandung tiga genom, A, B dan T, telah ditemukan di
Papua Nugini (Carreel 1994).

Musa acuminata mempunyai sebaran yang paling luas dibanding
spesies lainnya. Perubahan struktur kromosom, yang terjadi secara spontan
atau akibat rekombinasi, menjadi hambatan perkembangan reproduksi
alami dalam spesies dan subspesies, sehingga menyebabkan perbedaan
dan keragaman genetik dalam spesies secara keseluruhan.
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Pusat keragaman spesies pisang yang buahnya dapat dimakan adalah
Malaysia (Simmonds 1962, 1966) dan Indonesia (Horry et al. 1997). Buah
matang yang dapat dimakan (edibel) dari diploid M. acuminata (AA) muncul
akibat betina mandul dan partenokarpi, dan jenis ini telah dipilih untuk
dibudidayakan. Varietas AAA triploid yang diperoleh dari diploid, mungkin
mengikuti persilangan antara diploid edibel dan subspesies liar M.
acuminata, memunculkan berbagai genotipe AAA. Di sebagian besar
wilayah Asia Tenggara, triploid ini  lebih kuat dan memiliki buah yang lebih
besar sehingga menggantikan diploid AA asli. Namun di Papua Nugini, AA
diploid tetap dibudidayakan dan berbagai keragaman masih ditemukan
pada tanaman pisang budi daya.

Varietas-varietas M. acuminata diploid dan triploid disebarkan ke daerah-
daerah M. balbisiana asli (India, Myanmar, Thailand, dan Filipina) sehingga
terjadi hibridisasi alami yang menghasilkan keturunan hibrida dengan
genom AB, AAB, dan ABB. India diperkirakan telah menjadi pusat utama
hibridisasi M. acuminata dengan M. balbisiana dan di daerah ini ditemukan
berbagai varietas dengan genom AAB dan ABB. Hibridisasi menghasilkan
berbagai jenis pisang edibel. Musa balbisiana mempunyai sifat toleran
kekeringan dan lebih tahan penyakit dibanding M. acuminata, dan sifat ini
sering ditemukan pada varietas dengan genom B.

Beragam varietas Musa diperkirakan telah ada di Asia Tenggara pada
awal perkembangan pertanian sejak ribuan tahun yang lalu. Penyebaran

Gambar 1.  Daerah penyebaran genus Musa di Asia dan Pasifik (Champion 1967 dalam
Pollefeys et al. 2004).
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pisang di luar Asia diperkirakan terjadi setelah buahnya menjadi makanan
(Simmonds 1962). Sejarah budi daya pisang erat hubungannya dengan
pertambahan populasi manusia. Penyebaran kultivar pisang menghasilkan
subkelompok varietas yang berbeda pada lokasi geografis yang berbeda.
Keragaman sekunder yang utama pada subkelompok pisang budi daya
diperkirakan merupakan hasil mutasi somatik. Mutasi yang memengaruhi
nilai ekonomi komoditas hortikultura telah dipilih petani selama bertahun-
tahun dan dikombinasikan dengan perbanyakan vegetatif untuk
menghasilkan morfotipe. Di Asia Timur terdapat kelompok pisang yang
berbeda dengan pisang AAB yang dibudidayakan di Kepulauan Pasifik,
dikenal sebagai Maia Maoli/grup Popoulu. Nenek moyang pisang ini
diperkirakan telah berkembang ke arah timur dengan proto-Polinesia dari
suatu daerah di dekat Filipina lebih dari 4.000 tahun yang lalu (de Langhe
dan de Maret 1999; de Langhe 2009).

Studi molekuler mengungkapkan terdapat dua jenis pisang dengan
genom A di dataran tinggi Afrika Timur (Carreel 1994). Satu genom berasal
dari M. acuminata ssp. zebrina (Indonesia) dan yang lainnya dari M.
acuminata ssp. banksii (PNG). Oleh karena itu, asal-usul tanaman pisang
adalah Indonesia. Spesies Australimusa adalah kelompok pisang yang belum
dipahami jenis yang dapat dimakan (partenokarpik), secara kolektif dikenal
sebagai kultivar Fe’i. Jenis ini memiliki tandan tegak dan getah umumnya
merah. Pisang Fe’i awalnya menyebar dari Maluku dan Maluku Utara ke
Hawaii dan Tahiti, yang digunakan sebagai sumber makanan, serat (tali dan
benang tenun), dan pewarna merah gelap yang diekstrak dari batang semu.

Aksesi pisang dikelompokkan berdasarkan genom dan spesies masing-
masing aksesi serta status aksesi (telah didomestikasi atau masih liar).
Penentuan genom pisang dilakukan dengan menggunakan metode Stover
dan Simond (1969) dan dibandingkan dengan pisang yang telah tercatat
dalam Musalog I (Arnauld dan Horry 1997) dan Musalog II (Daniells et al.
2001). Jumlah aksesi yang telah dikarakterisasi berdasarkan genom atau
spesies ditampilkan pada Tabel 2.

Pisang dengan genom AA dan AAA (M. acuminata) dapat dikonsumsi
(edible), sedangkan yang memiliki genom AAw merupakan pisang liar yang
tidak bisa dikonsumsi karena daging buahnya berbiji, misalnya M. acuminata
sp. sumatrana, M. acuminata sp. truncata, M. acuminata sp. nakaii
(Nasution dan Yamada 2001), dan M. acuminata sp. banksii. Pisang dengan
genom AAB dan ABB merupakan hasil persilangan alami antara M.
acuminata dan M. balbisiana, yang memiliki karakter perpaduan keduanya.
Fe’i termasuk seksi Australimusa dari genus Musa yang dapat dimakan,
contohnya varietas Tongkat Langit yang tersebar di kawasan Timur Indonesia
seperti Maluku dan Papua. Anggota seksi Australimusa yang lain adalah M.
lolodensis yang tidak dapat dimakan. Selain M. acuminata dan M. balbisiana,
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anggota dari seksi Eumusa yang lain adalah M. schizocarpa dan M.
halabanensis. Genus Ensete adalah anggota dari famili Musaceae selain
Musa. Genus ini tidak bisa menghasilkan anakan, sehingga perbanyakannya
melalui biji. Satu spesies yang belum teridentifikasi adalah pisang liar yang
berasal dari air terjun Telun Berasap Kabupaten Kerinci, yang buahnya
memiliki banyak biji sehingga tidak bisa dimakan.

Terdapat 15 karakter morfologi yang dapat digunakan untuk
membedakan genom M. acuminata dan M. balbisiana (Simmonds dan
Shepherd 1955 dalam Simmonds 1966). Di antara 15 karakter tersebut,
terdapat dua organ vegetatif yang dapat digunakan untuk mengenali dan
membedakan genom pisang yang belum membentuk organ generatif, yakni
warna bercak batang semu dan tangkai daun (petiol) (Tabel 2). Perbedaan
karakter-karakter morfologi ini digunakan sebagai pembeda genom dengan
sistem skor. Dengan sistem skor dapat dibedakan pisang hibrida M.
acuminata dan M. balbisiana. Spesies M. balbisiana memiliki 21 sinonim,
tersebar di India, Myanmar, Tibet, timur Sri Lanka hingga Papua Nugini
(Anonim 2013b).

Berdasarkan penampakannya, M. balbisiana tidak seberagam M.
acuminata (Anonim 2013c). Hal ini diperkuat oleh hasil pengamatan Lysak,
bahwa secara sitogenetik, keberagaman M. acuminata lebih tinggi dibanding

Tabel 2. Jumlah aksesi pisang yang telah dikompilasi dan dikelompokkan
berdasarkan genom/spesies.

Genom/spesies Jumlah aksesi

AA (Musa acuminata) 46
Aaw (Musa acuminata liar) 11
AAA (Musa acuminata) 25
AAB (Musa acuminata x Musa balbisiana) 23
ABB (Musa acuminata x Musa balbisiana) 16
BB (Musa balbisiana) 2
Fe’i 2
Musa lolodensis 1
Musa schizocarpa 2
Musa halabanensis 1
Musa sallacensis 1
Ensete glaucum 1
Belum teridentifikasi 1

Total 132

Sumber: Sutanto dan Edison (2005).
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M. balbisiana, di mana ukuran genom A pada M. acuminata berkisar antara
591-615 Mbp, sedangkan ukuran genom B pada M. balbisiana 537 Mbp.
Hasil pengamatan morfologi tanaman kemudian diskor dan diperoleh
konstitusi genom seperti disajikan pada Tabel 3 dan 4. Nilai-nilai tersebut
lalu  dijumlahkan untuk menentukan sandi genom (Tabel 5).

KEKAYAAN SUMBER DAYA GENETIK: ADAPTASI DAN
PENYEBARAN

Seksi Eumusa terdiri atas 11 spesies, dan umumnya varietas-varietas yang
ada merupakan keturunan dari spesies M. acuminata dan M. balbisiana.
Pisang yang ada saat ini merupakan hasil persilangan alami dari pisang liar
dan telah mengalami domestikasi; penyebarannya disajikan pada Tabel 6.

Nama dan sinonim kultivar pisang sangat beragam, sesuai daerah dan
bahasa, sehingga menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh peneliti
pisang dan ahli hortikultura di Asia Tenggara. Varietas yang sama sering kali
dikenal dengan nama yang berbeda, sehingga menimbulkan kesalahan
pemahaman dan duplikasi penelitian. Oleh karena itu, pengetahuan tentang
sinonim dapat membantu pemahaman dalam penamaan pisang, baik untuk
kegiatan ilmiah maupun perdagangan.

Klasifikasi pisang didasarkan pada kelompok genom dengan
menggunakan metode Simmonds dan Shepherd (1955) yang dimodifikasi
oleh Silayoi dan Chomchalow (1987), dan diidentifikasi menurut versi
diskriptor yang dipublikasi oleh International Plant Genetic Resources
Institute (IPGRI). Informasi mengenai sinonim varietas diperoleh dari hasil
pengumpulan data dari ekplorasi di berbagai daerah dan ilustrasi botani,
foto, dan hasil publikasi kurator dari masing-masing lembaga yang
menangani pisang di Indonesia. Dengan mengambil informasi sinonim
beberapa klon pisang Indonesia (Tabel 7) yang disajikan oleh Edison et al.
(2001), pada Tabel 8 disajikan beberapa kesamaan klon-klon pisang
Indonesia.

Secara alamiah, SDG pisang yang dapat dimakan terdiri atas dua jenis,
yaitu monospesifik (murni M. acuminata) dan interspesifik (persilangan M.
acuminata dan M. balbisiana), kemudian dibedakan dalam tipe ploidi, yaitu
diploid (grup AA dan AB), triploid (grup AAA, AAB, dan ABB), dan tetraploid
(grup ABBB).  Indonesia merupakan salah satu negara asal-usul pisang yang
memiliki lebih kurang 230 jenis/klon/kultivar, baik dari kelompok komersial
maupun nonkomersial. Beberapa lembaga penelitian mengoleksinya dalam
bentuk in vitro atau koleksi di lapang (Edison et al. 1996), namun masih
banyak jenis-jenis liar yang belum dikoleksi dengan baik.
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Tabel 3. Ciri-ciri morfologi yang digunakan dalam klasifikasi skor taksonomi pisang.

Karakter Musa acuminata Musa balbisiana

Warna bercak Bercak coklat atau warna Tidak ada bercak atau
batang coklat tua dan yang lain tidak jelas
semu tidak tampak

Petiol Tepi tegak atau mendatar, Tepi berimpit membentuk
bersayap, bagian bawah tidak kanal, tidak bersayap,
memeluk batang semu bagian bawah memeluk

batang semu

Tangkai tandan Pada umumnya  berbulu Tidak berbulu
buah

Tangkai buah Pendek Panjang

Bakal biji per Dua deret Empat deret
lokus

Rasio braktea Besar Kecil

Keadaan braktea Menggulung ke belakang Terangkat dan tidak
setelah membuka menggulung

Bentuk braktea Lanset, oval sempit, Oval lebar, tidak meruncing
meruncing tajam tajam

Ujung braktea Runcing Tumpul

Warna braktea Merah ungu, bagian luar Merah tua, bagian dalam
kuning, ungu, atau bagian ungu, bagian tengah merah
dalam kuning terang

Warna braktea Bagian dalam menjadi Bagian dalam warna
layu kuning tetap

Bekas lepas Jelas Kurang nyata
braktea

Bekas sepal Kerutan di bawah bagian Jarang berkerut
ujung bervariasi

Warna bunga Putih-gading Bervariasi merah dan merah
jantan jambu

Warna stigma Jingga, kuning Gading, kuning pucat,
merah jambu pucat

Sumber: Daniells et al. (2001).
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Tabel 4. Penentuan genom pisang.

Karakter Kelas Nilai Skor

Vegetatif
Tinggi batang dari permukaan Pendek 1,8-2,2 m 3
tanah sampai titik keluarnya Medium 2.3-2,7 m 5
bunga Tinggi 2,8-3,2 m 7

Bercak coklat/hitam Tidak ada 0
Sedikit 3
Sedang 5
Banyak 7

Tepi tangkai daun Terbuka 1
Tertutup 5

Generatif
Kedudukan bunga betina Tegak 3

Mendatar 5
Tunduk 7

Bulu pada tangkai tandan Tidak ada 0
Agak berbulu 3
Berbulu 7

Jumlah sisir buah Sedikit 6-7 3
Medium 8-9 5
Banyak 10-11 7

Tangkai buah Tidak bertangkai 0
Pendek 3
Panjang 7

Ukuran  buah Pendek 3
Medium 5
Panjang 7

Daging buah Manis, beraroma 1
Manis 2
Masam
Bertepung 3
Masam
Sifat lainnya 4

Bekas kelopak pada tangkai Tidak ada 0
tandan bunga jantan Tidak jelas 3

Agak jelas 5
Jelas 7

Jantung bunga jantan Kompak/tidak teratur 1
Agak teratur 2
Sangat teratur 3
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Di tingkat internasional, Musa Germplasm Information System (MGIS)
memiliki pangkalan data yang memuat informasi standar dari aksesi yang
dikoleksi dari berbagai bank gen jenis-jenis Musa di seluruh dunia. MGIS
mengoleksi ex situ spesies Musa dan melakukan penelitian tentang deskripsi
taksonomi dan tampilan agronomis varietas yang ada pada lingkungan yang
berbeda, karakterisasi molekuler, ketahanan penyakit, dan asal varietas. MGIS
juga terkait dengan Geographic Information System (GIS) yang menghasilkan
peta distribusi wilayah keragaman spesies Musa. Dengan menggunakan
GIS, Sutanto dan Edison (2005) telah melakukan pemetaan dan pencatatan
berbagai varietas pisang Indonesia yang dituangkan dalam buku “Diskripsi
Pisang Indonesia”. Keragaan beberapa varietas pisang disajikan pada
Gambar 2.

Tabel 4. (lanjutan).

Karakter Kelas Nilai Skor

Kelopak jantung Tidak melekat 0
Melekat hingga kering 3

Kelopak jantung Tidak terangkat, tidak 1
menggulung
Terangkat tidak 2
menggulung
Menggulung 3
Sifat-sifat lain 4

Pucuk kelopak jantung Runcing 3
Antaranya 5
Tumpul 7

Warna bunga jantan Krem 1
Merah jambu muda 2
Merah jambu 3
Kuning jingga 4
Warna lain 5

Bentuk kelopak jantung Runcing dan ramping 3
Di antaranya 5
Oval berujung tumpul 7

Warna dalam kelopak jantung Merah jambu muda 1
Seluruhnya ungu muda 3
Kuning coklat 4
Warna lain 5

M. acuminata disandikan dengan genom AA mempunyai skor 1.
M. balbisiana disandikan dengan genom BB mempunyai skor 5.
Nilai karakter intermedier diberi skor 2, 3, 4 sesuai dengan kemiripannya.
Sumber: Silayoi dan Chomchalow (1987).
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Tabel 5. Klaster pengelompokan nilai skor hasil pengamatan
morfologi versus konstitusi kelompok genom.

Skor Kelompok genom

15-23 AAA
24-46 AAB
49 AB
59-63 ABB
67 ABBB
70-75 BBB

Sumber: Silayoi dan Chomchalow (1987).

Tabel 6. Kelompok varietas pisang budi daya dan pisang liar dan pusat
penyebarannya.

Tipe varietas Kelompok genom Pusat penyebaran
budi daya dan liar

Edibel, triploid AA, AAA, AS, Indonesia, Filipina, Melanesia,
dan lainnya AAS, AAT, ABBT kecuali diversitas AA yang tinggi

di Papua Nugini

Dataran tinggi AAA Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania,
Afrika Timur Uganda

Plantains AAB Hutan basah Afrika Tengah dan Barat,
India

Maia Maoli-Populu AAB Polinesia, Melanesia, Mikronesia
dan Iholena

Edible diploid AB India Selatan

Subgrup Eastern ABB Filipina dan Vietnam Utara
ABB (BBB)

Subgrup Western ABB India bagian utara dan selatan
ABB

Fe’i Semiliar Kepulauan Pasifik

Eumusa Liar Southeast Asia

Rhodochlamys Liar Daerah hujan musiman di daratan Asia
Tenggara

Australimusa Liar Indonesia, Filipina Selatan, Melanesia

Callimusa Liar Vietnam Selatan, Malaysia Kepulauan,
Kalimantan, Sumatera

Sumber: Nasution dan Yamada (2001).
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Tabel 7. Nama kultivar dan sinonim pisang komersial dari berbagai daerah di
Indonesia.

Spesies, genom Varietas Nama daerah (sinonim)

M. acuminata Pisang Mas Pisang ameh, sario (Sumbar)
(AA) mas, emas (Jabar, Jateng, Jatim, Sumut)

Pisang Manis Pisang manih, pisang 40 hari, manih
kerinci, lemak manih (Sumbar)
Pisang nona (Ambon, Maluku)
Pisang bantan, sililit (Sumut, Jambi, Riau)
Pisang lampung (Lampung)
Pisang raja muli, muli (Jabar, Jateng,
Yogyakarta)
Pisang berlin (Jatim), pisang gadis (Sulsel)

Pisang Rejang Pisang karang, roti (Sumbar)
Pisang jarum (Ambon, Seram)
Pisang mas tongkang (Jabar)
Pisang branjut (Lampung)
Pisang talas (Kalimatan)
Pisang rejang (Jateng, Jogyakarta)

M. acuminata Ambon Lumut Pisang buai, gadang (Sumbar),
(AAA) Pisang toba (Tapanuli Utara)

Ambon Putih Pisang ambon tinggi (Pekanbaru)
Ambon Kuning Pisang ambon (Jambi, Palembang)

Pisang si ombun (Tapanuli Selatan)
Pisang Badak Pisang ambon kuning (Jabar, Sumbar,

Jateng, Lampung, Jatim),
Pisang randah, ambon randah (Sumbar)
Pisang kapal (Sumut, Lombok)
Pisang nenek tua, kali kolam (Maluku)

Pisang Barangan Pisang morosebo (Jateng, Jatim)
Pisang badak (Jabar)
Pisang barangan (Sumut, Sumbar, Riau )
Pisang gapi (Sulut)
Pisang berangan (Sulsel)

M. acuminata x Pisang Rajasere Pisang rajosarai, kaliang (Sumbar)
M. balbisiana Pisang salah roso, bogo (Jateng)
(AAB) Pisang susu, raja sere (Jatim)

Pisang Raja Pisang rajo (Sumbar),
Pisang haruku/haruku gunung (Maluku)
Pisang rojo kenongo, talun(Jateng, Jatim)
Pisang raja bulu, raja goreng (Jabar)

Pisang Tanduk Pisang byar, candi, tanduk hijau,
agung (Jateng, Jatim)
Pisang tanduk alang (Sumbar, Riau)
Pisang tanduk, kedondong, longong
(Jabar)
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VARIETAS LOKAL SPESIFIK:
KELEMAHAN DAN KEUNGGULAN

Identifikasi klon-klon pisang berdasarkan keragaan morfologi menggunakan
daftar deskripsi menurut IPGRI (1996), meliputi ketegakan daun, tingkat
kekerdilan, tinggi batang, warna batang semu, tinggi anakan, bercak pada
pangkal petiol, bentuk kanal petiol, warna permukaan atas daun, lapisan
lilin pada daun, bentuk pangkal daun, warna punggung tulang daun, warna
daun yang masih menggulung, panjang tangkai tandan, bulu tangkai tandan,
posisi buah dalam sisir, tipe rachis, bentuk rachis, tipe jantung, bentuk
jantung, bentuk ujung bawah kelopak jantung, warna permukaan luar
kelopak jantung, warna permukaan dalam kelopak jantung, tempat bekas
dudukan kelopak jantung, bentuk kelopak jantung sebelum jatuh, lilin pada
kelopak jantung, bunga jantan, ruang bakal buah, jumlah buah tiap sisir,
bentuk buah, sudut buah, dan bentuk ujung buah.

Ada tiga kelompok pisang yang berkaitan dengan sandi genom, yaitu M.
acuminata, M. balbisiana, dan persilangannya. Secara umum M. acuminata
dicirikan dengan buah partenokarpi, bentuk buah tua tidak bersudut,
penampang melintang buah agak bulat sampai bulat, penampang
melintang kanal tangkai daun terbuka, warna braktea bagian dalam merah,
bagian ujung keunguan dan pangkal kekuningan, serta tangkai buah
berambut. M. acuminata disandikan dengan genom A dan diploid
disandikan dengan genom AA, sedangkan untuk triploid disandikan dengan
genom AAA. Namun, spesies liar M. acuminata mempunyai buah yang
mengandung banyak biji berwarna hitam, termasuk spesies liar yang tumbuh
di hutan, antara lain M. acuminata ssp. malaccensis, M. acuminata ssp.

Tabel 7. (lanjutan).

Spesies, genom Varietas Nama daerah (sinonim)

Pisang Ketan Pisang jantan (Sumbar, Lampung),
Pisang uli (Jabar), pisang sililit (Sumut)

M. acuninata x Pisang Kepok Pisang batu, pisang bungo, pisang
M. balbisiana sembatu, pisang abu, pisang kapeh
(ABB) (Sumbar)

Pisang kepok kuning, gajih, saba, putih
(Lampung, Jabar, Jateng, Jatim)
Pisang timbatu (Jambi)
Pisang jawaka, pokah (Maluku)

Sumber: Edison et al. (2001).
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Tabel 8. Contoh sinonim klon-klon pisang yang sering dijumpai di beberapa daerah
di Indonesia.

Spesies/nama klon Genom Sinonim

Musa acuminata
Pisang Cici AA/wild Pisang hutan
Pisang Lampung AA/cult. Pisang berlin/muli/kole
Pisang Monyet AA/wild Pisang cici merah/kole
Pisang Mas/Emas AA/cult. Pisang manis/lamak Manis
Pisang Sasi AA/cult. Pisang 40 hari
Pisang Ambon Kuning AAA/cult. -
Pisang Ambon Hijau AAA/cult. Pisang buai/ambon lumut
Pisang Badak AAA/cult. Pisang morosebo/randah/sirandah
Pisang Ambon Hong AAA/cult. -
Pisang Barangan AAA/cult. Pisang medan/lacatan

Musa balbisiana
Klutuk BB/wild Pisang biji
Klutuk Wulung BB/wild Pisang klutuk awu

M. acuminata x M. balbisiana
Pisang Ampyang AAB/cult.
Pisang Ketan-01 AAB/cult. Pisang ketan/jantan/Ketp. Gn. Sari/

uli
Pisang Raja Pulut AAB/cult. Pisang kalek
Pisang Byar AAB/cult. Pisang talun, tanduk, agung.

Pisang horn plantain
Pisang Candi AAB/cult. Pisang panjang, gaba-gaba,

Pisang lampeneng
Pisang Rajaserei AAB/cult. Pisang susu, rastali
Pisang Nangka AAB/cult. -
Kepok Cebol AAB/cult. Pisang kepok pohon cebol
Pisang Raja Lumut AAB/cult. Pisang raja hijau
Pisang Seribu AAB/cult.
Pisang Kepok Kuning ABB/cult. Pisang gajih kuning, pisang batu
Pisang Kepok Putih ABB/cult. Pisang gajih putih
Pisang Kepok Gabu ABB/cult. Pisang blugu, sobo
Pisang Awak ABB/cult. Pisang siem, kedah, serawak,

Pisang bandung
Pisang Ebung ABB/cult. -

M.  fehi
Pisang Tongkat Langit ABB/wild. Pisang cungkat langit

M. gracillis
Pisang Sitata BBB/wild Pisang karo

wild = liar, cult. = budi daya
Sumber: Valmayor et al. (2000).
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sumatrana, dan M. acuminata ssp. banksii. M. balbisiana yang dicirikan
oleh buah yang mengandung biji, bentuk penampang melintang buah
umumnya bersudut, penampang melintang kanal tangkai daun menutup
atau bertindihan, warna bagian dalam braktea merah mulai dari ujung
sampai pangkal, dan tangkai buah tidak berambut. M. balbisiana disandikan
dengan genom B, dan yang ada di lingkungan masyarakat adalah bentuk
diploid dengan genom BB. Contoh spesies ini adalah pisang Klutuk Awu
dan Klutuk Wulung. Kelompok ketiga adalah persilangan alami maupun
buatan dari M. acuminata dan M. balbisiana, yang memiliki ciri gabungan
dari M. acuminata dan M. balbisiana. Pisang dalam kelompok ini dikonsumsi
segar maupun olahan. Jenis pisang olahan yang secara internasional
dikelompokkan dalam plantains termasuk genom AAB yang mempunyai
buah ramping, tidak beraturan, dan rasa buah agak renyah.

Identifikasi genom berdasarkan Simmond dan Shepherd (1955), yang
kemudian diperbaiki oleh IPGRI (1996), meliputi warna batang, sisi tangkai
daun, tangkai tandan, tangkai buah, bakal biji, perbandingan tinggi dan
lebar kelopak jantung, kelopak jantung menggulung, bentuk kelopak jantung,
ujung kelopak jantung, warna kelopak jantung, pemudaran warna, bekas
kelopak jantung, bunga jantan, warna bunga jantan, dan warna stigma.
Parameter ini dinilai menggunakan empat skor (0, 3, 5, dan 7), dengan
interpretasi data sebagai berikut: (1) M. acuminata Colla mempunyai genom
AA, diberi skor 1; (2) M. balbisiana Colla mempunyai genom BB, diberi skor
5; dan (3) karakter intermedier diberi skor 2, 3, 4 sesuai dengan
kemiripannya. Nilai-nilai tersebut dijumlahkan untuk menentukan kelompok
genom (Tabel 4). Contoh pemeriksaan disajikan pada Tabel 9.

Varietas dengan genom yang sama sering kali menampilkan ciri yang
berbeda sehingga diperlukan data molekuler. Semua karakter dalam
metode Simmond dan Shepherd (1955) juga terdapat dalam metode IPGRI
(1996), sehingga dapat dikatakan penanda morfologi dari metode Simmond
dan Shepherd (1955) tidak memenuhi syarat untuk digunakan dalam
menentukan jarak genetik dan hubungan kekerabatan pisang. Metode
tersebut perlu dilengkapi metode lain, yaitu identifikasi secara molekuler.

Analisis kelompok varietas menurut Purnomo et al. (2004) dengan
menggunakan data morfologi dan profil pita DNA 29 aksesi pisang pada
skala 24 menunjukkan pisang terbagi menjadi dua kelompok besar.
Pertama, kelompok subspesies dengan genom BB (Klutuk dan Klutuk
Wulung). Kedua, kelompok subspesies dengan genom AA, varietas-varietas
bersandi genom AA, AAA, AAB, ABB, dan pisang Sitata. Pada skala 14, karakter
morfologi dan profil pita DNA dapat mengelompokkan varietas menurut
sandi genomnya. Varietas dengan sandi genom ABB (kelompok pisang
Kepok) mengumpul dengan pisang Kepok Cebol, Kepok Kuning, Kepok
Putih, pisang Awak, pisang Ebung, dan Kepok Gabu, dengan tingkat
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kesamaan genetik antarkultivar yang beragam. Pisang Kepok Cebol dan
Kepok Kuning memiliki perbedaan, karena Kepok Cebol merupakan hasil
radiasi dari Kepok Kuning.Varietas bersandi genom AAB (kelompok pisang
Raja) mengelompok dengan pisang Raja Pulut, pisang Seribu, Raja Sere,
pisang Byar, pisang Candi, pisang Nangka, dan Raja Lumut. Pisang Sililit
yang di lain daerah dikenal sebagai pisang Ketan atau pisang Bantan dan
selama ini dikelompokkan ke dalam varietas bersandi genom AAB, ternyata
berada jauh dari kelompok tersebut, sehingga perlu diteliti lebih lanjut untuk
membuktikan sandi genom pisang Sililit secara lebih akurat. Kelompok
subspesies dan varietas bersandi genom AA (pisang Cici Kuning dan pisang
Monyet) dengan varietas bersandi genom sama (pisang Mas, pisang Sasi,
dan pisang Lampung), karena seharusnya pisang Cici Kuning berada dalam
satu kelompok dengan pisang Monyet. Pisang Sitata pada dendogram tidak
masuk ke dalam kelompok M. acuminata, M. balbisiana, dan M. paradisiaca.
Ini berarti identitas morfologi dan identitas penanda RAPD mampu
membedakan pisang Sitata dari kelompok-kelompok pisang yang lain.
Kelompok terakhir adalah kelompok subspesies BB, antara lain pisang Klutuk
dan pisang Klutuk Wulung di mana keduanya adalah jenis liar. Kedua pisang
ini berbeda pada skala 4, dan penampilan morfologinya berbeda, terutama
pada karakter batang semu, tulang daun, dan jantung pada pisang klutuk
biasa.

Tabel 9. Genom beberapa aksesi pisang.

Genom Nama/sinonim

AA Pisang Lampung/Bantan, pisang Lilin, pisang Dingin, pisang Kole,
pisang Mas, pisang Rejang/Roti/Talas/Branjut, pisang Mas/Manis/
pisang 40 hari/Muli, pisang Jari Buaya/Rotan, pisang Sipulut

AAw Pisang Jaran, pisang Calkuta-4, pisang Hutan
AAA Pisang Angleng/Ambon, pisang Byok, pisang Foto Merah/Makasar

Merah, pisang Foto Hijau/Godok/M. Putih, pisang Ambon Lumut,
pisang  Ambon Hijau/Buai, pisang Ambon Gadang, Ambon Kuning,
Ambon Randah/Badak/pisang Barangan kuning

AAB Pisang Ketan/Sililit/Jantan, pisang Tanduk, pisang Sri, pisang Byar,
pisang Agung, pisang Triolin/Mysore/Ronggolawe, pisang Lampeneng/
Gaba-gaba, Raja Sere/pisang Susu, pisang Nangka, raja Siem, pisang
Raja/Raja Bulu/Haruku, pisang Candi

AB -
ABB Pisang Kepok Kuning, Kepok Saba, pisang Maoli, Kepok Gabu,

pisang Raja Siem/Sabah/Awak, pisang Sepatu Amora, pisang Perancis
ABBB -

Sumber: Valmayor et al. (2000).
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Jenis tanaman pisang di Indonesia mencapai ratusan atau bahkan
ribuan. Secara garis besar, pisang dapat dikelompokan menjadi tiga jenis
sebagai berikut:

Pisang Serat (M. texstiles)

Pisang serat hanya dipanen seratnya. Pisang ini umumnya tumbuh di
dataran rendah sampai ketinggian 500 m di atas permukaan laut. Batang
merupakan batang semu yang terbentuk dari pelepah daun yang saling
menutupi. Tinggi tanaman dapat mencapai 7 m, bentuk daun lanset, warna
lamina daun hijau. Bunga pisang serat menyerupai buah pisang yang
bentuknya jorong, kulit buah tebal, tetapi tidak dapat dimakan. Biji buah
bulat, berwarna hitam, kecil keras seperti biji randu. Pisang ini mudah rebah
oleh angin dan peka terhadap genangan air. Perbanyakan tanaman
menggunakan biji, anakan, maupun akar. Serat batang  siap dipanen ketika
kuncup bunga telah keluar. Serat digunakan untuk tali, dipintal untuk
anyaman, karung, sandal, dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan
kerajinan rumah tangga.

Pisang Hias (Heliconia indica Lamek)

Pisang hias terdiri atas pisang kipas dan pisang-pisangan. Disebut pisang
kipas karena bentuknya seperti kipas. Nama lain pisang kipas adalah pisang
madagaskar. Pisang-pisangan berbatang semu, kecil, ramping, dan
berumpun. Perbanyakan menggunakan anakan.

Pisang Buah (M. paradisiaca L.)

Pisang buah dibedakan menjadi empat golongan. Golongan pertama adalah
pisang yang dapat dimakan langsung setelah matang, misalnya pisang
Kepok, pisang Susu, pisang Hijau, pisang Emas, pisang Raja, dan sebagainya.
Golongan kedua adalah pisang yang dapat dimakan setelah diolah terlebih
dahulu, misalnya pisang Tanduk, pisang Oli, pisang Kapas, pisang
Bangkahulu, dan sebagainya. Golongan ketiga adalah pisang yang dapat
dimakan langsung setelah matang maupun diolah dahulu, misalnya pisang
Kepok dan pisang Raja. Golongan keempat adalah pisang yang dapat
dimakan saat masih mentah, seperti pisang Klutuk (untuk rujak dan rasanya
sepet).

Pisang buah sering kali disebut “pisang komersial”. Berikut uraian
mengenai jenis-jenis pisang komersial (Kusumo dan Bahar 1994; Satuhu
dan Supriyadi 1999; Edison et al. 2003).

1. Pisang Barangan, termasuk pisang buah konsumsi segar atau sering
kali disebut pisang meja. Pisang barangan mempunya wilayah
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penyebaran spesifik di Sumatera Utara. Bobot buah per tandan 12-20
kg, 8-12 sisir/tandan, 12-20 buah/tandan. Ukuran buah 12-18 cm, diam-
eter 3-4 cm, warna kulit buah kuning kemerahan dengan bintik-bintik
coklat, warna daging buah oranye, dan aroma harum.

2. Pisang Raja, termasuk pisang buah konsumsi segar. Pisang ini sering
kali digunakan untuk sesaji, seperti pada sebagian etnis Jawa. Pisang
raja  mempunyai tandan buah  dengan 5-8 sisir, tiap sisir terdiri atas 15
buah. Bobot buah 90-120 g/buah, panjang buah 12-18 cm, diameter 3,2
cm, bentuk buah sedikit melengkung dengan pangkal buah bulat, warna
daging buah kuning kemerahan, tanpa biji, empulur buah tampak nyata,
tekstur kasar, dan rasa buah manis.

3. Pisang Raja Sere, dikenal sebagai pisang buah konsumsi segar. Panjang
buah 10-15 cm, diameter 3-4 cm, dan bobot  buah 10-14 kg/tandan.
Tandan terdiri atas 5-9 sisir dengan jumlah buah tiap sisir dan 12-16
buah. Kulit buah tipis dan saat matang berwarna kuning-kecoklatan
berbintik coklat-hitam. Daging buah putih, manis, dan harum.

4. Pisang Raja Uli, dikenal sebagai pisang olahan. Tandan terdiri atas 5-8
sisir. Bobot buah 1.620 g/sisir, 120 g/buah, panjang buah 18 cm, lingkar
buah 13 cm, kulit buah kuning cerah, daging buah putih, rasa manis
dan harum.

5. Pisang Raja Jambe, dikenal sebagai pisang olahan, terdiri atas 13 sisir/
tandan. Bobot buah 80 g/buah, bentuk buah lurus dengan pangkal buah
bulat, panjang buah rata-rata 7,8 cm, diameter 7,8 cm, dan tebal kulit
buah 0,2 cm. Daging buah putih kekuningan, tanpa biji.

6. Pisang Raja Molo, dikenal sebagai pisang  konsumsi segar. Panjang
tandan 43-54 cm, terdiri atas 6 sisir/tandan, 10-13 buah/sisir. Bobot buah
100-113 g/buah,  panjang  buah 12 cm, dan diameter 3,4 cm. Bentuk
buah lurus, tebal kulit buah 0,3 cm, daging buah kuning kemerahan
dan tanpa biji.

7. Pisang Raja Kul, termasuk pisang konsumsi segar. Panjang tandan sekitar
32 cm, 16 sisir/tandan, 15 buah/sisir. Bobot buah 40 g/buah, bentuk
buah lurus, panjang buah 8 cm, diameter buah 3,1cm, dan tebal kulit
0,3 cm. Daging buah kuning dan tanpa biji.

8. Pisang Raja Tahun, termasuk pisang olahan. Panjang tandan buah rata-
rata 22,5 cm, 4 sisir/tandan, 15 buah/sisir. Bobot buah 60 g/buah, panjang
buah 11 cm, diameter  buah 3,2 cm, dan tebal kulit buah 0,3 cm. Bentuk
buah lurus dan bagian pangkal bulat. Daging buah kuning keputihan,
tanpa biji.

9. Pisang Raja Bulu, termasuk pisang segar dan olahan. Bobot  tandan 7-
10 kg, terdiri atas 6-7 sisir/tandan, 10-15 buah/sisir. Panjang buah 25-35
cm, diameter buah 6-6,5 cm, warna kulit buah kuning berbintik coklat.
Daging buah putih kemerahan, rasa semanis madu, aroma harum kuat.
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10. Pisang Kepok, termasuk pisang buah olahan. Bobot tandan 14-22 kg,
terdiri atas 10-16 sisir/tandan, 12-20 buah/sisir. Bentuk buah agak pipih
segi lima dan kulit buah berwarna kuning. Pisang kepok dibedakan
menjadi kepok kuning, kepok gabu atau pisang gabu, kepok minturun
(berasal dari Minturun, Kalimantan Selatan), dan lain-lain sesuai
daerahnya.

11. Pisang Tanduk, termasuk pisang buah olahan. Bobot tandan 7-10 kg,
terdiri atas tiga sisir/tandan, 10 buah/sisir. Ukuran buah besar dengan
bentuk menyerupai tanduk, pipih menuju bulat segi lima, berwarna
kulit kuning-oranye berbintik hitam. Daging buah oranye dengan coklat
pada tengah daging buah, sedikit berongga, rasa manis-madu, aroma
harum dan tidak berbiji atau berbiji abortus. Pisang tanduk yang tandan
buahnya lebih dari tiga sisir diberi nama pisang candi, tetapi jika sisir
hanya satu disebut pisang byar.

12. Pisang Mas,  mas termasuk pisang buah konsumsi segar. Ukuran buah
kecil dengan panjang 8-12 cm dan diameter 3-4 cm. Bobot  tandan 8-12
kg, terdiri atas 5-9 sisir, 14-18 buah/sisir. Kulit buah tipis, berwarna kuning
cerah sehingga disebut pisang mas. Warna daging buah kuning-oranye,
rasa sangat manis dan pulen, aroma harum kuat, dan sering kali
digunakan untuk mengobati penyakit kuning.

13. Pisang Ambon Lumut, termasuk pisang buah konsumsi segar. Bobot
tandan 15-18 kg, 8-12 sisir/tandan, 15-25 buah/sisir. Panjang buah 15-20
cm dengan diameter  2,0-3,5 cm. Warna kulit buah hijau atau hijau
kekuningan dengan bintik coklat kehitaman. Daging buah padat,
berwarna putih kemerahan, rasa manis, pulen, aroma kuat, dan tidak
berbiji.

14. Pisang Ambon Putih. Jenis pisang ini pada saat matang berwarna kuning
keputihan dengan warna daging buah putih sampai putih kekuningan.
Rasa daging buah manis sedikit asam dan aromanya kuat. Selain sebagai
buah meja, pisang ambon putih juga digunakan sebagai makanan bayi.
Berat tiap tandannya 15-25 kg, terdiri atas 10-14 sisir. Setiap sisir terdiri
atas 14-24 buah dengan panjang buah 15-20 cm dan diameter 3,5-4 cm.

15. Pisang Nangka, termasuk pisang olahan. Bobot tiap tandan 11-14 kg,
terdiri atas 6-8 sisir, 14-24 buah/sisir. Panjang buah 24-28 cm, diameter
3,5-4 cm, warna kulit hijau, rasa buah asam manis.

16. Pisang Kapas, termasuk pisang olahan. Bobot tandan rata-rata 17,5 kg,
terdiri atas 7-9  sisir, 13-15 buah tiap sisir. Panjang buah rata-rata 6 cm.
Kulit buah tebal, berwarna kuning berbintik hitam. Daging buah putih
kekuningan, rasa manis, dan tidak beraroma.

17. Pisang Kidang, termasuk pisang buah segar. Bobot tandan 8,5-12,5 kg,
5-7 sisir/tandan, 12-13 buah/sisir. Bobot buah 120 g/buah, panjang buah
13-15 cm, lingkar buah 10-12 cm. Kulit buah merah jingga agak ungu,
daging buah putih, rasa manis, dan aroma harum.
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18. Pisang Lampung, termasuk pisang buah segar, mirip pisang mas, tetapi
ujung buah lancip sedangkan ujung buah pisang mas tumpul. Setiap
tandan terdiri atas 6-8 sisir, 18-20 buah/sisir, 940-1.050 g/sisir, 50 g/buah.
Panjang buah 9 cm, lingkar buah 10,5 cm, warna kulit kuning, warna
daging buah putih kemerahan, rasa manis, aroma harum. Kelemahan
pisang lampung adalah buah mudah rontok dari sisir.

19. Pisang Tongkat Langit, banyak ditanam di daerah Maluku. Bentuknya
khas dengan tandan buah mengarah ke atas, sehingga disebut pisang
tongkat langit. Warna kulit buah merah jingga dan warna daging buah
putih kekuningan. Konon pisang ini sangat mujarab untuk
menyembuhkan penyakit kuning. Bobot tiap sisir 1.200 g dan bobot
setiap buah 150 g. Panjang buah 20 cm dan lingkar buah 13 cm.

20. Pisang Awak, termasuk pisang buah konsumsi segar. Jumlah sisir tiap
tandan 18-20, jumlah buah tiap sisir 11. Bobot buah rata-rata 67,5 g/
buah, panjang  15 cm, diameter 3,7 cm, bentuk buah lurus dengan
pangkal bulat, kulit tebal, warna daging buah putih kekuningan.

21. Pisang Badak, juga disebut pisang moro sebo, termasuk pisang buah
konsumsi segar. Tanaman pendek, kekar, kokoh, jarak antardaun rapat,
genjah, dan anakan banyak. Panjang tandan buah 48,5-78,6 cm, 7-15
sisir/tandan, 15-27 buah/sisir, 80-105 g/buah. Panjang buah sekitar 16
cm dan diameter buah 3,8 cm. Bentuk buah melengkung, kulit tebal,
berwarna hijau kekuningan bertotol coklat, warna daging buah putih
kekuningan, tidak berbiji, rasa asam-manis.

22. Pisang Camar Abang. Pisang ini memiliki tangkai buah dengan panjang
37 cm, 5 sisir/tandan, 15 buah/sisir, 75 g/buah. Panjang buah 14,5 cm
dan diameter buah 4,8 cm. Bentuk buah melengkung dengan pangkal
bulat, warna daging buah kuning, tidak berbiji.

23. Pisang Camar Putih, termasuk pisang buah konsumsi segar. Tandan
terdiri atas 6 sisir, 15 buah/sisir, 75 g/buah. Bentuk buah lurus dengan
bagian pangkal bulat panjang sekitar 15 cm dan diameter 4,9 cm. Warna
daging buah kuning keputihan, tidak berbiji.

24. Pisang Barly, Pisang barly termasuk pisang buah konsumsi segar. Panjang
tandan buah 27,1 cm,  6 sisir/tandan, 15 buah/sisir. Bentuk buah lurus
dengan pangkal bulat. Panjang buah sekitar 10 cm, diameter 3 cm, daging
buah kuning, tidak berbiji.

25. Pisang Brintu, termasuk pisang buah konsumsi segar. Panjang tandan
buah sekitar  43 cm, terdiri atas 7 sisir/tandan, 16 buah/sisir, 120 g/buah.
Panjang buah sekitar 11 cm, diameter 53 cm, bentuk lurus. Daging buah
kuning, tidak berbiji.

26. Pisang Rayap, termasuk pisang buah konsumsi segar. Panjang tandan
buah sekitar 25 cm, 6 sisir/tandan, 13 buah/sisir, 81 g/buah. Panjang
buah sekitar  9 cm, diameter buah 3 cm, tebal kulit buah 0,2 cm, bentuk
buah lurus. Daging buah kuning muda, tanpa biji.



340 Sumber Daya Genetik Pertanian Indonesia

27. Pisang Salah Roso, termasuk pisang buah konsumsi segar. Panjang
tandan buah sekitar 23 cm, 8 sisir/tandan, 10 buah/sisir, 90 g/buah.
Panjang buah 10 cm, diameter 3,5 cm, tebal kulit 0,3 cm, bentuk buah
lurus. Daging buah putih kekuningan, tanpa biji.

28. Pisang Sembat, termasuk pisang buah konsumsi segar. Panjang tandan
buah sekitar 52 cm, 9 sisir/tandan, 13 buah/sisir, 120 g/buah. Panjang
buah 15 cm, diameter 4,3 cm, tebal kulit 0,2 cm. Bentuk buah lurus,
daging buah kuning,   tanpa biji.

29. Pisang Kawisto, termasuk pisang buah konsumsi olahan. Tandan terdiri
atas 8-10 sisir, 12 buah/sisir, 100 g/buah. Panjang buah 11 cm, diameter
3,2 cm. Bentuk buah lurus dengan pangkal buah bulat. Daging buah
putih, tanpa biji.

30. Pisang Sawo Awu, termasuk pisang buah konsumsi olahan. Panjang
tandan buah sekitar 33 cm, 4 sisir/tandan, 8 buah/sisir. Bobot buah 10 g/
buah,  panjang buah 13,2 cm, diameter 3,9 cm. Bentuk  buah lurus,
daging buah putih kekuningan, dan buah tanpa biji.

31. Pisang Cici, termasuk pisang buah konsumsi olahan dan segar. Tandan
terdiri atas enam sisir, 12 buah/sisir, 40 g/buah. Panjang buah 12 cm,
diameter 2,4 cm, bentuk buah lurus dengan pangkal bulat, tebal kulit
buah 0,2 cm. Daging buah krem, tanpa biji.

32. Pisang Empat Puluh Hari, disebut juga pisang masak empat puluh hari,
termasuk pisang buah konsumsi segar. Panjang tangkai buah 31,4 cm,
terdiri atas 8 sisir/tandan, 13 buah/sisir, 35 g/buah. Bentuk buah
melengkung dengan pangkal buah bulat, warna daging kuning dan
tanpa biji.

33. Pisang Graito, termasuk pisang buah konsumsi olahan. Tandan terdiri
atas empat sisir, 11 buah/sisir. Panjang buah 16 cm, diameter 3,5 cm.
Bentuk buah lurus dengan pangkal bulat. Daging buah putih kekuningan,
tanpa biji.

34. Pisang Masan. Pisang ini memiliki tangkai buah dengan panjang 39 cm.
Tandan terdiri atas enam sisir, 15 buah/sisir. Bentuk buah lurus dengan
pangkal bulat. Panjang buah 14-18 cm, diameter 3,5 cm. Warna daging
buah kuning dan tanpa biji.

PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK UNTUK PERBAIKAN
MUTU GENETIK

Penurunan produksi pisang antara lain disebabkan oleh serangan hama
dan penyakit. Penyakit utama pisang adalah layu fusarium, layu bakteri, dan
penyakit kerdil bunchy top. Untuk itu, pemuliaan pisang terutama ditujukan
untuk memperoleh varietas yang tahan terhadap penyakit serta memiliki
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kualitas buah dan karakter agronomi yang baik. Untuk tujuan ekspor, buah
pisang harus memiliki kulit yang mulus dan tangkai buah yang tidak mudah
patah, sehingga memudahkan transportasi. Pohon pisang yang diinginkan
oleh perkebunan adalah yang pendek agar tidak mudah roboh oleh angin.
Karakter agronomi lain yang dikehendaki adalah berumur genjah dengan
kemampuan produksi tinggi. Pemuliaan ideotipe pisang berturut-turut
disajikan pada Tabel 10 untuk pisang olahan (plantain) dan Tabel 11 untuk
pisang buah (dessert). Ketersediaan sumber daya genetik untuk mendukung
pemuliaan ideotipa tersebut disajikan pada Tabel 12.

Kesulitan dalam pemuliaan pisang terutama disebabkan oleh sifat
partenokarpi dan sterilitas bunga yang tinggi, baik pada bunga jantan
maupun bunga betina. Biji yang terbentuk hanya sedikit dan sulit
berkecambah. Di sisi lain, sifat partenokarpi harus dipertahankan karena
dikehendaki oleh konsumen. Untuk memperoleh varietas tahan layu bakteri
dan layu fusarium dapat ditempuh dengan berbagai metode pemuliaan,
baik secara konvensional maupun bioteknologi.

Pisang ambon rentan terhadap penyakit layu Fusarium, sedangkan
pisang kepok rentan terhadap layu Pseudomonas. Salah satu upaya untuk
menghasilkan pisang ambon dan kepok tahan terhadap penyakit adalah
dengan hibridisasi. Karena mempunyai genom triploid, pisang ambon dan
kepok memiliki sifat partenokarpi dan fertilitas yang rendah bahkan steril.
Sifat ketahanan terhadap penyakit dimiliki oleh kerabat pisang liar. Selain
itu, tipe pisang tersebut juga memiliki tingkat fertilitas yang tinggi.
Keberhasilan mendapatkan biji pada persilangan pisang barangan (triploid)
dan Calcutta-4 (diploid) memberikan harapan untuk melakukan
persilangan pisang ambon dan kepok dengan pisang liar diploid. Protoplas
berhasil diisolasi dari kalus bunga dan secara in vitro dapat disilangkan
antarsumber protoplas melalui fusi sel. Dengan cara ini, penggabungan
sifat unggul dapat dirancang lebih tepat. Upaya perbaikan varietas pisang
memerlukan beberapa langkah, yaitu isolasi protoplas dari suspensi sel,
induksi pembelahan sel, regenerasi protoplas, dan regenerasi tanaman.

Sifat menyimpang (off type) eksplan pisang yang dikultur pada media in
vitro berkisar antara 3-15%. Sifat menyimpang memberikan keuntungan
bagi pemuliaan tanaman dalam hal jumlah variasi genetik yang dapat
dimanfaatkan untuk perbaikan sifat tanaman yang ada, atau perubahan
sifat itu sendiri merupakan perubahan sifat yang dikehendaki. Salah satu
cara untuk menginduksi tanaman off type adalah melalui subkultur berulang
atau pemberian mutagen. Seleksi dini ketahanan varian somaklonal maupun
embriogenik dan hasil hibridisasi terhadap layu Fusarium maupun bakteri
pada taraf sel akan menyingkat waktu seleksi, sehingga memperpendek
proses pemuliaan.
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Perbaikan ketahanan varietas pisang terhadap penyakit disarankan
melalui seleksi varietas superior dari koleksi sumber daya genetik, introduksi
klon baru hasil pemuliaan konvensional, dan introduksi dari tanaman hasil
transformasi genetik (Persley dan de Langhe 1987). Informasi tentang
evaluasi sumber daya genetik pisang Indonesia telah cukup banyak (Kusumo
dan Bahar 1994; Kusumo 1996), tetapi perlu dipertajam, khususnya seleksi
ketahanan untuk sumber gen tahan layu bakteri dan layu Fusarium.

Genus pisang terdiri atas 30-40 spesies dan seluruhnya diploid (2n=2x=
14, 18, 20, 22) dan asli Asia Tenggara. Di antara spesies tersebut, dua spesies
patut memperoleh perhatian sejalan dengan perbaikan varietas, yaitu M.
acuminata (A) dan M. balbisiana (B), keduanya diploid dengan jumlah
kromosom 2n = 22. Dalam perkembangannya, kedua spesies ini mengalami
evolusi. Evolusi tahap pertama adalah sterilitas biji dan partenokarpi M.
acuminata. AA diploid mengalami restitusi pada saat meiosis dan
menghasilkan AAA triploid. Abnormalitas genetik tersebut memberikan
peluang bagi pemuliaan pisang melalui hibridisasi. Teladan terjadi pada Gros

Tabel 10. Pemuliaan ideotipe pisang olahan (plantain).

Karakter Ideotipe yang diinginkan pengguna

Potensi hasil  25 t/ha/tahun
Tinggi tanaman  3 m
Umur berbunga 210 hari
Umur panen  90 hari
Waktu siklus produksi 365 hari
Bobot tandan buah 15 kg
Jumlah sisir per tandan buah 6-8 tandan
Jumlah buah per sisir 75-100 per tandan
Rata-rata bobot buah 150-200 g
Tabiat anakan 75% induk telah dipanen
Sistem perakaran Vigorous
Karakteristik tandan buah Pendulous
Resistensi penyakit Layu bakteri
Resistensi hama Nematoda
Ketahanan terhadap cekaman abiotik Toleran kekeringan

Toleran genangan
Karakteristik buah Partenokarpi (tanpa biji)

Bahan kering 33%
Matang  8 hari setelah panen
Proporsi daging buah/kulit buah 1,3

Warna buah Kuning-merah

Sumber: Purnomo (2004).
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Michel triploid (2n=3x=33, AAA) yang menghasilkan rata-rata dua biji per
tandan jika dipolinasi dengan diploid fertil, baik pisang liar maupun pisang
budi daya (Shepherd 1999).

Perbaikan varietas pisang melalui hibridisasi telah lama dilakukan di
Honduras dan menghasilkan silangan-silangan yang mempunyai tampilan
yang baik. Di Indonesia, perbaikan varietas melalui hibridisasi juga telah
dilakukan, tetapi hasilnya belum memuaskan karena jenis dan jumlah
tanaman tetua (parent stock) sedikit, sehingga tidak mampu menghasilkan
sejumlah bunga yang serempak untuk hibridisasi. Di samping itu, jumlah
biji yang terbentuk tiap tandan pada persilangan antarklon sangat sedikit
dan pengelolaan biji hasil persilangan kurang mendapat perhatian. Ortiz
dan Vulylsteke (1995) menyatakan antar- dan dalam klon pisang berbeda
dalam pembentukan biji. Pisang olahan ABB mempunyai laju produksi biji
yang lebih tinggi daripada pisang olahan AAB. Pembentukan biji pada pisang
olahan diploid lebih tinggi daripada pisang tetraploid yang diturunkan dari
persilangan triploid-diploid. Variasi pembentukan biji dalam klon

Tabel 11. Pemuliaan ideotipe pisang buah (dessert).

Karakter Ideotipe yang diinginkan pengguna

Potensi hasil  30 t/ha/tahun
Tinggi tanaman  2 m
Umur berbunga 165 hari
Umur panen  75 hari
Waktu siklus produksi 315 hari
Bobot tandan buah  15 kg
Jumlah sisir per tandan buah 6-8
Jumlah buah per sisir 75-100
Rata-rata bobot buah 200-225 g
Tabiat anakan 75% induk telah dipanen
Sistem perakaran Vigorous
Karakteristik tandan buah Pendulous
Resistensi penyakit Layu fusarium
Resistensi hama Nematoda
Ketahanan terhadap cekaman abiotik Toleran kekeringan

Toleran genangan
Karakteristik buah Partenokarpi (tanpa biji)

Bahan kering  53%
matang  8 hari setelah panen
Proporsi daging buah/kulit buah  1,8

Warna buah Kuning-merah

Sumber: Purnomo (2004).
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Tabel 12. Ideotipe tanaman pisang dan sumber genetik1).

Karakter Ideotipe yang Sumber genetik
diinginkan

Arsiektur tanaman
Bentuk tajuk Tegak Pisang Lilin, Jari Buaya, Kole, Kalkutta,

Barangan, pisang Hutan, Klutuk
Tinggi tanaman Pendek ( 2m) Pisang Randah/Badak, Musa

salacensis
Peduncle Panjang ( 61cm) Pisang Blugu, Perancis
Posisi tandan Menggantung Pisang Buai, pisang Hutan

vertikal
Persistensi Persisten Pisang Pelipita
Braktea
Ujung buah Membulat Pisang Mas, barangan
Tebal kulit buah   3 mm Pisang Kepok
Persistensi buah Persisten Pisang Kalkuta, pisang Hutan, Klutuk

Tipe genjah
Umur < 8 bulan Pisang Berlin/Rajamuli, Mas, Kalkuta,

Lilin
Umur petik < 3 bulan Pisang Berlin/Rajamuli, Mas

Produktivitas
Jumlah sisir   14 Pisang Hutan (BKT 11, BSK 30,

SLK 29), Rajasiem
Hasil buah > 18 kg (30 t/ha) Pisang Roti, Buai, Ambon Kuning,

Rajasiem, Cavendis

Buah
Daging buah Meja: Pulen Pisang Sililit, Talas, Barangan

Olah: Kenyal Pisang Tanduk, Candi, Kepok Kuning/
Selayo

Ukuran/bobot Meja: 75-100g/jari Pisang Barangan, Rajaserei
Olah: >200 g/jari Pisang Tanduk, Candi, Jawaka

Bentuk buah Lurus dan Pisang Ambon Kuning
kompak

Daya simpan Tahan lama Pisang Tanduk
(> 2 minggu)

Rasa buah Manis Pisang Mas

Ketahanan
Hama/penyakit Layu Fusarium Pisang Kalkuta, Jari Buaya, Lilin,

pisang Hutan
Bakteri (escape) Pisang Sepatu Amora, Jantan, Tanduk,

Pelipita
Sigatoka Pisang Jari Buaya, Yangambi km 5
Nematoda Pisang Ceylan, Triolin
Penggerek Belum ada informasi
Virus Belum ada informasi

Cekaman Adaptasi luas Pisang Rajasiem, Sarawak/Kedah
lingkungan

1)Disarikan dari berbagai sumber informasi dan evaluasi sumber daya genetik pisang
(Purnomo 2000; 2004).
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dipengaruhi oleh produksi kedua gamet 2n (=3x) pada tetua triploid dan
faktor iklim. Tentu saja keberhasilan produksi biji, embrio, perkecambahan
biji, dan produksi hibrida euploid dan tetraploid mengikuti pola variasi
musiman, yang mencapai titik tertinggi pada bulan kering tetapi kelembapan
udara tinggi.

Untuk perbaikan ketahanan terhadap layu Fusarium dan layu bakteri
perlu gen sumber ketahanan. Pisang liar diploid mempunyai ketahanan
yang tinggi terhadap penyakit (Tezenas et al. 1996). Seleksi diploid kemudian
dimurnikan melalui inbreeding atau haplogenesis. Pendekatan baru
diperkenalkan oleh peneliti tersebut, yaitu persilangan antardiploid yang
selanjutnya diinduksi menjadi tetraploid dan disilang balik dengan jenis
diploid yang lain untuk memperoleh ketahanan yang lebih tinggi. Seleksi
mutan planlet off type pisang Cavendish hasil perbanyakan massal kultur in
vitro memperoleh GCTCV yang tahan layu Fusarium ras 1 dan ras 4 (Hwang
1991; Tang dan Hwang 1994; Hwang dan Ko 2004). Hwang (1986)
melaporkan persentase off type sebesar 0,37% dalam 30.000 planlet dan
2,43% pada 46.260 tanaman dewasa di lapangan. Penerapan teknik off type
sangat mungkin sejalan dengan penguasaan teknik perbanyakan pisang
dengan kultur meristem secara in vitro.

Pemuliaan pisang perlu diarahkan untuk memperoleh varietas yang
dapat menggantikan Cavendish, tahan penyakit sigatoka, Fusarium ras 1
dan 4, tahan virus, nematoda, dan penggerek bonggol. Oleh karena itu,
semua negara yang memiliki keragaman genetik pisang yang tinggi seperti
Indonesia akan memegang kendali jika dapat menyusun program
pemuliaan yang sistematis sehingga dapat berkompetisi. Beberapa
kemajuan dalam pemuliaan pisang yaitu menghasilkan tanaman yang
pendek (dwarfness) melalui pemulian konvensional dengan induk betina
pendek, atau mutasi induksi atau mutasi somaklonal. Pemuliaan untuk
ketahanan terhadap penyakit lebih baik menggunakan pemuliaan
konvensional, kecuali ketahanan terhadap virus akan lebih cepat dengan
menyisipkan gen yang dapat menghambat replikasi virus. Program
pemuliaan pisang di Indonesia telah dimulai untuk ketahanan terhadap
penyakit sigatoka, Fusarium ras 1, layu bakteri, bunchy top, nematoda
Meloidogyne sp., dan Radopholus similis. Teknik induksi mutasi dengan sinar
gama dan EMS diterapkan untuk merakit varietas baru yang tahan terhadap
virus bunchy top.

Sebagian kecil sumber daya genetik pisang Indonesia telah dikoleksi ex
situ dan dikarakterisasi, tetapi deskripsi genetik belum dilakukan secara
baik. Beberapa kemajuan yang telah dicapai mencakup perakitan varietas
tahan penyakit penting, teknik induksi mutasi, perakitan varietas toleran
kekeringan, dan konservasi secara in vitro. Sifat ketahanan terhadap penyakit
penting telah diketahui pada beberapa jenis pisang, antara lain pisang mas
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tahan sigatoka, pisang papan dan pisang muli tahan Fusarium ras 1, pisang
klutuk, pisang kipas dan pisang seribu tahan layu bakteri, pisang seribu
tahan bunchy top, serta pisang papan dan pisang klutuk tahan nematoda.
Beberapa kemajuan yang dicapai antara lain penyusunan pangkalan data
morfologi, genotipe, dan karakter penting varietas-varietas pisang Indonesia
yang dikoleksi ex situ, pengungkapan polimorfisme genetik menggunakan
analisis isozim, studi sitologi untuk menentukan jumlah ploidi secara tepat,
dan teknik konservasi melalui kultur in vitro yang mampu menghambat
pertumbuhan planlet, yaitu dengan memperpanjang waktu subkultur, serta
teknik embriogenesis somatik dan suspensi sel pada puluhan varietas pisang
dari genom AA, AAA, AAB, ABB, dan BB.

Peningkatan gas CO2di atmosfer akibat perubahan iklim global membuat
pemuliaan pisang lebih berorientasi pada perakitan varietas yang toleran
terhadap kekeringan. Peningkatan suhu juga mengarahkan pemuliaan
pisang pada seleksi varietas dengan fase pertumbuhan vegetatif yang lebih
panjang dan fase generatif lebih pendek. Perubahan pola curah hujan
dengan kecenderungan lebih basah pada musim hujan dan lebih kering
pada musim kemarau berdampak terhadap penyebaran penyakit melalui
air maupun vektor, dan memunculkan penyakit baru yang lebih tahan panas,
sehingga pemuliaan pisang diarahkan untuk mendapatkan varietas yang
lebih tahan terhadap serangan organisme pengganggu. Toleransi terhadap
kekeringan diperoleh melalui seleksi varietas tahan dari varian-varian
somaklonal dan embriogenesis somatik. Teknik bioteknologi yang telah
dikembangkan dalam pemuliaan pisang yaitu meliputi in vitro seperti
embriogenesis somatik, kultur protoplas, suspensi sel, metode haploid,
hibridisasi somatik, dan transformasi gen.

Kesulitan dalam perbaikan mutu genetik pisang disebabkan oleh sifat
partenokarpi dan sterilitas bunga. Biji yang terbentuk dalam jumlah sedikit
sering kali sulit berkecambah, sedangkan partenokarpi merupakan sifat
yang harus dipertahankan, karena konsumen menghendaki buah tanpa
biji. Selain itu, konstitusi genomik yang sama antarvarietas pisang sering kali
menampilkan keragaan agronomi yang berbeda. Varietas yang berkembang
saat ini sering kali mempunyai nama ganda dan tumpang tindih  dengan
varietas lainnya. Untuk itu, disarankan langkah-langkah pemuliaan pisang
sebagai berikut: (1) identifikasi kekerabatan dan pengelompokan varietas-
varietas pisang berdasarkan keragaan morfologi dan molekuler
(sitogenetik), termasuk seleksi tetua; (2) identifikasi dan koleksi ras-ras
penyakit serta pemetaan wilayah endemis; (3) peningkatan variabilitas
genetik (khususnya diploid jantan) dan pembentukan populasi pemuliaan
yang baru; (4) seleksi ketahanan terhadap ras-ras penyakit dan sifat utama
lainnya, toleran kekeringan, umur panjang pada fase vegetatif dan pendek
pada fase generatif, serta kualitas buah; dan (5) pengembangan varietas
unggul dengan partisipasi petani atau pemangku kepentingan.
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PENUTUP

Indonesia merupakan pusat asal dan penyebaran sumber daya genetik
pisang di dunia. Kekayaan varietas pisang Indonesia lebih banyak daripada
negara lain, namun produksinya hanya menempati urutan ketujuh dunia.
Rendahnya produksi pisang Indonesia disebabkan oleh serangan hama
dan penyakit, terutama layu fusarium, layu bakteri, dan penyakit kerdil bunchy
top. Untuk itu, pemuliaan pisang terutama ditujukan untuk memperoleh
tanaman yang tahan terhadap penyakit tersebut.

Indonesia bukan hanya pusat asal pisang, tetapi juga pusat asal sebagian
besar seksi dari genus Musa, yaitu Eumusa, Australimusa, Callimusa, dan
Rhodochlamy, baik untuk tipe berbiji dan tidak berbiji sesuai ploidi dan
genom, maupun buahnya untuk konsumsi segar atau olahan. Sebelas
spesies dari seksi Eumusa menyebar di seluruh kawasan Asia Tenggara,
Australimusa di Maluku, Papua, Papua Nugini, Pasifik, dan sebagian Filipina,
sementara Callimusa tersebar di kawasan Thailand, Malaysia, Sumatera,
dan Kalimantan. Pisang komersial yang sekarang berkembang ke berbagai
wilayah Indonesia merupakan hasil persilangan alami dari pisang liar dan
telah mengalami domestikasi dengan keragaman yang tinggi. Pisang dapat
ditemui mulai dari bagian barat sampai timur Indonesia, yang menjadi
petunjuk adanya kemudahan dalam mendapatkan materi genetik sebagai
bahan pemuliaan.

Koleksi ex situ pisang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga penelitian
pemerintah bekerja sama dengan lembaga riset internasional, baik dalam
bentuk koleksi in vitro maupun koleksi di lapang dari aksesi-aksesi yang
dikumpulkan dari berbagai wilayah. Namun ini tidak cukup karena luasnya
keragaman sumber genetik pisang. Untuk itu, konservasi sumber daya
genetik pisang perlu melibatkan masyarakat agar dapat langsung
mengembangkannya.

Identifikasi varietas pisang berdasarkan keragaan morfologi dan genom
perlu terus dilanjutkan untuk menghindari duplikasi dalam perakitan
varietas. Pemuliaan telah menghasilkan varietas pisang mas tahan sigatoka,
pisang papan dan pisang muli tahan Fusarium ras 1, pisang klutuk, pisang
kipas dan pisang seribu tahan layu bakteri, pisang seribu tahan bunchy top,
dan pisang papan dan pisang klutuk tahan nematoda. Juga telah disusun
pangkalan data morfologi, genotipe dan karakter penting dari varietas-
varietas pisang Indonesia yang dikoleksi ex situ. Polimorfisme genetik pisang
dapat diungkap dengan menggunakan analisis isozim, sidik DNA, dan sitologi
untuk menentukan jumlah ploidi secara tepat. Pemuliaan pisang dengan
strategi tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan konsumsi yang
makin meningkat sejalan dengan kampanye sehat “konsumsi dua buah
pisang setiap hari memenuhi kebutuhan vitamin B6”. Ini sejalan dengan
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menjadikan pisang sebagai buah tropis mirip buah apel, dengan sebutan
“a banana a day keeps the doctor away”.
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PENDAHULUAN

Mangga yang juga dikenal dengan sebutan “mempelam” adalah anggota
dari keluarga Anacardiaceae, tanaman buah tropis yang bernilai ekonomis
dan disukai oleh masyarakat di seluruh dunia (Jha et al. 2010; Rajwana et al.
2011). Genotipe mangga dibagi ke dalam dua kategori, yaitu monoembrioni
dan poliembrioni. Keduanya berasal dari India dan Asia Tenggara (Bompard
dan Schnell 1997).

Terdapat lebih dari 69 spesies mangga yang buahnya dapat dimakan,
terutama di Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan Semenanjung Malaysia
(Kostermans dan Bompard 1993). Ini menunjukkan bahwa Indonesia
merupakan pusat asal dan pernyebaran spesies mangga, meskipun saat ini
banyak spesies sudah langka dan termasuk dalam daftar merah atau
terancam punah menurut International Union for Conservation of Nature
and Natural Resources (IUCN). Mengidentifikasi, mengumpulkan, dan
membangun koleksi hidup spesies mangga untuk digunakan dalam
program perbaikan mangga (Mangifera indica L.) perlu menjadi perhatian
agar kekayaan plasma nutfah ini memberikan kesejahteraan bagi
masyarakat. Produksi mangga Indonesia menempati urutan ketiga setelah
pisang dan jeruk, dan peringkat kelima dunia setelah India, China, Thailand,
dan  Meksiko, tetapi produksi sebagian besar masih untuk memenuhi
konsumsi sendiri.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, varietas mangga yang dominan
adalah Arumanis yang dilepas pada tahun 1984. Varietas ini kemudian
berkembang luas dalam skala perkebunan pada tahun 1990-an dan
digunakan untuk menumbuhkan kawasan baru mangga di beberapa
daerah. Sejalan dengan perkembangan informasi, pasar bebas, dan tekanan
lingkungan, pengembangan mangga ke depan diarahkan pada perakitan
varietas sebagai pangan fungsional, buah dapat dipanen beberapa kali
dalam setahun, dan perawakan pohon pendek dan produktif.
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Konsumsi mangga meningkat secara signifikan karena kesadaran akan
lingkungan dan tren kembali ke alam (back to nature). Enzim pada buah
mangga, yaitu mangiferin, katekol oksidase, dan laktase dapat
membersihkan kotoran dalam usus dan penawar racun dalam tubuh. Buah
mangga juga meningkatkan daya tahan tubuh melawan kuman. Fenol
dalam buah mangga berupa kuersetin, isokuersitrin, astragalin, fisetin, asam
galat, dan metilgalat dapat mencegah kanker kandung empedu, serta
triptofan dan prekursor dari serotonin dapat meningkatkan libido (Wijaya
et al. 1997; Wauthoz et al. 2007; Khoo et al. 2010).

DAERAH ASAL DAN PENYEBARAN

Mangga tipe monoembrioni berasal dari Asia Selatan, terutama India Timur,
Myanmar, dan Kepulauan Andaman, dan telah dibudidayakan oleh
penduduk setempat. Para biksu meyakini telah membawa mangga ketika
melakukan perjalanan ke Malaya dan Asia Timur pada abad ke-4 dan ke-5
sebelum Masehi. Sementara itu orang Persia membawa buah mangga dari
Hindia Timur ke Afrika Timur sebelum kedatangan bangsa Portugis, yang
kemudian mengenalkannya ke Afrika Barat dan Brasil pada awal abad ke-
16. Mangga kemudian menyebar ke Hindia Barat, dan pertama kali ditanam
di Barbados, Republik Dominika pada  tahun 1742 dan di hingga Jamaika
pada 1782. Pada  awal abad ke-19, mangga telah berkembang hingga ke
Meksiko yang berasal dari Filipina dan Hindia Barat. Mangga tipe poliembrioni
dari Asia Tenggara, terutama Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand
(negara-negara pertama penghasil mangga) telah dibudidayakan sebagai
tanaman buah dan kini berkembang pula ke negara-negara lain.

Beberapa ahli botani (Mukherjee 1953; Hou 1978; Mondal et al. 1982)
telah mengusulkan klasifikasi genus Mangifera. Namun kemudian
Kostermans dan Bompard (1993) memperbarui dan melengkapi klasifikasi
taksonomi terbaru berdasarkan karakteristik morfologi bunga dan terdapat
69 spesies genus Mangifera. Sebanyak 58 spesies dikelompokkan menjadi
dua subgenus dengan beberapa bagian, sedangkan status 11 spesies lainnya
belum pasti. Taksonomi klasik ini membuka cakrawala bagi perkembangan
spesies mangga, meskipun sering kali ditemui penanda yang ambigu. Ke
depan, taksonomi mangga perlu dilengkapi dengan status mangga yang
lebih detail berdasarkan biologi molekuler sebagai pendekatan taksonomi
modern.

Spesies mangga di Indonesia menurut Bompard dan Schnell (1997)
menyebar di Sumatera (27 spesies), Kalimantan (28 spesies), Jawa (termasuk
Kepulauan Sunda Lesser sembilan spesies), Sulawesi (enam spesies),
Halmahera (Celebes, empat spesies), serta Bali dan Nusa Tenggara (lima
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spesies). Mukherje dan Sharma (1985) mengemukakan di Asia Tenggara
hanya terdapat 41 spesies Mangifera, sedangkan spesies lainnya mungkin
sama. Selain M. indica, 15 spesies lainnya dari genus Mangifera buahnya
dapat dimakan dan beberapa di antaranya memiliki rasa yang enak, tetapi
kualitas buahnya tidak sebaik M. indica yang mempunyai buah paling enak.
Namun, spesies yang buahnya kurang enak tetapi bermanfaat sebagai
batang bawah dan sering kali memengaruhi pertumbuhan batang atas,
yang menampilkan pohon-pohon mangga cebol, toleran kekeringan, serta
produksi dan kualitas buah lebih baik.

Mukherje (1985) dan Gruezo (1991) melaporkan, dari 41 spesies  mangga
di dunia, 34 spesies di antaranya terdapat di Indonesia. Namun, jumlah
spesies ini menurun menjadi 31 spesies (Kosterman dan Bompard 1993),
di mana 28 spesies di antaranya terdapat di Kalimantan, yang menjadi pusat
asal dan penyebaran spesies mangga Indonesia. Penyebaran beberapa
spesies mangga Indonesia disajikan pada Tabel 1 dengan beberapa contoh
keragaan buah pada Gambar 1.

Berdasarkan morfologi bunga, Kostermans dan Bompard (1993)
membagi genus Mangifera menjadi dua subgenus, yaitu Mangifera dan
Limus. Subgenus Mangifera memiliki empat sesksi, yakni seksi Marchandora,
Euantherae, Rawa, dan Mangifera, sedangkan subgenus Limus memiliki
dua seksi, yaitu seksi Deciduae dan Perennes.

Eiadthong et al. (2000) mengevaluasi keragaman genetik dan hubungan
kekerabatan mangga budi daya dengan jenis liar menggunakan amplified
fragment length polymorphism (AFLP). Spesies-spesies liar yang dievaluasi
terdiri atas M. gedebe mewakili seksi Marchandora; M. griffithii mewakili
seksi Rawa; M. pentandra, M. caloneura, M. odorata, M. macrocarpa, M.
oblongifolia, M. collina, M. laurina, M. sylvatica, dan M. Flava mewakili seksi
Mangifera, sedangkan spesies budi daya menggunakan M. indica. Hasil
evaluasi  menunjukkan bahwa AFLP cukup efisien dan dapat diandalkan
untuk menjelaskan kekerabatan interspesifik maupun intraspesifik dalam
genus Mangifera. Dendrogram pengelompokan pasangan dengan metode
aritmetrik tertimbang (unweighted pair grouping method using arithmetic
averages = UPGMA) dan hubungan kekerabatan (neighbour joining = NJ)
adalah sama di antara 14 spesies Mangifera. Spesies klaster utama dan
spesies yang paling erat hubungannya dengan M. indica adalah M. laurina
dan M. sylvatica, diikuti oleh M. oblongifolia, M. odorata, M. macrocarpa, dan
M. foetida (Gambar 2). Perbedaan utama dari dua teknik analisis UPGMA
dengan NJ hanya dalam penempatan M. cochinchinensis. Menurut pohon
analisis NJ, M. cochinchinensis berada dalam satu klaster bersama dengan
M. gedebe, M. griffithii, dan dua taksa lainnya keluar dari kelompok. Meskipun
klaster UPGMA menempatkan M. gedebe dan M. griffithii pada posisi yang
jauh dengan M. indica bersama dengan dua taksa outgroup, M.



354 Sumber Daya Genetik Indonesia

Tabel 1. Nama spesies,  daerah penyebaran, dan ciri utama spesies mangga yang
terdapat di  Indonesia.

Nama spesies Penyebaran Nama daerah Ciri utama

Mangifera casturi Kalimantan Mangga Kasturi, Buah unik, berukuran kecil,
Kosterm Selatan Kasturi cv. bila masak berwarna ungu

(spesifik) Cuban, Kasturi kecoklatan
M. quadrifida cv. Pilipisan Cuban buahnya membulat
Auct. (Jack) telur, berwarna kemerahan,
Ding Hou. tidak menjadi hitam ketika

tua, kulit buah sangat
mudah dipisahkan dari
daging buah. Daging buah
berwarna kuning oranye.
Pilipisan menjorong, datar
berwarna hijau pucat
dengan totol hitam, bila tua
tetap hijau. Daging buah
berwarna hijau oranye
kuning, berserat banyak

M. pajang Kalimantan Mangga Pajang Tumbuh liar di dataran
Kosterm. Timur rendah Kalimantan Timur,

(Kotobaru, dibudidayakan di kebun-
Kutai, Hulu kebun suku Dayak. Buah
Sungai berukuran sangat besar,
Mahakam, dikonsumsi jika buah sudah
Tering, Perak diperam 2-3 hari, rasa buah
(Damai), enak dengan terpentin
Melak, tinggi, makanan fungsional
Barong
Tongkok,
Tenggarong-
Kutai)

M. impressineria Kalimantan Mangga Konyot Buah serupa Binjai yang
Kosterm (Barong Besi (Kaliman- besar (8-10,5 × 12-16 cm),
M. decandra Tongkok, tan), komang cita rasa masam
Ding Hou Kesik Luwuy, bakad

Sekolah Darat, (Sumatera)
Melak,
Kalimantan
Timur)
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Tabel 1. (lanjutan).

Nama spesies Penyebaran Nama daerah Ciri utama

M. foetida Sumatera, Bacang, Buah bergetah tajam, gatal,
Lour. Kalimantan, embacang, untuk rujak, asinan atau
M. horsfieldii Jawa macang, asam, sambal setelah direndam

hambawang air garam, aroma harum
(Kalimantan keras
Selatan),
bakumpai
(Kalimantan
Tengah), pakel
(Jawa)

M. gedebe Mig. Kota Bangun, Repeh, kepi Tanaman selalu ditemukan
M. camptosperma Kutai Timur (Kalimantan), tergenang air, buah gepeng
Pierre, kedepir dan miring, hijau pucat atau
M. reba Pierre, (Sunda), hijau kekuningan bila
M. inocarpoides gedepir masak. Buah dimakan
Merr. (Sumatera) ketika masih muda, saat
& Perry masak daging buah banyak

mengandung serat

M?1. sp.)1) Kampung Asam kepang -
Pial, Loleng,
Kotabangun,
Kalimantan
Timur

M. caesia Jack Kampung Mangga/asam Aroma buah masak sangat
M. verticillata Embayan, palung harum, buah segar untuk

Loa Janan, campuran minuman, daging
Loa Kulu, buah diawetkan untuk
Samarinda, campuran sambal
Kalimantan
Timur

M. longipes syn. Simpur, Asam buluh Aroma buah wangi dan
M. laurina Kandangan, cita rasanya manis

Hulu Sungai
Selatan,
Kalimantan
Barat
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Tabel 1. (lanjutan).

Nama spesies Penyebaran Nama daerah Ciri utama

M. kemanga Sumatera, Mangga kemang Aroma buah khas, rasa
Blum. Kalimantan, (Jawa Barat: asam manis untuk rujak,
M.caesia var. Bali, Jawa Bogor); mangga sari buah; berbunga-
kemanga (Bl.) (Jawa Barat) Binjai berbuah Oktober dan
Wanji (Kosterm). (Kalimantan Desember (musim
M. caesia var. Selatan: hujan)
verticellata Banjarbaru) dan
(C.B. Rob.) Bali

Mukherji Mangga kam- Buah binjai juga digunakan
M. foetida bawang, balanu, sebagai bumbu untuk
(non Lour.) Bl. beluno, binjai pembuatan saus bahan
M. polycarpa pulut, bersama dengan ikan. Suku
Griff. buluno (h), Sunda mengonsumsi daun
M. verticellata bunduh muda sebagai lalab
C.B. Rob. dendahan,

ondo, wanji
(Kalimantan)

M. spp (?)1) Kampung Asam soeragam Cita rasa buah sangat
Anayung, masam
Lok Sado,
Hulu Sungai
Selatan,
Kalimantan
Selatan

M. odorata Sumatera Mangga kuini -
Griff. (Lampung-

Sibolangit),
Jawa
(Pekalongan,
Banten,
Kediri),
Kalimantan
(Kutai,
Tabalong,
Martapura)

M. macrocarpa Kutai, Asam busur Daun panjang, sempit dan
Bl.) Tabalong, tepi daun sangat tajam

Martapura menyerupai pisau
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Tabel 1. (lanjutan).

Nama spesies Penyebaran Nama daerah Ciri utama

M. griffithii Lok Sado, Asam rawa- Buah kuning kemerahan
Hooker f. Hulu Sungai rawa sampai kehitaman, enak
M. microphylla Selatan, (Kalimantan) dan rasa manis
M. sclerophylla Kalimantan
M. beccari Selatan

M. spp (?)1) Sungai Hidan, Asam konyot -
Nyuatan atau hatta, asam
Muara konyot jatas
Tohong,
Damai,
Merlak, Kutai,
Kaltim

M. spp (?)1) Pegunungan Asam bitik, -
Nahank, urang, unek,
Kampung buyung
Tering,
Dampar,
Kutai

M. spp (?)1) Hulu Sungai Asam siluk -
Mahakam,
Lingau,
Kutai

M. spp (?)1) Kampung Asam hantu -
Hayan, Lok
Sado, Hulu
Sungai
Selatan,
Kalimantan
Selatan

M. spp (?)1) Rantaulayung, Asam romean, -
Cempaka, Asam raman
Martapura, Asam rawan
Kalimantan
Selatan

M. similis Blume Kampung Asam pipit Buahnya dimakan, rasa
Tuhur, Hulu (Kalimantan asam manis
Sungai Selatan Selatan)

M. havilandii Rantaulayung, Kulipisan -
Ridley Cempaka,

Martapura,
Kalimantan
Selatan
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Tabel 1. (lanjutan).

Nama spesies Penyebaran Nama daerah Ciri utama

M. laurina - Mangga pari, Pohon dan buahnya mirip
Blume empelan kapas, dengan mangga, M. indica,
M. longipes empelam, hanya lebih kecil, kuning
M. parih mempelam, pucat, dengan daging buah
M. sumatrana) pelem kecik berwarna kuning, lembut,

(Sumatera, berserat dan penuh sari
Jawa), asam buah
buluh
(Kalimantan
Selatan)

Mangifera Sekolah Darat, Mangga putar Buah manis asam, dibuka
torquenda Melak, Kutai, (Kalimantan) dengan cara yang khas,
Kostermans Kalimantan yaitu diiris melingkar

Timur; sepanjang kulit di tengah
Kalimantan buah, lalu kulitnya diputar
Selatan untuk melepaskan isinya

M. altissima - Embacang, Buahnya dimakan, baik
Blanco, paho, pahutan muda maupun tua, segar
(sinonim: (Sulawesi, ataupun diolah, dipasarkan
M. rumphii, Nusa Tenggara, secara lokal
M. merrili, Maluku,
Buchanania Papua)
reticulata)

M. lalijiwa - Mangga lalijiwo. -
Kosterms - Pada koleksi KP

Cukurgondang
Lalijiwo 61

M. pentandra - Asam pauh -
Hooker f. (Sumatera,
M. lanceolata Kalimantan)

M. sumbawaensis - - -
Kosterms

1)Tanda tanya (?) adalah tata penulisan yang disepakati oleh ahli taksonomi untuk
tanaman yang ada nama daerahnya tetapi klasifikasi spesiesnya belum final.

Sumber: Purnomo (1987); Bompard dan Schnell (1997); Verheij dan Coronel (1997);
Kostermans dan Bompard (1993).



359
Sudarmadi Purnomo
Sumber daya genetik mangga: Status pengelolaan dan pemanfaatan

cochinchinensis  berkerabat dekat dalam satu klaster dengan M. collina, M.
pentandra, M. flava, dan M. caloneura.

Dengan menggunakan bahan plasma nutfah yang sama dengan
Eiadthong et al. (2000), Yonemori et al. (2002) melakukan analisis keeratan
hubungan M. indica dengan spesies mangga liar. Ternyata M. indica

Gambar 1. Spesies mangga liar yang endemis di Kalimantan; (a) mangga pajang (Mangifera
pajang Kosterm.), (b) mangga konyot besi (M. impressineria Kosterm.), (c)
mangga binjai banjar (M. kemanga), (d) mangga putar (M. torquenda
Kostermans.), (e) mangga repeh (M. gedebe Mig.), (f) mangga pilipisan (M.
casturi cv. pilipisan), (g) mangga pauh (M. pentandra Hooker f.), dan (h) mangga
kasturi (M. casturi cv. kasturi) (Dokumen: Purnomo 1987).

Gambar 2. Dendrogram analisis klaster 14 spesies mangga termasuk tujuh varietas
berdasarkan 217 penanda AFLP (Eiadthong et al. 2000).

M. laurina BI.
M. sylvatica Roxb.(MS-1)
M. sylvatica Roxb.(MS-2)
M. indica L. ‘Salaya’
M. indica L. ‘Raed’
M. indica L. ‘Pim Sen Man’
M. indica L. ‘Irwin’
M. indica L. ‘Adam’
M. indica L. ‘Nam Dok Mai’
M. indica L. ‘Sampee’
M. oblongifolia BI.
M. odorata Griff.(MO-1)
M. odorata Griff.(MO-2)
M. macrocarpa BI.
M. foetida Lour.
M. collina Kosterm.
M. pentandra Hook.f.(MP-1)
M. pentandra Hook.f.(MP-2)
M. flava Evrad.(MV-1)
M. flava Evrad.(MV-2)
M. cochinchinensis Engler
M. caloneura Kurz (MR-2)
M. caloneura Kurz (MR-1)
M. griffithii Hook.f.
M. gedebe Miq.
Anacardium occidendate L.
Bouea macrophylla Griff.

0,25 0,34 0,43 0,52 0,60 0,69 0,78 0,87

Indeks kesamaan
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berkerabat dekat dengan M. sylvatica dan M. oblongifolia, sementara itu M.
foetida  berkerabat dekat dengan M. macrocarpa. Maknanya, keeratan
kekerabatan antarspesies ditentukan oleh seksi dalam subgenus Mangifera.
Analisis parsimoni menunjukkan hubungan yang sangat erat antara M.
indica, M. laurina, dan M. sylvatica, meskipun M. indica terkait lebih erat
dengan M. laurina daripada M. sylvatica. Adapun 10 spesies Mangifera
lainnya, M. flava membentuk kelompok monofiletik dengan M. gedebe, dan
M. foetida berhubungan dengan M. odorata. Kedua klaster membentuk
kelompok besar dari M. indica, M. laurina, M. sylvatica, dan M. oblongifolia,
dan monomorfik dari M. cochinchinensis. Kelompok besar ini dipisahkan
dari M. macrocarpa dan kelompok monofiletik M. caloneura, M. gracilipes,
M. pentandra, dan M. griffithii. Taksa outgroup, A. occidentale lebih jauh
terkait dengan spesies Mangifera daripada B. macrophylla (Gambar 3).

Beberapa spesies yang tertera pada Tabel 1 mungkin saja saat ini
kondisinya sudah mengkhawatirkan sejalan dengan penyusutan hutan
sekunder menjadi hutan industri. Terlepas dari kepentingan ekonomi yang
sering kali tidak mempertimbangkan faktor sumber daya genetik, Hidayat
et al. (2011) melaporkan hubungan kekerabatan 19 spesies Mangifera
Indonesia dan Thailand yang dianalisis menggunakan urutan maturase-K
gene (mat-K gene) dari genom kloroplas. Analisis filogenetik dengan metode
parsimoni menunjukkan, gen mat-K bisa mengklasifikasikan Mangifera
menjadi tiga kelompok besar. Meskipun sistem klasifikasi berbeda dengan
sistem sebelumnya, hasilnya telah memberikan gambaran baru tentang
taksonomi Mangifera. Hasil lebih lanjut menunjukkan bahwa dua spesies

Gambar 3. Keeratan hubungan Mangifera indica dengan kerabat 14 spesies Mangifera
yang diperoleh dengan menggunakan jarak genetik Kimura 2 (Karihaloo et al.
2003).

M. cochinchinensis 2
M. sylvatica

M. oblongifolia

M. odorata
M. foetida
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M. flavaM. gedebe

M. macrocarpa

M. caloneura
M. gracilipes

M. griffithii M. pentandra

M. cochinchinensis 1

M. cochinchinensis 2

‘Nam Dok Mai’
‘Khoio Sawoei’ ‘Raed’

‘Ok Rong’

‘Man Kom’ ‘Carabao’
M. laurina
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B. macropylla
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Mangifera yang sama, yaitu M. laurina dan M. macrocarpa, berbeda urutan
DNA dari gen mat-K antara yang berasal dari Indonesia dengan yang dari
Thailand. Artinya keragaman genetik dalam spesies telah meningkat pada
kedua spesies tersebut.

Kemajuan cukup pesat untuk menjawab apakah Indonesia termasuk
pusat asal dan persebaran spesies-spesies mangga, dapat dilihat pada
laporan Fitmawati (2008) yang mengkaji biosistematika mangga Indonesia.
Dengan mendeskripsikan indikator-indikator keragaan spesimen yang
berasal dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, secara
morfologi maupun sitoplasmik M. laurina dan kerabat dekatnya dapat
dibedakan menjadi empat jenis, yaitu M. indica, M. laurina, M. lalijiwa, dan
M. aplanata, sedangkan M. rubropetala menjadi sinonim M. indica.
Hubungan kekerabatan menghasilkan dua sister grup, yaitu M. indica dan
M. lalijiwa, serta M. laurina dan M. aplanata. Penanda random amplified
polymorphic DNA (E-RAPD) dapat membedakan M. aplanata (Depeh)
dengan kerabat dekat lainnya, yaitu M. laurina Dodol Ternate, M. rubropetala
(sinonim M. indica), M. laurina  Betoel, M. indica Golek, dan M. indica Cengkir
(Fitmawati 2008).  Penelusuran nenek moyang M. laurina dan kerabatnya
menggunakan cpDNA trnL-F intergenic spacer menunjukkan, mangga Hiku
sebagai kerabat liar diduga sebagai tetua bersama M. laurina dan kerabatnya.
Hal ini memperkuat dugaan bahwa Sulawesi merupakan pusat
keanekaragaman M. laurina dan kerabatnya, dan  Indonesia adalah pusat
keanekaragaman mangga dunia.

KEKAYAAN PLASMA NUTFAH: ADAPTASI, PENYEBARAN,
DAN SIFAT-SIFAT SPESIFIK

Genus Mangifera adalah salah satu dari 68 genus dalam keluarga
Anacardiaceae, dan M. indica adalah spesies yang paling penting untuk
produksi buah di daerah tropis dan subtropis. Jumlah spesies Mangifera
terbanyak ditemukan di Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan  Semenanjung
Melayu (Bompard dan Schnell 1997). Klasifikasi terbaru dan dapat diterima
untuk genus Mangifera dilaporkan oleh Kostermans dan Bompard (1993)
yang mengelompokkan 69 spesies dalam genus berdasarkan karakteristik
morfologi dan 58 spesies diklasifikasikan menjadi dua subgenus dengan
beberapa seksi. Diperkirakan ada 2.650 aksesi mangga yang tersebar di
Indonesia, dengan wilayah utama di 13 provinsi (Tabel 2).

Mangga dengan wilayah sebaran spesifik umumnya dikonservasi on
farm di pekarangan oleh petani, sedangkan spesies liar dikonservasi in situ
di hutan sekunder di Kalimantan. Beberapa spesies lainnya, M. foetida, M.
odorata, M. kemanga, M. lalijiwa, dan M. gedebe dikonservasi ex situ di
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Kebun Percobaan (KP) Cukurgondang, Pasuruan, Jawa Timur; KP Subang,
Jawa Barat; dan KP Sumani, Solok, Sumatera Barat.

KP Cukurgondang yang dibangun sejak tahun 1941 menjadi pusat
koleksi plasma nutfah mangga. Jumlah koleksi mencapai 208 varietas (298
klon/aksesi) dengan jumlah tanaman 1.148 pohon, berasal dari berbagai
daerah di Indonesia dan hasil introduksi dari luar negeri. Pada tahun 2007
dan 2008, koleksi plasma nutfah mangga bertambah dengan ditanamnya

Tabel 2. Wilayah andalan sentra produksi mangga1).

Provinsi Wilayah andalan Patron varietas spesifik

Nanggroe Aceh Sabang -
Darussalam

Bengkulu - Mangga Bengkulu

Jawa Barat Majalengka, Indramayu, Gedong, Gedong Gincu,
Cirebon Cengkir

Jawa Tengah Pati, Rembang, Sragen, Lalijiwo, Arumanis, Manalagi,
Blora, Pemalang, Cilacap Golek, Madu, Santok

Yogyakarta Bantul, Sleman, Gunung Lalijiwo, Arumanis, Manalagi,
Kidul Golek, Madu, Mangga Malam

Jawa Timur Pasuruan, Probolinggo, Arumanis, Gadung, Manalagi,
Situbondo, Lamongan, Madu, Santok Magetan, Podang
Gresik, Jombang, Urang (Kediri), Golek,
Magetan, Kediri, Chokonan (Gresik), Santok
Nganjuk Magetan

Bali Buleleng Arumanis, Manalagi, Gadung,
Wanyi

Nusa Tenggara Barat Sumbawa, Lombok Arumanis, Manalagi, Gadung
Barat, Bima, Dompu

Nusa Tenggara Timur Manggarai, Flores Arumanis, Manalagi, Gadung
Timur, Kupang, Sika,
Ngada, Belu, Sumba
Timur

Kalimantan Selatan Banjarbaru, Kandangan Kasturi

Sulawesi Selatan Takalar, Jeneponto -

Sulawesi Tengah Poso, Donggala -

Sulawesi Tenggara Kendari, Kolaka, Buton -

1)Sumber: Direktorat Budidaya Tanaman Buah (2007); Purnomo (2012).
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65 aksesi mangga hasil persilangan antara mangga Arumanis 143 dan
Manalagi dengan klon merah Cukurgondang.

Evaluasi menyeluruh terhadap 208 varietas mangga Cukurgondang (Cg)
telah dilaporkan oleh Kusumo dan Suminto (1987), Purnomo et al. (1990),
dan Rebin et al. (2002). Evaluasi meliputi potensi produksi, arsitektur
tanaman, nisbah floem/xylem untuk menentukan arsitektur varietas tanaman
cebol, keragaman bobot buah, periode fase generatif untuk menentukan
kelas varietas berbunga awal, medium, akhir serta frekuensinya dalam
setahun; rasio seks; embriogenik; klasifikasi kualitas buah dan preferensi
konsumen. Evaluasi menghasilkan 14 varietas unggul yang dilepas oleh
Kementerian Pertanian, yaitu dua varietas pada tahun 1987, enam varietas
pada tahun 2002, dan enam varietas pada tahun 2008.

Keanekaragaman genetik mangga Indonesia tergolong luas, yakni 15-
62% (morfologi), 2-31% (RAPD), dan 12-40% (kombinasi kedua penanda)
(Fitmawati 2008). Tidak terdapat duplikasi aksesi pada koleksi mangga
Cukurgondang, sehingga semua aksesi harus dikonservasi kelestariannya.
Pengelompokan berdasarkan ciri agronomi buah pada 84 varietas
menghasilkan delapan kelompok utama, yaitu kelompok Berem, Golek,
Kepodang, Bapang, Arumanis, Gedong, Madu, dan Kebo. Sinonim mungkin
terjadi pada mangga Lalijiwo, yaitu sama dengan Thaber, Tabar, Gurih; dan
Arumanis sama dengan Gadung. Homonim juga dijumpai pada Kates-277
yang juga anggota kelompok utama Golek, sedangkan varietas Kates adalah
anggota kelompok utama Arumanis. Varietas Nanas-93 anggota kelompok
utama Madu berbeda dengan Nanas-71 anggota kelompok utama Bapang
(Tabel 3). Penanda RAPD menunjukkan kekerabatan  paling  dekat, yaitu
Janis  dengan  Endok-181, diikuti  oleh  Kidang kuini  dengan mangga
Mangkok dan Kidang kuini dengan lahang. Kekerabatan  yang  paling jauh
ditunjukkan oleh Madu-67 dengan Manila, di mana kedua varietas berbeda
jenis, yaitu Madu-67 adalah anggota M. lalijiwa, sedangkan Manila
merupakan anggota M. indica. Kemiripan yang  rendah  juga ditunjukkan
oleh  Trapang dan  Glembo.

Keragaman mangga lokal yang dikonservasi on farm di pekarangan
petani cukup luas. Laporan Sumiarsi et al. (2006) menjadi salah satu bukti
bahwa konservasi on farm juga efektif dalam menjaga kelestarian varietas-
varietas mangga. Tim peneliti ini melakukan eksplorasi mangga di
Kabupaten Madiun dan sekitarnya, dan menjumpai dua spesies mangga,
yaitu M. odorata dan M. indica. Berdasarkan jumlah populasinya, M. indica
lebih banyak dibudidayakan daripada M. odorata, yaitu M. indica 14 kultivar
(Madu, Kopyor, Santog, Gadung, Golek, Santog Gunung, Dodonilo, Podang
Gunung, Podang, Cempuro, Podang Sawahan, Manalagi, Mangga Apel, dan
Pelem Lanang), sedangkan M. odorata hanya dua varietas, yaitu Pakel dan
Mempelem. Jadi keseluruhan terdapat 16 varietas mangga, terdiri atas 21
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nomor. Beberapa jenis dan varietas mangga, yaitu Pakel, Kelem, Dodonilo,
Cempuro, Madu, Kopyor, Santog Gunung, dan Lelem Lanang tergolong
langka. Beberapa varietas mangga yang menuju langka telah dikoleksi di KP
Cukurgondang, yaitu Pakel, Cempuro, Madu, Kopyor, dan Santog Gunung.
Partisipasi masyarakat dalam pelestarian varietas dapat terjadi jika
masyarakat dapat memperoleh manfaatnya.

Eksplorasi mangga Wanyi di Bali oleh Rai et al. (2008) menemukan 22
aksesi. Keragaman morfologi aksesi tidak dapat dibedakan berdasarkan

Tabel 3. Kelompok  utama  dan  kelompok  varietas  mangga  asal Kebun Percobaan
Cukurgondang,  Pasuruan, Jawa Timur.

Kelompok
Kelompok Varietasutama

Madu Endok Asin Genggem, Glembo, Canting, Pelok, Manila,
Wajik, Gading, Ndok 181, Ndok Asin, Limun,
Duren, Dodol Pijet

Madu Madu Senggono, Madu-65, Kidang Kweni, Madu
Lumut, Madu Anggur

Lalijiwo Lalijiwo, Thaber, Gurih
Pandan Pandan, Nanas-93, Gurih Panjang

Berem Berem Berem, Beku, Beluk, Kapal
Cempora Cempora, Santok
Cengkir Cengkir, Banyak, Kiyal

Golek Golek Golek, Guling, Kates-277, Cantel, Gandik, Dodol
Wirosongko, Slendro, Carang Timbo

Janis Janis, Lampeni, Soho, Kotak

Bapang Bapang Bapang, Danas Madu, Krasak, Dododl Semar,
Jelali, Sophia, Ra’dhera

Arumanis Arumanis Arumanis, Kates, Gendruk, Delima, Trapang,
Beruk-1

Kopyor Wedus Kopyor Wedus, Nanas-71, Dododl Jembar,
Beruk

Kepodang Kepodang Kepodang, Kepodang Urang, Gandaria, Kapuk
Randu, Kopek, Musuh, Kidang Kencono, Carang

Gedong Gedong Gedong, Gadoh
Mangkok Mangkok, Lahang, Gambir
Welulang Welulang, Buaya

Kebo Kebo Kebo, Dododl Birowo, Beruk-12, Pasir

Sumber: Kusumo dan Suminto (1987); Fitmawati (2008).
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habitus pohon, sifat percabangan, morfologi daun dan bunga. Namun,
dengan RAPD, keragaman genetik 22 aksesi mangga Wanyi Bali dapat
dikelompokkan menjadi tiga, yakni mangga Wanyi Bali Ngumpen, Bali
Bebetin, Bali Buleleng. Hal ini menunjukkan bahwa ragam mangga Wanyi di
lapangan meningkat, meskipun populasinya makin berkurang.

Ketidakmiripan tanaman mangga Cengkir dari lima kebun di lima
kecamatan di Indramayu mencapai 50% (Handayani et al. 2010). Karakter
morfologi dan anatomi mengelompokkan pohon-pohon mangga Cengkir
di Indramayu dengan kemiripan kurang dari 20%. Dari catatan, bibit mangga
ini berasal dari sumber bibit maupun cara pembiakan bibit yang berbeda.
Artinya telah diperoleh keragaman antartanaman dalam mangga Cengkir
pada satu kebun dengan kebun lain meskipun jarak genetiknya rendah.

Keragaman juga ditemui pada mangga Podang Urang di Desa Tiron,
Kabupaten Kediri. Ketika dimulai focus group Discussion (FGD)  dalam
manajemen keanekaragaman hayati berbasis komunitas atau dikenal
dengan community biodiversity management (CBM), ditemukan 27 aksesi
di wilayah tersebut. Pendekatan baru untuk mengukur kepedulian
masyarakat dalam manajemen sumber daya hayati tanaman adalah dengan
alat peringkat matriks partisipatif, yang dibaca pada four cell analysis (FCA).
Pemahaman jumlah dan distribusi keanekaragaman tanaman lokal di
tingkat masyarakat merupakan informasi dasar yang dibutuhkan dalam
mengelola keanekaragaman hayati. Metode  FCA digunakan untuk
menentukan risiko kehilangan keragaman genetik dan alasan mengapa
suatu spesies atau varietas berada dalam zona risiko. Berdasarkan metode
ini, dari 27 aksesi mangga, 15 aksesi (Bader, Jempol, Manalagi, Dodolnilo,
Beruk, Pakel, Sengir, Empoh, Apel, Gajih, Gurih, Ireng, Doso Muko, Cantek,
Lulang, Kuini, dan Cantrik) berada pada kuadran tiga, yaitu jumlah pohon
sangat minim dan hanya dimiliki oleh sedikit rumah tangga petani. Artinya
pekarangan masyarakat Desa Tiron, Kediri masih berfungsi sebagai tempat
konservasi on farm untuk 27 aksesi mangga dan agar aksesi tersebut tidak
hilang harus dilakukan tindakan pada 15 aksesi pada kuadran tiga (Gambar
4).

VARIETAS LOKAL SPESIFIK, KELEMAHAN DAN
KEUNGGULAN

Proses pembentukan varietas mangga lokal spesifik lokasi dapat melalui
beberapa cara. Pertama, seleksi klonal tunggal melalui observasi lapang
pada populasi tanaman yang bertahun-tahun telah diusahakan oleh petani,
baik on farm maupun in situ, diikuti pameran biodiversitas dan/atau lomba
buah/bibit. Dengan menggunakan cara ini telah dilepas 10 varietas, yaitu
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varietas Dodol, Durih, Cengkir, Lanabbu, Legong, Sukku, Bengkulu, Malam,
Malaga, dan Kelong. Kedua, seleksi klonal tunggal melalui observasi dan
evaluasi koleksi ex-situ plasma nutfah mangga. Dengan menggunakan cara
ini telah dilepas 14 varietas, yaitu Arumanis 143, Golek 31, Manalagi 69, Sala
250, Gajam 315, Manggasari 243, Dugur 141, Marifta-01, Kenlayung 01, Mangga
Kraton 112, Garifta Merah, Garifta Oranye, Garifta Kuning, dan Garifta Gading
(Tabel 4).

Seleksi Klonal Tunggal dari Konservasi Plasma Nutfah
On Farm/In Situ

Seleksi klonal tunggal adalah memilih individu tanaman terbaik dari populasi
tanaman yang bertahun-tahun telah diusahakan oleh petani, kemudian
diperbanyak secara vegetatif sebagai jaminan betul-betul benar (true to type)
dari satu pohon induk tunggal (PIT). Turunan vegetatif dari klon unggul
tersebut dapat digunakan sebagai pohon induk di blok fondasi untuk sumber
mata tempel dalam perbanyakan tanaman unggul. Pengembangan klonal
tunggul dalam praktik di lapangan selalu diikuti promosi melalui lomba
pameran buah. Salah satu contoh adalah pembentukan varietas mangga
lokal varietas Podang Urang spesifik wilayah Tiron, Kediri, yang diawali
dengan melakukan lomba pameran varietas-varietas mangga di Jawa Timur
pada tahun 2002 (Baswarsiati dan Yuniarti 2007). Varietas yang terpilih dari
kegiatan lomba tersebut kemudian diobservasi selama 3-4 tahun untuk

Gambar 4. PPF dari besarnya dan distribusi mangga di Kediri (Andri et al. 2010).

Area luas

- Podang Urang (banyak)
- Podang Lumut (banyak)
- Golek (500 pohon)
- Gadung (1.000 pohon)

Rumah tangga banyak Rumah tangga sedikit

- Jaran (20 pohon)
- Madu (100 pohon)
- Lanang (100 pohon)
- Sentok Kapur (50 pohon)
- Sentok Buto (50 pohon)
- Kopyor (100 pohon)
- Lalijiwo (100 pohon)

- Bader (5 pohon) - Gajih (10 pohon)
- Jempol (1 pohon) - Gurih (5 pohon)
- Manalagi (5 pohon) - Ireng (2 pohon)
- Dodonilo (5 pohon) - Desa Muko (5 pohon)
- Beruk (5 pohon) - Cantek (2 pohon)
- Pakel (5 pohon) - Lulang (5 pohon)
- Sengir (10 pohon) - Kuini (1 pohon)
- Empoh (2 pohon) - Cantrik (5 pohon)
- Apel (2 pohon)

Area sempit
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Tabel 4. Keunggulan dan kelemahan varietas unggul mangga hasil seleksi plasma
nutfah.

Varietas Keunggulan Kelemahan

Arumanis 243 Daging buah berserat sangat Percabangan yang
halus/tidak berserat, sangat manis; menyusun arsitektur
bentuk, ukuran, dan bobot buah kurang sempurna;
tepat untuk buah segar respons input rendah

Golek 31 Bentuk buah jorong memanjang; Kulit buah sangat tipis;
daging buah berserat halus; rentan busuk batang
provitas lebih baik daripada
Arumanis 143

Manalagi 69 Daging berserat sangat halus, Dalam satu pohon,
renyah dan sangat manis; ukuran dan bentuk buah
respons input tinggi sering tidak seragam atau

“bungkik”; arsitektur
pohon agak gigantis

Marifta-01 Warna kulit buah merah-ungu; Getah tangkai buah
bentuk buah mirip Arumanis; banyak sehingga pangkal
aroma buah kuat; kadar serat buah tidak mulus; buah
daging buah tertinggi di antara perlu sedikit waktu peram
varietas mangga yang ada; sesuai sebelum dikonsumsi
untuk wilayah beriklim basah

Gayam-315 Potensial sebagai bahan baku Biji dalam pelok sering
industri puree/pasta buah dengan tumbuh jika buah tidak
kualitas baik; daya adaptasi luas; cepat diproses
toleran antraknosa, diplodia, dan
kortisium

Sala-250 Cita rasa buah legit, aroma Kulit buah tipis dan
spesifik (mirip aroma empon- lengket dengan daging
empon), kadar air rendah, pulen buah dalam penyimpanan
dan kulit buah kuning gading;
daya simpan buah lebih lama
daripada varietas lain; adaptasi
luas

Ken Layung Warna pangkal buah merah Getah tangkai buah
delima dan bagian pucuk kuning, banyak sehingga pangkal
bentuk bulat agak gepeng, aroma buah tidak mulus; buah
kuat, serat kasar, kadar jus sangat rentan Gloeosporium sp.
tinggi; provitas tinggi dalam penyimpanan

Manggasari-243 Baik untuk industri sari tepung Sering kali dijumpai
buah; daya adaptasi luas tetapi rongga-rongga putih dan
lebih baik ditanam di wilayah agak keras dalam daging
beriklim basah buah



368 Sumber Daya Genetik Indonesia

Tabel 4. (lanjutan).

Varietas Keunggulan Kelemahan

Kraton-119 Untuk batang bawah agar pohon Sering kali pertumbuhan
cebol (dwarft) biji semaian kurang

“bugar”.

Dugur-141 Bentuk buah oval dengan paruh Daging buah yang dekat
tajam, warna hijau biru, kulit buah pelok sering kali lembek
bertotol-totol; daging buah sangat dan cepat lewat masak
tebal dan pelok kecil; cita rasa setelah panen
mirip madu khas wine sehingga
varietas ini disebut madu anggur

Garifta Merah Warna buah merah; bentuk Tidak tersedia data
jorong dengan bobot buah
220-320 g; tekstur daging agak
lunak berserat halus; rasa buah
manis segar, aroma harum kuat;
kandungan air 83,1-86%; vitamin C
45,5 mg/100 g; gula 15,5o brix,
kadar asam 0,21%

Garifta Orange Provitas tinggi; warna buah jingga, Tidak tersedia data
merah pada pangkal dan hijau
ke kuning dan menjadi jingga
ketika masak optimal; bobot
buah 235-365 g; rasa buah manis
agak masam; tahan antraknosa
dan lalat buah; warna kulit
pangkal buah merah dan pucuk
kuning

Garifta Kuning Warna kulit kuning keemasan; Tidak tersedia data
bentuk buah jorong (320-100
g/buah); tekstur daging agak
lunak berserat kasar; rasa dan
aroma harum kuat; jumlah buah
1-5 buah/tandan; daya simpan
6-10 hari

Garifta Gading Bentuk buah bulat dengan bobot Tidak tersedia data
190-230 g/buah; tekstur daging
agak lunak berserat kasar; rasa
manis, harum kuat; jumlah buah
1-4 buah/tandan; daya simpan
7-10 hari.

Sumber: Purnomo (2000), Purnomo et al. (2002), Rebin et al. (2002), Rebin dan
Karsinah (2010).
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membuktikan kebenaran varietas melalui pengamatan langsung, apakah
sifat-sifat yang menjadi keunggulan tersebut stabil.  Stabilitas karakter menjadi
tolok ukur utama varietas yang dijadikan PIT. Podang Urang yang mempunyai
ciri spesifik dengan warna kulit merah jingga di pangkal buah, dan daging
buah kuning dengan aroma khas dan cita rasa manis-asam, daging buah
tidak berserat, adalah mangga spesifik yang hanya tampil seperti itu jika
ditanam di Tiron (lereng Gunung Wilis bagian timur), Kediri. Pada
perkembangan berikutnya, ternyata mangga ini sesuai untuk mangga kering
(keripik mangga) yang diekspor ke Amerika (Andri et al. 2010). Kelemahan
mangga Podang Urang adalah tangkai buah rapuh sehingga buah mudah
gugur dan arsitektur pohon ellipsoid.

Historis yang sama terjadi dalam memperoleh varietas mangga unggul
dari populasi Gedong, yang endemis di sekitar Kabupaten Indramayu,
Cirebon, Majalengka, Sumedang, dan Kuningan, atau di lingkaran kaki
Gunung Cermai, Jawa Barat. Seleksi berhasil memperoleh pohon terbaik,
yaitu Gedong Gincu. Ciri spesifik varietas ini menurut Rahardi (2012) adalah
bentuk buah pada bagian ujung berlekuk “lesung pipit”, sementara pada
jenis mangga lainnya, lekukan itu terdapat pada bagian pangkal buah,
dengan warna buah merah keunguan (“gincu”) dan oranye. Ciri yang lain
adalah aroma buah harum, tekstur daging buah lebih lembut daripada
varietas Gedong, cita rasa manis-masam, dan bobot buah 0,20-0,25 kg
sehingga sesuai untuk konsumsi satu orang. Kelemahan varietas ini adalah
sering kali “gincu” tidak tampak jika buah tidak masak maksimal atau “masak
pohon”. Cara budi daya yang benar harus diterapkan jika petani
menginginkan kualitas “gincu” dan “lesung pipit”.

Beberapa varietas mangga spesifik lokasi lainnya yang dilepas oleh
Kementerian Pertanian mempunyai historis proses pelepasan varietas yang
hampir sama, tetapi varietas tersebut kurang populer di kalangan pebisnis
hortikultura daripada kedua varietas tersebut, antara lain: (1) varietas Dodol
dari Paneleng, Minahasa, Sulawesi Utara; (2) mangga varietas Durih dari
Probolinggo, Jawa Timur; (3) varietas Cengkir dari Indramayu; (4) varietas
Lanabbu dari Liorong, Mattiro Bulu, Pinrang; (5) varietas Legong dari Tejakula,
Buleleng; (6) varietas Sukku dari Massemba, Matan Enrekang, Enrekang;
(7) varietas Bengkulu dari Bengkulu; (8) varietas Malam dari Watugajah,
Gedangsari, Gunungkidul;  (9) varietas Malaga; dan (10) varietas Kelong
dari Telaga Sari, Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Khusus
varietas Bengkulu mempunyai ciri spesifik fase reproduksi lebih dari dua
kali dalam satu tahun, sehingga berpotensi sebagai sumber genetik dalam
perbaikan produktivitas tanaman mangga yang genjah.
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Observasi dan Evaluasi Plasma Nutfah

Hasil observasi dan evaluasi terhadap koleksi ex situ plasma nutfah mangga
ditampilkan pada Tabel 4, yang menunjukkan keunggulan dan kelemahan
masing-masing varietas. Perbandingan beberapa varietas unggul hasil
seleksi klonal tunggal terbaik asal plasma nutfah ex-situ disajikan pada Tabel
5 dan keragaan beberapa varietas disajikan pada Gambar 5.

Tabel 5. Perbandingan tampilan varietas unggul mangga Marifta 01, Ken Layung, Garifta
Merah, Garifta Kuning, Garifta Gading, dan Garifta Oranye

Karakter Marifta Ken Garifta Garifta Garifta Garifta
01 Layung Merah Kuning Gading Oranye

Bentuk buah Bulat Bulat Jorong Jorong Bulat Jorong
Bentuk pangkal Rata Berlekuk Sedikit Rata Rata Rata

buah berlekuk berlekuk
Bentuk ujung Datar Datar Lancip Bulat Bulat Bulat

buah
Panjang buah (cm) 25,4-31,4 9,0 14,0-16,5 10,5-13,0 7,5-9,8 8,5-11,5
Lebar buah (cm) 13,5-14,8 8,6 6,8-8,3 8,8-10,3 5,8-7,0 6,5-8,5
Tebal buah  (cm) - - 5,6-7,7 7,6-9,8 4,7-6,9 5,8-7,5
Bobot buah (g) 319-375 330-480 220-320 320-400 190-230 235-365
Tebal daging 2,8-3,2 - 2,8-3,6 3,0-3,8 2,8-3,4 2,4-3,2

buah (cm)
Tekstur daging Lunak Agak Agak Agak Agak Agak

buah berair lunak lunak lunak lunak lunak
berserat berserat berserat berserat berserat berserat
kasar agak halus kasar kasar agak kasar

kasar berair
Warna kulit Merah tua Merah Merah Oranye Merah Merah

buah masak
bagian pangkal

Warna kulit Kuning Kuning Merah Kuning Kuning Kuning
buah masak
bagian ujung

Warna daging Kuning Kuning Kuning Kuning Oranye Kuning
buah merah merah

Rasa daging Manis Manis Manis Manis Manis Manis agak
buah segar segar segar asam

Aroma buah Sedang Harum Harum Harum Harum Agak
kuat kuat kuat kuat harum

TSS (oBrix) 18,4-19,3 16,5 15,5 17,5 18,0 16,8
Vitamin C 58,4-59,5 44,5-46,7 45,0 61,1 45,1 58,1

(mg/100 g)
Total asam (%) 1,25-1,30 1,75 0,21 0,42 0,41 0,60
Produktivitas 88,6- 76,1- 62,3 76.7 64,4 135,4

(kg/pohon) 165,5 127,5

Sumber: Purnomo et al. (2002), Rebin dan Karsinah (2010).
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PEMANFAATAN PLASMA NUTFAH UNTUK PERBAIKAN
MUTU GENETIK

Konsumsi buah mangga dalam negeri saat ini baru separuh dari standar
yang ditetapkan FAO, yakni 75 kg/kapita/tahun. Dengan menggunakan data
dari berbagai sumber, Purnomo (2012) menyatakan produksi buah-buahan
Indonesia harus dinaikkan dua kali lipat untuk menutupi kekurangan
konsumsi dan kehilangan hasil karena mutu yang rendah, meskipun nilai
transaksi perdagangan buah mangga paling stabil dibandingkan dengan
buah-buahan lainnya.

Era industrialisasi juga menumbuhkan industri pengolahan buah-
buahan, seperti manisan, asinan, jus, pure, selai, keripik, dan tepung buah
di beberapa pusat produksi buah-buahan, termasuk mangga. Untuk itu
perlu diupayakan tanaman mangga yang produktif, efisien dalam
menggunakan lahan dan masukan, serta cara panen mudah. Sasaran ini
dapat dicapai apabila pohon mangga mempunyai arsitektur cebol, sehingga
lahan padat tanam (high density planting). Sifat arsitektur tanaman cebol
dapat diwariskan dari tetua kepada keturunannya. Perbaikan genetik melalui
hibridisasi mempunyai peluang untuk memperoleh pohon mangga cebol.
Singh et al. (1978) mengawinkan Neelum x Dashehari dan Neelum x Chausa
dan memperoleh Mallika yang arsitektur pohonnya lebih pendek dan lebih
genjah daripada kedua tetuanya.

Gambar 5. Varietas-varietas mangga hasil seleksi klonal tunggal dari koleksi ex situ plasma
nutfah di Kebun Percobaan Cukurgondang, Pasuruan, Jawa Timur (Rebin dan
Karsinah 2010).

Marifta-01 Irwin Ken Layung Kensington Apple

Li’ar Garifta Kuning Paw-Paw Garifta Gading

Khirsapati Maldah Garifta Oranye Haden Garifta Merah
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Materi plasma nutfah mangga yang dikoleksi di KP Cukurgondang dan
varietas atau spesies yang dikoleksi on farm atau in situ dapat dimanfaatkan
untuk pembentukan varietas yang produktif, genjah, cebol, dengan kualitas
buah baik. Langkah pertama dalam pemanfaatan sumber plasma nutfah
adalah memilih tetua sesuai dengan karakter yang menjadi sasaran program
pemuliaan. Pada Tabel 6 disajikan arah pemuliaan varietas mangga yang
ideal dalam menjawab tantangan ke depan serta sumber plasma nutfah
yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika pada tahun 2002-2004 telah
menyilangkan berbagai varietas mangga dengan menggunakan Arumanis
143 sebagai basis tetua, karena varietas ini menjadi maskot mangga
Indonesia yang sangat dikenal oleh negara lain. Arumanis-143 disilangkan
dengan klon-klon mangga berkulit buah merah (klon merah
Cukurgondang), yaitu Haden, Irwin, Gedong Gincu, Khirsapati Maldah,  Apel
Merah/Apel, Li'ar, Delima, Saigon, Keitt, Podang, dan Kartikia. F1 hasil
persilangan dievaluasi pada tahun 2009-2011 dan diperoleh keragaman
tampilan, baik dari segi keragaan pohon, fase reproduksi tanaman maupun
kualitas buah (Karsinah dan Rebin 2011).

Hasil  evaluasi awal menunjukkan F1-38 (Apel Merah x Arumanis 143)
memiliki ciri-ciri yang mirip dengan Arumanis 143, bobot buah 350 g, warna
buah kuning, daging buah tebal, halus tidak berserat, warna daging buah
kuning, cita rasa dan aroma khas Arumanis 143. F1-25 (Arumanis-143 x
Delima) juga mirip Arumanis 143, kecuali bobot 600 g dan warna kulit buah
hijau kekuningan. F1-54 (Arumanis x Keitt) mempuyai bobot 550 g, rasa
manis asam, daging buah tebal, warna daging kuning, berserat, dan kulit
kekuningan. F1-45 (Arumanis x Saigon) mempunyai bobot 245 g, warna
daging buah kuning, tidak berserat, daging tipis, aroma kuat, kulit buah
merah, dan cita rasa mirip Arumanis 143. Keragaan buah beberapa persilangan
disajikan pada Gambar 6.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya genetik
membuka peluang yang besar untuk memperoleh varietas unggul baru
untuk memenuhi selera konsumen yang beragam. Survei yang dilakukan
oleh International Board for Plant Genetics Resources dan World Wildlife
Fund (IBPGR-WWF) pada mangga liar di Kalimantan dan Malaysia pada
1986-1988, yang diikuti dengan studi ekstensif koleksi herbarium mangga,
telah menghasilkan pengetahuan yang lebih dalam tentang genus
Mangifera. Dukungan pernyataan bahwa Indonesia sebagai pusat asal dan
penyebaran spesies-spesies mangga telah mengingatkan kita bahwa
kekayaan sumber gen yang luas akan hilang jika tidak dimanfaatkan. Oleh
karena itu, perlu langkah praktis yang memadai dan cepat untuk menjamin
kelestarian sumber daya genetik tersebut.
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Tabel 6. Materi sumber plasma nutfah mendukung pembentukan varietas mangga
tipe ideal.

Karakter
Idiotipe yang diinginkan

Sumber plasma nutfahpengguna

Arsitektur tanaman
Bentuk tajuk Elipsoid, cebol (tinggi Sudah banyak dijumpai tipe

 3 m; Ø kanopi  3 m) arsitektur cebol, melalui
penggunaan batang bawah,
dengan sumber Kraton 119

Tipe genjah
Umur generatif Pendek ( 2 tahun jika Belum dijumpai informasi

dikembangkan dengan sumber plasma nutfah
bibit okulasi)

Umur petik  3 bulan
Nonritmik Tidak dijumpai lag phase Belum dijumpai informasi

generatif sumber plasma nutfah
Frekuensi generatif  1 kali musim berbunga Manalagi Kraksaan, Durih,

dalam 1 tahun dan stabil M. lalijiwa, varietas
Bengkulu

Frekuensi panen  1 kali musim panen Manalagi Kraksaan, Durih,
dalam 1 tahun dan stabil M. lalijiwa, varietas

Bengkulu
Produktivitas

Hasil buah  300 kg/tanaman Malgova-463, Blencong-373,
M. pajang, M. kemanga cv.
Wanyi Bali

Frekuensi panen >1 kali musim panen Manalagi Kraksaan, Durih,
dalam 1 tahun dan stabil M. lalijiwa, varietas

Bengkulu
Perbungaan dan Porsi bunga sempurna Gedong Gincu, Haden-217,
dedaunan   33,3% Marifta-01

Posisi daun pada
ranting tegak

Buah
Warna pangkal Merah Semua Garifta, Ken Layung,

Marifta 01, Li’ar
Merah kuning Semua Garifta, Kalimooku

Graft-461, Polok-157,
Delima-209, Salar Sammer-
207, Kidang-21

Merah muda Pierre-305, Kartikia-395, The
Pala-435

Merah hati Limun-63, Mangga Ayu-287,
Delima, Haden-217,
Sarekhas-32, Yampulu-499

Merah coklat Jans-161, Maringar, Irwin,
Peach, Kraton-119
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Tabel 6. (lanjutan).

Karakter
Idiotipe yang diinginkan

Sumber plasma nutfahpengguna

Warna pucuk Semua Garifta, Ken Layung,
Marifta 01

Kuning merah Kopek-397, Irwin
Merah kuning Sarekhas-32
Merah Khastras-147

Bentuk buah Oval (nisbah panjang/ Bapang Lumut-5, Kotok-59,
diameter  1,8-2,0) Golek-31, Luyung, Janis

Baru-193, Banyak-345,
Randu-411, Aneh-145,
Cantel-159

Eksotik mangga Gedong Gincu, Arumanis-
143, Gadung-21

Ukuran buah Buah besar (  700 g/butir Madu Segoro-127,
buah), Buah  550 - M. pajang,
<700 g/butir buah) Beluk-7, Slendro-203

Tekstur buah Punel Arumanis-143, Manalagi-69,
Golek-3, Gadung-21

Tebal buah Tebal (porsi bagian buah Dugur dan Beku
yang enak dimakan
 75%)

Aroma Eksekutif Kuini (M. odorata),
Gedong Gincu

Sari buah  80% Dugur, Garifta Merah
Gula buah Sukrosa  22,5% Arumanis-143, Manalagi-69,

Gadung-21
Vit C Daging buah  90 mg/g Kepik-183, Jelali-253,

Alphonso-115
Karbohidrat (tepung) Manggasari-243, Sophia-243
Mangiferin Kuini (M. odorata), Kasturi

cv. Cuban (M. casturi),
Wanyi cv. Bali (M.
kemanga)

Daya simpan Lebih 20 hari Sala 250, M. payang
Ketahanan Antraknosa Lalijowo-91

Lalat buah M. caesia, Lalijiwo-91,
Marifta-01

Diplodia Pakel (M. foetida)
Tahan genangan air M. gedebe
Tahan kekeringan Madu, santok, podang,

kopyor

Sumber: Purnomo (1992, 2002).
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PENUTUP

Industri mangga merupakan industri buah tropis terbesar kelima yang
diproduksi oleh sekitar 100 negara di daerah tropis dan subtropis, dengan
wilayah produksi terbesar di Asia. Indonesia sebagai pusat dan penyebaran
spesies-spesies mangga hanya menempati posisi kelima dalam produksi.
Produksi mangga dunia meningkat dua kali lipat selama 18 tahun terakhir
dan diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan perluasan area tanam
di beberapa negara, antara lain Brasil, Ekuador, Peru, China, Afrika Barat,
dan Spanyol. Sekitar 80% produksi mangga dikonsumsi oleh masing-masing
negara produsen, antara lain India, China, Indonesia, Meksiko, Thailand,
Pakistan, Brasil, Filipina, dan Nigeria.

Indonesia memiliki kekayaan spesies mangga yang beragam, meliputi
29 spesies dari 30 spesies mangga yang enak dimakan, atau 29 spesies dari
69 spesies mangga yang ada di dunia, dengan sekitar 2.650 aksesi yang
tersebar di berbagai wilayah. Kekayaan spesies mangga ini menjadi modal
dasar dalam perbaikan kualitas mangga untuk memenuhi selera konsumen
yang beragam.

Gambar 6. Keragaan F1 hasil persilangan Arumanis 143 dengan varietas-
varietas mangga merah koleksi Kebun Percobaan
Cukurgondang, Pasuruan, Jawa Timur (Karsinah dan Rebin
2011).
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Kebun Percobaan Cukurgondang merupakan salah satu pusat koleksi
plasma nutfah mangga di Indonesia, dan sebagai kebun koleksi terbesar di
dunia yang memiliki 208 varietas (298 aksesi) terdiri atas 1.148 pohon. Evaluasi
terhadap tanaman koleksi telah menghasilkan 13 varietas unggul, yaitu  yang
dilepas oleh Kementerian Pertanian, yaitu Arumanis 143, Golek 31, dan
Manalagi 69 (dilepas 1987); Marifta 01, Gayam 315, Sala 250, Ken Layung,
Manggasari 243, Kraton 119, dan Dugur 141 (dilepas tahun 2002); serta
Garifta Merah, Garifta Kuning, Garifta Gading, dan Garifta Oranye (dilepas
tahun 2008). Koleksi plasma nutfah ini terus bertambah sejalan dengan
kegiatan pemuliaan yang menghasilkan ratusan individu dari populasi
genetik dan zuriat-zuriat baru sebagai calon varietas unggul, antara lain F1-
38 (Apel Merah x Arumanis 143), F1-25 (Arumanis-143 x Delima), F1-54
(Arumanis x Keitt), dan F1-45 (Arumanis x Saigon)

Teknologi genomik dan penanda molekuler telah digunakan untuk
memahami genetika mangga, keragaman, dan hubungan antarvarietas
mangga dan spesies Mangifera dalam upaya perakitan varietas unggul yang
sesuai dengan selera pengguna. Asal individu dan kelompok varietas
memberikan pemahaman yang baik tentang penyebaran mangga di daerah
tropis dan subtropis.
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PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara tropis yang kaya akan keanekaragaman
hayati, termasuk tanaman buah. Spesies-spesies tanaman buah tersebut
menghasilkan berbagai produk yang bernilai ekonomis tinggi dengan
beragam bentuk, warna, dan aroma. Salah satu di antaranya adalah manggis
(Garcinia mangostana L.). Tanaman buah tropika ini menyebar di sekitar
garis khatulistiwa dan digemari tidak hanya oleh masyarakat Indonesia,
tetapi juga di dunia internasional. Keistimewaan dan kelezatan serta tekstur
daging buah manggis yang berwarna putih salju seperti es krim
menyebabkan manggis mendapat banyak julukan, di antaranya queen of
fruit, nectar of ambrosie, golden apples of hesperides, dan finest fruit in the
world. Prospek pasar buah eksotik ini sangat cerah, baik untuk pasar ekspor
maupun pasar dalam negeri. Nilai ekspor manggis selama bertahun-tahun
mengungguli komoditas buah lainnya, sehingga komoditas ini merupakan
primadona ekspor.

Manggis memiliki multifungsi, yakni sebagai sumber gizi, sumber
pendapatan, bahan baku industri, dan menjaga kelestarian lingkungan.
Sebagai sumber gizi, buah manggis mengandung zat gizi esensial yang
dibutuhkan bagi kesehatan tubuh. Buah manggis memiliki nilai ekonomis
cukup tinggi sehingga dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan dan
devisa negara. Dalam industri, manggis  dimanfaatkan sebagai bahan baku
industri olahan, industri kesehatan, dan industri perkayuan karena kayu
manggis kualitasnya cukup baik untuk berbagai perabot seperti kursi, meja,
dan lemari. Dalam menjaga kelestarian lingkungan, tanaman manggis dapat
menciptakan kenyamanan lingkungan di sekitar permukiman dan
mengurangi erosi tanah dan air terutama di daerah bagian hulu.

Buah manggis kaya akan nutrisi seperti karbohidrat, protein, serat,
vitamin, dan mineral serta antioksidan yang berguna untuk menjaga
kesehatan tubuh dan mencegah berbagai penyakit. Pada dekade terakhir,
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tidak hanya daging buah manggis  yang dimanfaatkan sebagai buah segar,
tetapi juga kulitnya untuk kesehatan, penyamakan kulit, zat pewarna,
pengawet, dan insektisida. Berbagai hasil penelitian menunjukkan kulit buah
manggis kaya akan antioksidan, terutama antosianin, xanthone, tanin, dan
asam fenolat (Permana et al. 2012). Saat ini sudah berkembang produk
olahan manggis, baik dari daging buah, kulit buah maupun campuran
keduanya dalam bentuk jus, konsentrat atau suplemen makanan.

DAERAH ASAL DAN PENYEBARAN

Daerah asal manggis sampai saat ini masih diperdebatkan. Corner (1952)
menyatakan spesies ini asli dari Malaya karena ia menemukan manggis liar
di Negeri Terengganu (Semenanjung Malaya), tetapi penemuan ini keliru
karena manggis liar tersebut ternyata Garcinia malaccensis. Maheswari
(1964) menyatakan tanaman manggis berasal dari Kepulauan Maluku
kemudian menyebar dan ditanam di Jawa dan Malaka (Semenanjung
Malaya). Menurut Campbell (1966) dan Almeyda dan Martin (1976), tanaman
manggis berasal dari India Timur dan Asia Tenggara. Burkill (1966)
menyatakan manggis di Malaysia tidak ditemukan dalam kondisi liar dan
tidak ada tanaman manggis di Pulau Penang sampai setelah penjajahan,
dan tanaman manggis yang pertama berbuah sekitar tahun 1802.

Kalangan ilmuwan hortikultura dari Indonesia menyatakan, buah
manggis yang selama ini dikenal berasal dari Malaysia, sebenarnya
merupakan buah asli Indonesia. Ketua Masyarakat Ilmuwan Hortikultura
Internasional (ISHS), Prof. Dr. Roedhy Poerwanto, M.Sc. menyatakan, hingga
saat ini literatur atau bahan bacaan ilmiah yang beredar di seluruh dunia
selalu menyebutkan manggis adalah buah asli Malaysia. Hal itu karena
spesies manggis tertua dari spesies G. malaccensis diperkirakan berasal
dari Malaka atau Malaysia. Padahal, menurut Ketua ISHS tersebut, spesies
G. malaccensis dan G. hombroinina, yang menurunkan manggis (G.
mangostana), sejak dulu sudah ada di hutan-hutan di Jambi. Dengan bukti
tersebut, tambahnya, buku-buku teks yang menyebutkan manggis berasal
dari Malaysia perlu diperbaiki dan ke depan harus menyebutkan buah
tersebut berasal dari Indonesia. Roedhy mengatakan, para ilmuwan
Indonesia telah mengajukan bukti bahwa manggis merupakan buah asli
Indonesia dalam Simposium Internasional tentang Buah-buahan Tropis dan
Subtropis ke-4 di Bogor pada tahun 2008 yang diikuti ilmuwan hortikultura
dari seluruh dunia. Para peserta yang umumnya ilmuwan hortikultura itu
menyambut positif bukti-bukti dan penjelasan yang diajukan Indonesia.

Adanya perbedaan pandangan para ahli mengenai daerah asal manggis
ini disebabkan antara lain oleh sistem pemuliaan manggis. Manggis dengan
nama latin G. mangostana diduga merupakan hasil persilangan alotetraploid
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antara G. malaccensis sebagai tetua jantan dengan G. hombroniana sebagai
tetua betina (Richards 1990a). G. hombroniana dan G. malaccensis bersifat
agamosperm fakultatif, yaitu dapat bereproduksi secara seksual maupun
aseksual. Menurut Whitmore (1973), di Semenanjung Malaya teridentifikasi
ada 39 spesies Garcinia dan Richards (1990b) menduga ada sekitar 10
spesies yang bersifat agamosperm fakultatif yang umumnya mampu
bereproduksi secara seksual. Pada genus Garcinia, agamosperm obligat
hanya akan menghasilkan tanaman betina, sedangkan jantan terjadi dari
reproduksi seksual. Tanaman jantan ada di hampir semua spesies Garcinia,
kecuali pada G. mangostana dan G. scortechhinii. Jika tidak ditemukan
tanaman jantan, maka tanaman tersebut harus dianggap sebagai
agamosperm obligat. Menurut Lim (1984) dan Richards (1990b), manggis
merupakan tanaman agamosperm obligat dan bereproduksi secara
aseksual melalui adventitious budding proembryo dari jaringan telur, sehingga
hanya akan menghasilkan tanaman betina. Pendapat ini didasarkan pada
kenyataan yang ada di lapangan, yaitu sampai saat ini tanaman manggis
budi daya semuanya adalah tanaman betina, sedangkan tanaman manggis
jantan belum pernah ditemukan.

Beberapa laporan menyebutkan adanya bunga manggis jantan, seperti
yang dideskripsi Roxburgh (1832), tetapi tidak ada yang melaporkan secara
otentik adanya tanaman manggis jantan antara tahun 1832 sampai 1987.
Bunga jantan yang dideskripsi oleh Roxburgh tersebut diduga bukan bunga
manggis, melainkan bunga jantan dari spesies kerabat dekat manggis, yaitu
G. malaccensis yang belum diketahui pada saat Roxburgh mendeskripsi
bunga jantan tersebut. Ridley (1922) menyatakan belum pernah melihat
tanaman manggis jantan, bunga jantan atau benang sari yang subur,
sedangkan Maheswari (1964) meragukan adanya bunga jantan pada
tanaman manggis. Begitu pula Corner (1952) dan Burkill (1966) sebagai ahli
yang sangat berpengalaman, tidak pernah melihat manggis jantan atau
bunga jantan pada tanaman manggis sejak Whitmore (1973) menyatakan
jantan pada manggis sangat jarang. Peneliti dari Malaysia, yaitu Idris dan
Rukayah (1987) melaporkan ada satu tanaman manggis jantan yang
berbunga tunggal berumur sekitar 70 tahun dalam barisan pohon-pohon
manggis di pinggir jalan di daerah Negeri Sembilan, Semenanjung Malaya.
Namun, hasil studi Richards (1990c) menunjukkan tanaman tersebut diduga
hasil persilangan seksual dan secara keseluruhan menyerupai manggis
jantan dengan petal berwarna kuning dan kemerahan ke arah distalnya.
Kemungkinan tanaman ini merupakan hibrida di antara manggis betina
yang mempunyai kantong embrio fungsional dengan G. malaccensis
ataupun G. hombroniana.

Dari daerah asalnya, manggis kemudian menyebar ke timur hingga
Papua Nugini dan Kepulauan Mindanau (Filipina), dan ke utara melalui
Semenanjung Malaysia ke Thailand bagian selatan, Myanmar, Vietnam, dan
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Kamboja. Tanaman manggis telah dikenal oleh para peneliti dari Barat sejak
awal 1631. Tanaman ini dijumpai tumbuh liar pada berbagai jenis tanah dan
area yang cukup luas. Penanaman pada skala lebih luas terjadi bersamaan
dengan meluasnya permukiman pada awal penyebaran penduduk di Asia
Tenggara. Para pelancong, penjelajah atau kolektor tanaman dari Eropa
seperti Mjobery (Swedia), Fairchild (Inggris), Laurent Garcin (Perancis), dan
Popenoe (Amerika) telah mendeskripsikan tanaman manggis. Dalam dua
abad terakhir tanaman manggis menyebar ke negara-negara tropis lain,
seperti Sri Lanka, India bagian selatan, Amerika Tengah, Brasil, dan
Queensland (Australia). Penamaan ilmiah Garcinia mangostana pada
manggis diberikan sesuai dengan nama penjelajah dari Perancis yaitu
Laurent Garcin (1683-1751) dan telah dibudidayakan dalam waktu yang
lama di berbagai tempat di daerah tropis basah.

Di berbagai penjuru dunia, buah manggis dikenal dengan banyak nama.
Nama-nama tersebut biasanya menggunakan kata dasar yang sama seperti
mangosteen (Inggris), mangostanaier, mangouste, atau mangostier
(Perancis), mangoestan atau manggistan (Belanda), mangostane (Jerman),
mangostan (Spanyol), manosta atau mangusta (Portugis), manggustan
atau manggis (Filipina), mongkhut (Kamboja dan Thailand), mangkhud
(Laos), mangustai (Tamil), serta cay mang cut (Vietnam). Di Malaysia
dinamakan manggis, tapi kadang-kadang dikenal dengan nama setor,
mesetor, atau sementah. Di tanah air, buah manggis juga memiliki banyak
nama daerah, yaitu manggoita (Aceh), mangi atau manggi atau gusteu
(Gayo), epiko (Enggano), manggisto, manggus atau manggusta (Batak
Karo), manggis (Toba dan Jawa), magi (Nias), lakopa atau malakopa
(Mentawai), manggusta atau manggusta (Manado dan Maluku), mangos
(Kubu), manggih (Minangkabau), manggus atau manggos (Lampung),
manggusta (Gorontalo dan Buol), manggisi (Bugis), mangustang
(Halmahera Selatan, Ternate dan Tidore), dan basitangi (Halmahera Utara)
(Anonim 2011).

Tanaman manggis dapat tumbuh dan berbuah hampir di seluruh
wilayah Indonesia, tetapi pusat penanamannya antara lain berada di Jawa,
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Indonesia merupakan
salah satu negara tropis pemasok manggis yang paling digemari oleh
konsumen di pasar internasional. Pernyataan ini didukung oleh neraca
perdagangan manggis di pasar internasional yang terus meningkat dari
tahun ke tahun.
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KEKAYAAN SUMBER DAYA GENETIK MANGGIS

Sumber Daya Genetik In Situ/On Farm

Garcinia merupakan genus yang besar yang meliputi hampir 400 spesies,
sekitar 90-100 spesies di antaranya tersebar di Indonesia (Hambali 1995).
Dari spesimen kering yang tersimpan di Herbarium Bogoriensis, terdapat
64 spesies Garcinia yang menyebar di beberapa pulau di Indonesia, seperti
di Kalimantan 25 spesies, Sumatera dan Sulawesi masing-masing 22 spesies,
Maluku dan Papua masing-masing 17 spesies, Jawa 8 spesies, dan Nusa
Tenggara 5 spesies (Uji 2007). Spesies Garcinia ini ada yang sudah memiliki
nama daerah, tetapi banyak juga yang belum memiliki nama daerah. Enam
dari 64 spesies Garcinia ini sudah dibudidayakan, yaitu G. mangostana, G.
dulcis, G. atroviridis, G. beccari, G. nigrolineata, dan G. parvifolia, tetapi
sebagian besar masih tumbuh secara alami/liar (Tabel 1). Spesies Garcinia
ditemukan pada berbagai habitat, seperti hutan primer, hutan sekunder,
hutan meranti, hutan rawa, hutan pantai, hutan kerangas maupun di kebun.

Banyak di antara spesies Garcinia tersebut buahnya dapat dimakan
dengan rasa dan kualitas yang bervariasi, antara lain:

1. Garcinia parvifolia (kandis kuning hutan), dapat dijumpai di hutan-hutan
dataran rendah di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, tetapi jarang
dibudidayakan. Tanaman bisa tumbuh sampai 24 m dengan daun agak
sempit, tipis dan runcing, berukuran 2-6 cm x 1,87-5,62 cm. Buahnya
berukuran panjang 1,25-3,75 cm dengan lebar lebih dari 2,5 cm, kadang-
kadang berkerut pada satu ujungnya. Jika masak, kulit buah berwarna
kuning atau coklat oranye dan daging buahnya asam berair.

2. Garcinia nigrolineata (kandis hutan), merupakan spesies yang jarang
dibudidayakan dan tumbuh di hutan-hutan dataran rendah di Sumatera
dan Kalimantan. Tanamannya hampir sama dengan kandis kuning
hutan, tetapi daunnya lebih besar dengan ukuran 22,5 cm x 7,5 cm.
Buahnya juga lebih besar, yaitu 2,5-4,37 cm, berwarna kuning oranye
jika masak, berdaging sangat sedikit tetapi rasanya manis.

3. Garcinia dulcis (mundu), adalah spesies kerabat manggis yang dapat
dijumpai hampir di seluruh daerah di Indonesia. Tanaman berukuran
sedang dengan tinggi sekitar 12 m, daunnya besar berukuran 4-12 cm x
3,75-13,75 cm, membulat pada bagian pangkal dan menyempit agak
runcing pada bagian ujung. Daun hijau gelap, bagian atasnya mengilat
dan bagian bawahnya pucat dan suram. Buahnya bulat, kadang-kadang
meruncing pada bagian ujungnya, berwarna kuning jika masak. Kulit
buah tipis dan lembut jika masak, daging buah lunak, berwarna kuning
pucat dengan rasa agak asam. Buah memiliki 1-5 biji yang berwarna
coklat. Tanaman ini agak banyak dibudidayakan di Asia Tenggara.
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Tabel 1. Nama daerah untuk spesies Garcinia dan daerah sebarannya.

Nama spesies dan sinonim Nama daerah Daerah sebaran

Garcinia atroviridis Griffith Asam gelugur Sumatera
ex Anderson*

G. balica Miq Pajangan, begil, Jawa, Sumatera,
kemenjing Sulawesi, NTT

G. bancana (Miq) Miq Pandeti, gurah Kalimantan, Sumatera,
G. curtisii Ridley batu Sulawesi

G. beccari Pierre* Adiu nenya, Kalimantan, Sumatera,
G. forbesii King burita, ai ulete, Sulawesi, Maluku, NTT,
G. sizygiifolia sohbun Papua

G. brevirostris R.Scheffer - Sumatera, Kalimantan
G. eugenifolia Wallich dan
T. Anderson
G. gitingensis Elmer

G. candiculata Ridley Enyak buruk, Kalimantan
pulut, bulan

G. celebica L. Sikup, Tising Indonesia
G. fabrilis Miq buing, kiras,
G. jawoera Pierre beruwas, baros,
G. rumphii Pierre manggisan,

buno, kalaero

G. cornea L. Panggamila, Sulawesi, Maluku
lahusur, ai loiela

G. cilyndrocarpa Kosterm - Maluku

G. daedalanthera Pierre Mahagustang Sulawesi

G. diospyrifolia Pierre Tising buing Kalimantan

G. dives Pierre - Sulawesi

G. dulcis (Roxb.) Kurz* Kalaero kapute, Indonesia kecuali
G. longipes Blume mabandu, Sumatera
Xanthocymus javanensis mundu, kodal,
Blume taniehiedoin,

kojer, ayom

G. excavata PF. Stevens - Sulawesi

G. fusiformis PF. Stevens - Papua

G. gaudichandii Blume Empilung, Kalimantan, Sumatera
bentalang,
kandis, emeh,
limau, mungkur
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Tabel 1. (lanjutan).

Nama spesies dan sinonim Nama daerah Daerah sebaran

G. glaucifolia PF. Stevens - Papua

G. graminea Kosterm - Papua

G. gjellerupii Lauterb Buman Kalimantan

G. grisea PF. Stevens Beriejee Papua

G. havilandii Stapf Setunggang Sumatera, Kalimantan
kuning

G. hunstenii Lauterb Bik Papua

G. latissima Miq
Pentaphalangium latissimum Omaliorata Maluku, Papua
(miq) Lauterb manauru

G. macrophylla Miq
G. griffithii T. Anderson var Asam gelugur, Sumatera
brevipetiolata Boerl lenggugur,

manggis burung

G. maingayi Hook. F. Tevakun, Sumatera, Kalimantan,
langsamanghasa Sulawesi

G. malaccensis Hook. F. - Sumatera, Kalimantan

G. mangostana L.*
Mangostana garcinia Gaertn Manggis, momi, Jawa, Sumatera,

karot Kalimantan, Maluku

G. maluensis Lauterb. - Malaysia, Papua

G. memecyloides Ridl - Papua

G. microcarpa Pierre - Kalimantan

G. microphylla Merr - Maluku

G. minahassensis Pierre Kandis Sulawesi

G. minutiflora Ridl Nyeu pulut Kalimantan

G. miquelli Miq. - Sulawesi

G. morella (Gaetrn) Desr. Bantang lete, Jawa, Kalimantan,
Mangostana morella Gaetrn. empilang, keceme, Sumatera, Sulawesi
G. lateriflora Blume kemenjing jawura,
G. javanica Blume kandis emeh, kani

hulang, limau
mungkur

G. nervosa Miq Malempang, Kalimantan, Sumatera,
G. andersonii Hook.f sunkup, selapan Sulawesi, Papua
G. spectabilis Pierre
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Tabel 1. (lanjutan)

Nama spesies dan sinonim Nama daerah Daerah sebaran

G. nigrolineata Planch. Ex T. Bue balei, mola, Sumatera, Kalimantan
Anderson* sikup, kandis

beru, kandis
keeling, kandis

G. nitida Pierre - Kalimantan

G. pachycarpum (AC. Smith) - Papua
Kosterm.

Pentaphalangium
pachycarpum AC.Smith

G. parvifolia (Miq) Miq* Juri, konis, gandis, Jawa, Sumatera,
G. diocia Blume kandis, kumajing, Kalimantan, Sulawesi,
G. globusa Riedl ngabang, kandis Maluku
G. motleyana Pierre bajan, ceri, menjing,

wadung, kandis
manuk, seminai,
balang, keu pengisi

G. penangiana Pierre Bunah, karu, Sumatera, Kalimantan
romanik

G. picorhiza Miq Kandis watu, Sulawesi, Maluku, Papua
kayu ambong,
laloi ritek, daun
limon, kayu lemon

G. porrecta Wall - Sumatera

G. prainiana King Bonah Kalimantan

G. rheedii Pierre - Kalimantan

G. riedeliana Pierre Mida Maluku

G. rigida Miq Sikup, mentaguor, Kalimantan, Sumatera
rimba

G. rostrata Hassk. Ex Hook. F. Merepentis, Sumatera, Kalimantan,
G. calophylla Pierre mekayan poti, Jawa, Maluku

munduk,
setunggang paya,
carvoi, kandis batu,
tutua tahinis batu

G. salakensis Pierre Ceuri, curi Jawa
G. boerlagei Pierre

G. schraderi Lauterb - Papua

G. scortechinii King - Kalimantan
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Tabel 1. (lanjutan)

Nama spesies dan sinonim Nama daerah Daerah sebaran

G. segmentata Kosterm - Sulawesi

G. squmata Lauterb - Papua

G. tenbii Pierre - Sulawesi

G. trianii Pierre Tepusang Kalimantan

G. tetranda Pierre Kandis watu, Sulawesi, Maluku, NTT
laru, mapau

G. torensis Lauterb Muner, tunge Sumatera, Maluku

G. urophylla Scort - Sumatera

G. vidua Ridley Kandis Sumatera

G. warburgiana AC. Smith
G. novogueneensis (Warb) - Papua
Warb. Ex Lauterb

G. whicmannii Lauterb Kayu busur Maluku

G. warenii F. Muell Kom Maluku

G. xanthocymus Hook. F. Ex
Anderson

G. tinctoris (Choisy) Wight Buran Kalimantan, Sumatera

G. xylosperma Pierre - Sulawesi

Keterangan: *sudah dibudidayakan.
Sumber: Uji (2007).

4. Garcinia xanthochymus (asam kandis), berasal dari India dan banyak
dibudidayakan di negara tersebut dan di Sri Lanka. Di Indonesia dapat
dijumpai di Kalimantan dan Sumatera. Tanaman berukuran sedang
dengan tinggi sekitar 9 m, daunnya terkulai dan tidak berambut,
berukuran 5 cm x 4,37-5,62 cm, menyempit ke bagian pangkal dan ujung.
Permukaan daun halus, berwarna hijau gelap dan mengilat di bagian
atas dan lebih pucat di bagian bawah. Buah berkulit halus, bulat, dan
kadang kala salah satu sisinya lebih pendek dan meruncing, berukuran
2-3 cm x 6,25-8,75 cm. Buah muda berwarna hijau dan saat masak
menjadi oranye pucat, lunak dengan daging buah seperti bubur
berwarna kuning oranye. Daging buah bisa dimakan dengan rasa asam
sedikit asin. Di Sumatera Barat, kulit buah diawetkan/dikeringkan dan
digunakan sebagai pelengkap bumbu masakan, seperti gulai dan
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pangek. Buahnya mengandung 1-5 biji yang berwarna coklat kemerahan
dan melekat kuat dalam daging buah.

5. Garcinia cowa (kandis kampung), berasal dari India Utara sampai
Thailand dan Malaya bagian utara, sedangkan di Indonesia dapat
dijumpai di Sumatera. Tinggi tanaman bisa mencapai 18 m dengan
cabang horizontal dan melekuk di bagian ujung. Daunnya kecil relatif
seragam dengan ukuran 3-3,5 cm x 3,12-3,75 cm. Pangkal daun
meruncing dengan ujung tumpul sampai runcing, biasanya melekuk ke
bawah. Tepi daun berombak dan agak menggulung ke atas. Daun yang
baru muncul berwarna agak merah jambu. Buah berbentuk bulat atau
agak memanjang sampai 5 cm dan diameter 3,75 cm. Buah beralur
sepanjang permukaannya atau hanya separuh menyusuri permukaan
buah. Jumlah alur pada buah berkisar antara 5-8 alur. Kulit buah agak
suram dan berwarna kuning oranye jika masak. Daging buah berwarna
oranye pucat, lunak, asam, dan mengandung 1-8 biji yang melekat dalam
daging buah.

6. Garcinia atroviridis (asam gelugur), dapat dijumpai di Sumatera.
Tanaman ini banyak dibudidayakan di Malaya dan Myanmar sehingga
diduga berasal dari dua daerah tersebut. Selain di Malaya, asam gelugur
banyak dibudidayakan di Thailand. Tinggi tanaman bisa mencapai 18 m
dengan cabang-cabang kecil, ranting dan daun terkulai. Daunnya
panjang, kecil dengan ujung runcing dan berwarna hijau gelap, halus
mengilat, berukuran 8 cm x 6,25 cm, tetapi ada yang berukuran 12 cm x
7,5 cm. Buah hampir bulat, beralur 12-16 alur dari pangkal sampai ujung
buah, berdiameter 7,5-10 cm, berwarna kuning oranye bila masak.
Daging buah warnanya sama dengan kulitnya, rasanya asam dan sering
digunakan sebagai penyedap makanan dan pengganti asam jawa. Buah
mengandung beberapa biji, tetapi kadang-kadang tanpa biji.

7. Garcinia prainiana (cherapu), berasal dari Thailand sampai Malaya tetapi
jarang dibudidayakan di daerah tersebut. Di Trengganu Selatan dan
Perak, Malaysia, cherapu banyak dijumpai di taman-taman desa.
Tanaman berukurun kecil sampai sedang dengan tinggi 6-9 m, tetapi
bisa mencapai 18 m. Daunnya rapat, umumnya hampir tidak bertangkai,
berukuran 2-9 cm x 2,5-10 cm, berwarna hijau gelap, halus mengilat
pada bagian atas serta pucat suram di bagian bawah. Buah berdiameter
3,75-6,12 cm, bentuk hampir bulat dan agak rata pada bagian ujungnya.
Saat masih muda, buah berwarna hijau pucat dan setelah masak
berwarna oranye cerah. Daging buah lunak seperti bubur, berwarna
oranye cerah dengan rasa asam, berasa segar untuk menghilangkan
rasa haus. Buah mengandung 1-6 biji yang melekat kuat pada daging
buah.
Beberapa spesies kerabat manggis lain yang buahnya dapat dimakan

dengan kualitas di bawah manggis adalah G. bancana, G. bareeiana, G.
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benthami, G. binucao, G. cambogia, G. cochinensis, G. cornea, G. cumingia,
G. globusa, G. delpyna, G. dioica, G. griffithii, G. indica, G. lateriflora, G.
macrophylla, G. mooreana, G. multiflora, G. paniculata, G. parvifolia, G.
planconii, G. tinctora, G. vidalii, G. vilersiana, dan G. venulosa. Selain yang
buahnya dapat dimakan, ada juga spesies yang bijinya digunakan sebagai
bahan makanan, yaitu G. indica dan G. morella. Sebagian jenis lainnya dapat
dimanfaatkan untuk bumbu masak, pengawet ikan, dibuat sirup, selai, dan
campuran obat-obatan. Selain itu, spesies manggis juga menghasilkan tanin
dan bahan asam untuk pengolahan lateks. Getahnya yang berwarna kuning
(gamboge) dari spesies G. hanburyi dan G. cambogia sering digunakan
sebagai bahan pewarna di beberapa negara, seperti Thailand, Malaysia,
India, dan Indonesia.

Ada dua spesies kerabat yang paling dekat dengan manggis, yaitu G.
hombroniana dan G. malaccensis. Kedua spesies ini oleh para ahli diduga
sebagai tetua dari tanaman manggis yang ada sekarang. Manggis merupakan
hibrida atau hasil persilangan antara G. malaccensis dan G. hombroniana.
Pernyataan ini didukung oleh studi Richards (1990c) terhadap 13 karakter
dari G. malaccensis, G. hombroniana, dan G. mangostana (manggis).
Hasilnya memperlihatkan bahwa empat karakter manggis, yaitu warna
getah, warna kelopak bunga, posisi stigma, dan warna buah mirip dengan
G. malaccensis, sedangkan empat karakter lain, yaitu permukaan stigma,
ruang benang sari, bentuk dan permukaan buah, mirip dengan G.
hombroniana. Untuk lima karakter sisanya, yaitu waktu berbunga, ruang
stigma, diameter stigma, rasa buah, dan benang sari bunga betina pada
manggis berada di antara G. hombroniana dan G. malaccensis (Tabel 2).

Garcinia hombroniana dapat dijumpai di hutan-hutan pegunungan
mapun hutan-hutan dekat pantai dan kadang kala bergabung dengan
hutan-hutan sekunder di dekat perkampungan. Spesies ini diduga berasal
dari Kepulauan Nicobar dan Thailand Selatan, kadang-kadang
dibudidayakan di tempat lain (India Selatan dan Cochinchina). Di
Semenanjung Malaya, G. hombroniana dibudidayakan untuk diambil
kayunya untuk pagar dan tiang rumah, sedangkan buahnya bisa dimakan
tetapi rasanya asam dan biasanya digunakan sebagai penyedap makanan.
Kulit buah berwarna merah, lebih tipis dari manggis dan beraroma seperti
apel. Kulit buah, daun, dan akarnya berkhasiat untuk obat. Garcinia
malaccensis tumbuh di hutan-hutan dataran rendah Semenanjung Malaya,
tetapi jarang dan sangat tersebar. Buahnya enak tetapi tidak ada yang
membudidayakannya. Di Indonesia, G. hombroniana dan G. malaccensis
dijumpai di hutan-hutan di daerah Jambi.
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Sumber Daya Genetik Ex Situ

Beberapa instansi pemerintah maupun swasta telah mengoleksi plasma
nutfah spesies Garcinia, ada pula perorangan (hobies), tetapi belum
terdokumentasi dengan baik. Koleksi utama spesies Garcinia di Indonesia
yang berupa kebun koleksi berada di Kebun Raya Bogor dengan 35 spesies
(lima spesies belum teridentifikasi) yang berasal dari berbagai wilayah
Indonesia dan beberapa negara tetangga seperti Filipina, Vietnam, India, Sri
Lanka, dan Malaysia. Keragaan tanaman dari spesies Garcinia di kebun
raya ini sangat beragam, ada yang besar dengan tinggi sampai 40 m, ada
pula yang kecil dengan tinggi kurang dari 10 m. Percabangan dan komposisi
daun bervariasi, ada yang membentuk tajuk rindang, ada pula yang tersusun
jarang tidak rimbun. Perbedaan tampilan tanaman yang demikian
membentuk tajuk yang berbeda-beda antara satu spesies dengan spesies
lainnya. Ada spesies yang memiliki tajuk membulat, segitiga, memayung,
atau lainnya (Sari dan Hanan 2000). Berbagai bentuk tajuk tersebut
memberikan peluang pemanfaatan yang berbeda, seperti sebagai
komponen taman atau landscape untuk memberikan keteduhan dan
keindahan, melindungi tanah pinggir laut dari abrasi, mengurangi erosi,
dan tempat bernaung bagi burung dan hewan lainnya (Wyman 1990).

Tabel 2. Karakter morfologis Garcinia hombroniana, G. malaccensis, dan G.
mangostana.

Karakter G. hombroniana G. malaccensis G. mangostana

Waktu berbunga Januari-Maret April-Juli Maret-April, Juli,
(Juni) September

Getah Putih Kuning Kuning
Warna petal Krem Putih sampai pink Merah
Stigma Stipitate Sessile Sessile
Permukaan Halus Berombak Halus
   stigma
Ruang stigma Diameter 20% Diameter 80% Diameter 50%
Diameter stigma 5-6 mm 10-20 mm 8-12 mm
Massa stamen Beruang Hampir tidak Masa staminodes

beruang beruang
Bunga betina Tidak staminodes Ada staminodes Staminodes kecil
Bentuk buah Globose Globose tertekan Globose
Permukaan buah Halus Berkerut Halus
Warna buah Merah Merah tua Ungu
Aroma buah Astrigent Manis hambar Manis asam

Sumber: Ridley (1922), Corner (1952), Maheswari (1964), Whitmore (1973),
Richards (1990c).
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Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika (Balitbu Tropika) di Solok juga
memiliki koleksi spesies kerabat manggis yang diperoleh dari eksplorasi
dari beberapa provinsi di Sumatera dan Jawa, introduksi dari Jepang, Filipina,
dan Amerika, serta dari Kebun Raya Bogor. Sampai saat ini sudah ada lebih
dari 15 spesies dan sebagian besar telah berbuah (Tabel 3). Selain di Kebun
Raya Bogor dan Balitbu Tropika, PT Mekarsari di Jonggol, Bogor, juga memiliki
belasan koleksi spesies Garcinia. Selain itu, banyak juga perorangan (hobies
dan kolektor) yang memiliki koleksi plasma nutfah kerabat manggis dalam
jumlah yang bervariasi.

Perbaikan Varietas

Reproduksi manggis hampir selalu terjadi secara aseksual sehingga biji yang
terbentuk bersifat vegetatif karena dihasilkan dengan cara apomiksis dan
turunannya akan sama dengan induknya. Beberapa ahli seperti Horn (1940),
Corner (1952), Burkill (1966), dan Whitmore (1973) berpendapat tanaman
manggis yang dibudidayakan saat ini berasal dari satu jenis. Belum ada
yang melaporkan adanya persilangan secara alami atau buatan untuk
memperbaiki spesies yang ada, sehingga tanaman manggis yang ada hanya
terdiri atas satu jenis atau kultivar. Namun, di lapangan sering dijumpai variasi
di dalam maupun antarpopulasi manggis. Richards (1990c) melaporkan

Tabel 3. Koleksi spesies Garcinia yang ada di Balitbu Tropika, Solok.

Spesies Asal Keterangan

Garcinia celebica Kebun Raya Bogor Sudah berbuah
Garcinia porrecta Kebun Raya Bogor Sudah berbuah
Garcinia lateriflora Kebun Raya Bogor
Garcinia picorhiza Kebun Raya Bogor
Garcinia prainiana (cerapu) Introduksi dari Amerika
Garcinia subleptica (fukugi) Introduksi dari Jepang
Garcinia rhedia Introduksi dari Filipina Sudah berbuah
Garcinia dulcis (mundu) Hasil eksplorasi di Jabar Sudah berbuah
Garcinia sizygiifolia (ciboro) Hasil eksplorasi di

Sumbar
Garcinia xanthocymus (asam Hasil eksplorasi di Sudah berbuah

kandis) Sumbar
Garcinia atroviridis (asam Hasil eksplorasi di

gelugur) Sumbar
Garcinia spp. 1 (kandis besar) Hasil eksplorasi di Jambi
Garcinia spp. 2 (kandis kecil) Hasil eksplorasi di Jambi
Garcinia mangostana (manggis) Sumbar, Riau Koleksi beberapa

varietas
Callophylum sp. (nyamplung) Jabar
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variasi pada tanaman manggis dapat terlihat dari musim berbuah, kecepatan
tumbuh, dan tebal kulit buah. Sementara itu, Wester (1926) dan Cox (1976)
melaporkan manggis yang ada cukup beragam dalam hal rasa, tebal daging
buah, tebal kulit buah, dan ukuran daun. Burkill (1966) melaporkan ras
manggis di Pulau Sulu mempunyai kulit yang lebih tebal dengan rasa yang
lebih asam dan tanamannya berbentuk piramid. Hasil kajian MARDI (Malaysia
Agriculture Research and Development Institute) menunjukkan terdapat
variasi regional dalam hal waktu berbuah, musim berbuah, laju tumbuh,
dan ketebalan kulit buah pada manggis di Semenanjung Malaya.

 Tanaman manggis di Nikaragua dapat dipisahkan ke dalam dua tipe,
yaitu tipe manggis berdaun besar dengan ukuran buah bervariasi dari kecil
sampai besar, dan tipe manggis berdaun kecil dengan ukuran buah kecil.
Buah manggis dari Jolo Filipina berukuran lebih besar dengan kulit buah
yang lebih tebal dibandingkan dengan manggis yang ada di Singapura dan
Saigon. Daging buahnya juga lebih tebal dengan rasa yang lebih asam
daripada manggis yang ada di Semenanjung Malaya dan Pulau Jawa.
Beberapa pohon manggis di Myanmar memiliki buah yang masaknya selalu
terlambat dibanding tanaman manggis yang ada di sekitarnya. Baru-baru
ini juga ada laporan mengenai varietas manggis di Sabah dan Sarawak yang
mempunyai buah lebih oval dengan ukuran yang bervariasi dan varietas
manggis yang menghasilkan buah dua kali lebih besar daripada ukuran
buah manggis yang normal.

Hasil pengamatan Mansyah et al. (1992, 1994) di Sumatera Barat,
Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan menunjukkan terdapat variasi
fenotipe untuk karakter bentuk kanopi (oblong dan kerucut), panjang daun,
bobot buah, tebal kulit buah, padatan terlarut total (TSS), dan jumlah buah
per klaster yang dapat dikelompokkan ke dalam tujuh klon. Namun, sampai
saat ini belum ditemukan karakter pembeda yang spesifik, sehingga
pengelompokan tersebut perlu dikaji kembali. Hal ini karena pohon yang
sama pada tahun berikutnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten
terutama jumlah buah per klaster. Hasil analisis isozim glukose fosfat
isomerase (GPI) pada 14 sampel manggis dari Sumatera Barat menunjukkan
sampel manggis tersebut memiliki pola pita yang sama (Mansyah et al. 1999).
Hasil analisis isozim menunjukkan bahwa pengelompokan manggis ke
dalam beberapa klon berdasarkan karakter morfologi tidak didukung oleh
analisis genetik.

Sampai saat ini belum ada laporan yang pasti mengenai jumlah
kromosom manggis, karena studi yang telah dilakukan oleh beberapa ahli,
hasilnya cukup bervariasi. Studi sitologis untuk melihat kromosom Garcinia
umumnya dilakukan berdasarkan proses meiosis jantan, tetapi pada
manggis tidak ada proses meiosis jantan dan umumnya hanya diambil dari
ujung akar semaian, sehingga hasilnya kurang akurat. Krishnaswamy dan
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Rama (1949) menyatakan manggis mempunyai kromosom diploid 2n = 76.
Studi sitologis oleh Tixier (1960) menunjukkan manggis memiliki kromosom
diploid = 96 dan tanaman manggis yang dibudidayakan saat ini merupakan
poliploid karena spesies lainnya seperti G. hombroniana mempunyai
kromosom diploid 2n = 48. Ha (1978) melaporkan jumlah kromosom
manggis adalah diploid 2n = 88-90, tetapi jumlah tersebut belum pasti.
Richards (1990) menyimpulkan manggis adalah poliploid (2n = 90 ?) dan
kemungkinan tetraploid atau allotetraploid turunan G. malaccensis (2n =
42) sebagai induk jantan dan G. hombroniana (2n = 48) sebagai induk
betina. Secara morfologis, tanaman manggis juga memperlihatkan karakter
antara G. malaccensis dan G. hombroniana.

Whitmore (1973) mendukung pendapat Ridley (1922), Corner (1952),
dan Burkill (1966) yang menganggap G. hombroniana, G. malaccensis, dan
G. mangostana merupakan kelompok yang secara morfologi sangat dekat
dan berbeda dengan kerabat manggis lainnya. Ketiga spesies ini sangat
sulit dibedakan apabila steril dan status taksonominya masih perlu dikaji.
Beberapa ahli menyatakan bahwa G. mangostana merupakan turunan/
hibrida dari G. malaccensis dan G. hombroniana.

Masalah utama dalam budi daya manggis di Indonesia dan di beberapa
negara produsen manggis lainnya adalah sangat lambatnya pertumbuhan
tanaman dalam fase bibit maupun setelah ditanam di lapangan. Hal ini
menyebabkan tidak banyak orang yang mau mengembangkan manggis
dalam skala luas. Kualitas buah juga rendah sehingga banyak buah manggis
yang tidak layak ekspor. Getah kuning merupakan salah satu penyebab
utama rendahnya kualitas buah dan menjadi masalah serius bagi para
pelaku agribisnis manggis. Getah kuning menyebabkan tampilan buah
kurang menarik. Getah kuning yang masuk ke dalam daging buah
menyebabkan rasa tidak enak dan pahit sehingga buah tidak layak
dikonsumsi (Verheij dan Coronel 1992; Krishnamurthi dan Rao 1962).

Beberapa ahli menyatakan getah kuning pada buah manggis disebabkan
oleh gangguan mekanis, seperti tusukan/gigitan serangga atau benturan.
Ahli lain mengatakan getah kuning merupakan gejala fisiologis yang
berkaitan dengan pecahnya dinding sel akibat perubahan tekanan turgor
karena perubahan lingkungan yang ekstrem. Pernyataan ini didukung oleh
Morton (1987) dan Sdoode dan Limpun-Udom (2002), bahwa getah kuning
pada buah manggis merupakan kelainan fisiologis yang disebabkan oleh
kelebihan air akibat hujan lebat sebelum panen dan sinar matahari yang
terik. Verheij dan Coronel (1992) juga menyatakan getah kuning disebabkan
oleh pengairan yang berlebihan setelah kekeringan. Berdasarkan ada
tidaknya getah kuning, buah manggis dikelompokkan menjadi empat, yaitu:
(1) buah yang hanya bergetah kuning pada kulit bagian luar (perikarp)
(Gambar 1); (2) buah yang hanya bergetah kuning pada bagian dalam



396 Sumber Daya Genetik Pertanian Indonesia

(endokarp) (Gambar 1); (3) buah yang bergetah kuning pada perikarp
maupun endokarp (Gambar 2); dan (4) buah bebas getah kuning (Gambar
3).

Mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan kualitas buah manggis
dapat dilakukan melalui manipulasi agronomi seperti yang telah diuraikan,
serta melalui pemuliaan dengan memperbaiki varietas manggis yang ada,
baik secara konvensional maupun dengan teknik bioteknologi. Pemuliaan
secara konvesional dapat dilakukan dengan cara menyeleksi populasi-
populasi manggis indigenous yang ada di beberapa sentra produksi yang
memiliki sifat-sifat unggul (produksi tinggi dan kualitas buah baik), dan secara
genetik memiliki perbedaan dengan populasi manggis di sekitarnya. Dengan
cara ini sudah dihasilkan 12 varietas manggis unggul (Tabel 4). Selain seleksi,
perbaikan varietas manggis dapat juga dilakukan melalui persilangan antara

Gambar 1. Buah manggis dengan kulit luar (perikarp) bergetah kuning tetapi
daging buah mulus (kiri) dan buah manggis dengan kulit luar
mulus tetapi daging buah bergetah kuning (kanan) (Mansyah et
al. 2007).

Gambar 2. Buah manggis bergetah kuning pada daging buah maupun
kulitnya.
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kerabat-kerabat manggis yang memiliki karakter-karakter yang dinginkan.
Indonesia memiliki hampir 100 spesies kerabat manggis (Hambali 1995)
yang dapat digunakan sebagai sumber genetik dalam memperbaiki varietas
manggis. Koleksi plasma nutfah spesies kerabat manggis ini perlu
diidentifikasi dan dikarakterisasi secara morfologi mapun genetik sebelum
digunakan sebagai materi persilangan. Perbaikan varietas manggis juga
dapat dilakukan melalui pendekatan bioteknologi seperti fusi protoplas dan
transformasi genetik.

Koleksi plasma nutfah spesies kerabat manggis selain sebagai materi
pemuliaan (tetua), juga dapat digunakan sebagai batang bawah dalam
perbenihan manggis. Banyak spesies kerabat manggis memiliki sistem
perakaran yang baik dan laju tumbuhnya cepat. Mansyah et al. (1997)
melaporkan G. dulcis dan G. subleptica memiliki laju tumbuh yang lebih
cepat daripada manggis karena sistem perakarannya lebih baik. Spesies
kerabat manggis yang memiliki laju tumbuh cepat dan sistem perakaran
baik dapat dimanfaatkan sebagai batang bawah maupun batang bawah
ganda pada penyambungan bibit manggis, sehingga sistem perakaran bibit
manggis lebih baik dan pertumbuhannya lebih cepat. Namun, tidak semua
spesies kerabat manggis dapat dimanfaatkan, karena tingkat kesesuaiannya
dengan manggis bervariasi.

Penggunaan spesies kerabat manggis sebagai akar ganda dalam
mempercepat pertumbuhan bibit manggis sudah banyak diteliti. Campbell
(1966) melaporkan semaian manggis yang disusukan (grafting) dengan G.
tinctora memiliki dua sistem perakaran sehingga tumbuh lebih cepat
daripada semaian manggis yang memiliki satu sistem perakaran. Hasil

Gambar 3. Buah manggis bebas getah kuning baik pada kulit maupun daging
buahnya (Mansyah et al. 2007).



398 Sumber Daya Genetik Pertanian Indonesia

Tabel 4. Nama, tahun dilepas, keunggulan, dan daerah asal 12 varietas unggul
manggis yang dilepas oleh Kementerian Pertanian sampai tahun 2012.

Nama varietas
Tahun

Keunggulan Daerah asaldilepas

Kaligesing 1995 Buah bulat berwarna Purworejo,
merah tua sampai ungu, Jawa Tengah
bobot 100-125 g, daging
buah 4-8 juring, rasa
manis asam (segar)

Wanayasa 2006 Bentuk buah bulat dengan Purwakarta,
kulit merah keunguan/ Jawa Barat
kehitaman, daging buah
putih, rasa manis asam
(17,75o brix)

Lingsar 2006 Buah bulat dengan warna Lombok Barat,
kulit coklat kehitaman, NTB
berukuran 25-140 g,
daging putih, rasa manis

Puspahiang 2007 Ukuran buah besar dan Tasikmalaya,
seragam, 80% masuk grade Jawa Barat
A dan B

Malinau 2008 Ukuran buah sangat besar Malinau,
dengan biji sangat tipis Kalimantan Timur

Ratu Kamang 2009 Buah berbentuk seperti Agam,
jantung, warna daging putih, Sumatera Barat
rasa manis, getah kuning
0-10%, jumlah juring 5-8,
cocok untuk dataran
medium sampai dataran
tinggi

Ratu Tembilahan 2009 Bentuk buah bulat agak Indragiri Hilir,
pipih, warna daging putih, Riau
rasa manis asam, getah
kuning  0-2%, jumlah
juring 4-11, cocok untuk
lahan yang sering tergenang
(lahan rawa)

Marel 2009 Adaptif untuk dataran Rejanglebong,
tinggi Bengkulu
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penelitian Jawal (2008) menunjukkan bibit manggis berakar ganda dari G.
mangostana, G. dulcis, dan G. celebica memiliki pertumbuhan yang lebih
cepat daripada bibit manggis berakar tunggal. Penyambungan G. fructicosa,
G. dulcis, dan G. mangostana pada semaian manggis membentuk dua sistem
perakaran, sehingga memacu pertumbuhan (Poerwanto 2000).

PENUTUP

Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati termasuk tanaman manggis
(G. mangostana) dan kerabatnya. Garcinia merupakan genus yang besar
dengan hampir 400 spesies, sekitar 90-100 spesies di antaranya terdapat di
Indonesia pada berbagai habitat, seperti hutan primer, hutan meranti, hutan
rawa, hutan pantai, hutan kerangas maupun di kebun.

Tabel 4. (lanjutan).

Nama varietas
Tahun

Keunggulan Daerah asaldilepas

Raya 2010 Bentuk buah bulat relatif Leuwiliang,
seragam, buah berukuran Bogor,
kecil sehingga jarang Jawa Barat
berbiji atau ukuran biji
relatif kecil, buah matang
berwarna merah
kemudian berubah
menjadi merah keunguan

Saburai 2010 Buah agak gepeng, Lampung
berwarna merah
keunguan, daging buah
putih susu, halus, dan
manis segar, cocok untuk
dataran rendah sampai
medium

Sukarajo 2011 Ukuran buah besar, Ogan Komering
kandungan getah kuning Ilir, Sumatera
sedikit Selatan

Lotan 2012 Produksi tinggi, bentuk Bulukumba,
buah besar (105-200 g), Sulawesi Selatan
rasa manis berair, aroma
lembut

Sumber: Direktorat Jenderal Hortikultura (2013).
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Kebun koleksi spesies Garcinia yang ada saat ini terdapat di Kebun
Raya Bogor dengan 35 spesies, Balitbu Tropika dengan 15 spesies, Tanaman
Buah Mekarsari dengan belasan spesies, dan perorangan (hobies dan
kolektor). Banyak di antara spesies Garcinia yang buahnya dapat dimakan
dengan rasa dan kualitas yang bervariasi. Spesies yang buahnya paling enak
adalah G. mangostana (manggis).

Daerah asal manggis masih diperdebatkan, tetapi ilmuwan hortikultura
Indonesia mengungkapkan manggis merupakan buah asli Indonesia
karena spesies manggis tetua yaitu G. malaccensis dan G. hombroinina,
yang menurunkan manggis, sejak dulu sudah banyak terdapat di hutan-
hutan di Jambi.

Untuk mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan kualitas buah
manggis (menghilangkan getah kuning) yang merupakan masalah utama
dalam budi daya manggis, dapat dilakukan melalui pemuliaan/ perbaikan
varietas, baik secara konvensional (seleksi terhadap populasi indigenous
dan persilangan antara spesies kerabat manggis dengan manggis) maupun
bioteknologi.
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SUMBER DAYA GENETIK DURIAN: STATUS
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Panca Jarot Santoso1, Sudarmadi Purnomo2, dan Ika Djatnika3

1 Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika

Jalan Raya Solok Aripan km 8, Kotak Pos 5 Solok 27301
2Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur

Jalan Raya Karangploso km 4, Kotak Pos 188 Malang 65101
3Balai Penelitian Tanaman Hias

Jalan Raya Ciherang, Kotak Pos 8 SDL, Segunung, Pacet Cianjur 43252

PENDAHULUAN

Durian adalah buah yang cita rasanya unik dan lezat yang tidak ada
tandingannya. Begitu ungkapan yang ditulis Alfred Russel Wallace, seorang
naturalis berkebangsaan Inggris pada tahun 1856. Oleh karena itu pula buah
durian dijuluki “si raja buah” (king of fruits). Nama durian berasal dari kata
Melayu “duri”, karena kulit buah yang satu ini dipenuhi dengan duri (Don
1831; Brown 1997), walaupun saat ini dapat ditemui durian tanpa duri alias
gundul.

Durian merupakan salah satu marga Durio spp., yaitu Durio zibethinus,
yang menurut referensi kosa kata India berarti musang (Viverra zibetha).
De Candole (1824) dan Don (1831) memaknai durian sebagai buah yang
digunakan untuk umpan dalam menjebak kucing-musang yang sangat
menyukai buah ini. Namun, referensi lain mengidentikkan durian dengan
“bau” atau aroma kucing-musang, sehingga saat ini durian melegenda
dengan aromanya (Watson 1984).

Banyak nama daerah yang diberikan kepada durian. Heyne (1950)
menyebutkan lebih dari 50 nama untuk durian dari berbagai daerah di
Nusantara dan sebagian besar merupakan varian dekat dengan durian. Di
Aceh, buah berduri ini disebut drien, di Sumatera Selatan disebut duhian
dengan huruf ‘h’ diucapkan dengan kerongkongan. Etnis Jawa umumnya
menyebutnya duren, sedangkan Jawa Barat dan Banten menyebutnya kadu.

Sebagai tanaman yang tumbuh di hutan hujan tropis basah, pohon
durian dapat mencapai tinggi 30-40 m (Tidbury 1976) dan diameter 2-2,5 m.
Namun, untuk tanaman yang dibudidayakan di kebun, terutama yang
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berasal dari bibit sambungan (grafting), tingginya tidak lebih dari 12 m (Malo
dan Martin 1979). Meskipun kurang dikenal di dunia Barat, durian adalah
komoditas yang berharga dan menjadi bagian penting dalam sejarah dan
budaya di sebagian negara-negara Asia Tenggara.

Indonesia memiliki berbagai varietas durian lokal yang sangat beragam
dalam hal rasa, bau, tekstur dan warna daging buah, serta variasi bunga,
bentuk dan ukuran buah, duri pada kulit, dan biji. Seleksi durian lokal telah
dilakukan sejak tahun 1984, dan sampai 2011 telah dilepas 76 varietas
unggul. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya
genetik durian yang luas, meskipun umumnya masih tumbuh liar di hutan.
Di kawasan hutan dan kebun milik masyarakat, durian yang ditanam dari
biji juga menunjukkan keragaman yang tinggi (Uji 2005a, 2005b, 2007).

Di antara jenis-jenis durian yang ada, terdapat durian yang berbiji kempes
atau tanpa biji, tanpa duri, dengan ukuran buah, ketebalan daging buah,
dan warna daging buah yang beragam, begitu pula cita rasa dan aromanya.
Keragaman juga dijumpai pada kerabat durian, seperti lai (D. kutejensis) di
Kalimantan yang mempunyai beberapa varietas lokal dengan karakter yang

Gambar 1. Hutan Indonesia ditumbuhi puluhan spesies dan varietas durian
yang tak berhingga.

Gambar 2. Variasi bunga yang menunjukkan keragaman sumber daya
genetik durian di Indonesia.
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spesifik, antara lain lai putih, lai kuning, lai merah, lai emas, dan lai gajah (Uji
2005a). Keanekaragaman jenis dan plasma nutfah durian dan kerabat
dekatnya yang tumbuh di masing-masing habitatnya merupakan modal
dasar dalam pemuliaan durian dan menjadi potensi dalam pengembangan
agribisnis durian di Indonesia.

Buah durian yang aromanya tajam tidak disukai oleh sebagian konsumen
terutama pada saat pengangkutan. Aroma yang menyengat berasal dari
senyawa propanatiol (sejenis belerang) ester etil alfa metil butirat serta
sederet senyawa lainnya (Brown 1997).

Durian kaya akan karbohidrat, protein, dan lemak. Durian juga
mengandung gula yang tinggi, vitamin C, kalium, triptofan, asam amino,
dan serotonin. Nilai gizi yang terkandung dalam durian menurut Departemen
Pertanian AS disajikan pada Tabel 1. Kandungan kalori durian cukup tinggi,

Tabel 1. Nilai gizi durian per 100 bagian buah yang dapat dimakan.

Zat gizi Nilai

Air (g) 64.990
Energi (kkal) 147
Energi (kj) 615
Protein (g) 1,47
Total lemak (g) 5,33
Karbohidrat (g) 27,09
Serat (g) 3,8

Mineral
Kalsium (mg) 6
Besi (mg) 0,430
Magnesium (mg) 30
Fosfor (mg) 38
Kalium (mg) 436
Asam pantotenat (mg) 0,23
Natrium (mg) 1
Seng (mg) 0,28
Tembaga (mg) 0,207
Mangan (mg) 0,324

Vitamin
Vitamin C, asam askorbat (mg) 19,7
Tiamin (mg) 0,374
Riboflavin (mg) 0,2
Niasin (mg) 1.074
Vitamin B-6 (mg) 0,316
Vitamin A, IU (IU) 45.000
Vitamin A, RE (mkg-RE) 5.000
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setara dengan tiga buah apel. Begitu pula kandungan gizi lain seperti protein,
karbohidrat, kalsium, fosfor, karoten, kalium, natrium, zat besi, vitamin C,
tiamin, niasin, riboflavin, arginin, dan sejumlah fitokimia. Lemaknya berupa
lemak tak jenuh. Senyawa asam amino antara lain sistin dan metionin
bermanfaat untuk pertumbuhan rambut dan kuku, sementara metionin
membantu memperbaiki fungsi hati dan ginjal. Lisin, leusin, dan isoleusin
pada durian dapat membantu penyerapan kalsium sehingga
mengoptimalkan pertumbuhan, memperbaiki jaringan otot, dan
meningkatkan kewaspadaan.

Secara empiris, durian merupakan “obat” rematik. Durian mengandung
valin dan prolin yang dapat memperbaiki fungsi sendi dan tendon serta
membantu penyembuhan luka. Durian juga mengandung asam malik yang
dapat membantu proses pencernaan. Namun, perlu diwaspadai bagi
penderita hipertensi, karena kandungan fosfor dan natriumnya tinggi tetapi
kadar kaliumnya rendah, sehingga dapat meningkatkan tekanan darah.
Kandungan kalsium dan zat besi yang cukup tinggi dapat menyebabkan
sembelit. Kadar gula yang cukup tinggi juga perlu diwaspadai oleh para
penderita diabetes. Mengonsumsi durian yang terlalu banyak dapat
mengakibatkan tubuh terasa lemas, diare, dan mual karena kandungan
arginin. Para ahli mengingatkan agar sebelum dan sesudah mengonsumsi
durian harus banyak minum air untuk mencegah dehidrasi.

Temuan terakhir menunjukkan daging buah durian tidak mengandung
kolesterol. Database daftar gizi nasional dari Departemen Pertanian Amerika
Serikat (USDA) mencantumkan kandungan kolesterol durian 0,0 mg. Bagi
yang akrab dengan biologi gizi dasar, hal ini tidak mengejutkan karena
tanaman tidak mengandung kolesterol. Demikian pula durian serta buah-
buahan dan sayuran (Anonim 2013).

Preferensi konsumen mengenai tingkat kematangan buah diperlukan
untuk memilih durian yang baik. Durian yang jatuh dari pohon akan matang
dalam 2-4 hari dan setelah 5-6 hari buah akan kelewat masak, atau kalau
tidak masak berarti buah masih muda. Dalam memilih buah durian
disarankan memeriksa tangkainya. Tangkai buah yang besar, padat, segar,
dan ruas mudah patah menandakan buah telah tua dan masih segar.
Sebaliknya tangkai yang sudah mengering menunjukkan buah telah lama
dipetik atau masih muda (Gambar 3).

Durian umumnya dikonsumsi sebagai buah segar. Di beberapa tempat
di Kalimantan dan Sumatera, durian dimakan bersama ketan atau lemang
sebagai pendamping minum kopi. Daging buah durian juga dapat diolah
menjadi dodol yang biasa disebut lempok atau dampok, atau difermentasi
menjadi tempoyak atau asam durian untuk campuran memasak gulai ikan
(Gambar 4). Durian juga dapat dicampurkan pada bahan kue-kue
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tradisional, seperti gelamai atau jenang. Terkadang, durian dicampurkan
dalam nasi ketan bersama santan. Durian juga menjadi campuran permen,
es krim, dan berbagai minuman penyegar lainnya.

Biji durian mengandung 27% amilosa dan dapat menjadi camilan setelah
direbus atau dibakar, atau dicampurkan dalam kolak durian. Biji durian
mentah tidak dianjurkan untuk dikonsumsi karena mengandung asam
lemak siklopropena yang bersifat racun. Kuncup daun (pucuk), mahkota
bunga, dan buah muda dapat dimasak sebagai sayuran, sementara akarnya
dapat dimanfaatkan sebagai obat demam. Daunnya dapat dicampur dengan
jeringau (Acorus calamus) untuk menyembuhkan infeksi pada kuku. Kulit
buah durian dapat digunakan untuk mengobati ruam pada kulit dan
sembelit. Kulit buah dapat pula dibakar dan abunya digunakan dalam

Gambar 3. Tangkai buah yang padat, segar, dan ruas sudah terlepas
menunjukkan buah durian sudah tua (kiri), sedangkan tangkai
yang masih panjang menandakan buah masih muda (kanan).

Gambar 4. Guci-guci tempat memproses dan menyimpan tempoyak di
Sumatera Selatan.
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ramuan untuk melancarkan haid. Abu dan air rendamannya juga digunakan
sebagai campuran pewarna tradisional.

Sejak awal 1990-an, permintaan durian di Asia Tenggara meningkat secara
signifikan, antara lain karena makin membaiknya tingkat kemakmuran. Kini
durian menjadi buah tropis yang paling tenar di Asia Tenggara. Permintaan
durian terus meningkat di antaranya dari HongKong dan China daratan.
Durian juga digemari sebagian masyarakat Taiwan, Australia, Amerika
Serikat, Eropa, dan Kanada.

ASAL-USUL SPESIES DURIAN

Durian adalah tanaman asli Asia Tenggara dengan pusat asal dan sumber
keragamannya di Kalimantan (Mendoza 1941; Lim 1990; Nanthachai 1994;
Brown 1997). Durian telah dikenal dan dikonsumsi oleh masyarakat di Asia
Tenggara sejak zaman prasejarah, tetapi baru dikenal oleh dunia Barat sekitar
620 tahun yang lalu. Di relief candi Borobudur yang berdiri pada abad ke-8-
9 Masehi, ditemukan gambar durian sebagai persembahan para putri untuk
sang raja. Ini menunjukkan durian telah menjadi bagian dari menu istana
(Gambar 5).

Gambar 6 Relief pada candi Borobudur yang menggambarkan durian sudah
menjadi bagian dari kehidupan raja pada masa itu (Gambar: M.
Reza Tirtawinata).
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Berdasarkan catatan, durian diperkenalkan ke Eropa oleh Niccolò da
Conti, ketika melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada abad ke-15.
Catatan yang diterjemahkan dari bahasa Latin oleh Poggio Bracciolini
menyebutkan bahwa dalam perjalanan, da Conti berjumpa dengan orang-
orang Sumatera yang memiliki buah hijau sebesar buah semangka, yang di
dalamnya terdapat daging buah tebal dengan cita rasa dan aroma yang
unik, menyerupai mentega dan baunya harum menyengat tajam, yang
mereka sebut durian. Pada 1741, Herbarium Amboinense yang dipimpin
oleh Georg Eberhard Rumphius, salah seorang ahli botani berkebangsaan
Jerman, menerbitkan buku dan menyediakan informasi yang rinci dan akurat
tentang durian selama lebih dari satu abad. Pada tahap awal penelitian
taksonomi, ada kebingungan antara durian dan sirsak (Annona muricata),
dua spesies yang memiliki buah hijau berduri. Hal ini menarik untuk dicatat
bahwa nama Melayu untuk sirsak adalah durian belanda.

Menurut kromolitograf yang ditulis oleh Hoola van Nooten, sekitar 1863,
durian diperkenalkan ke Sri Lanka oleh orang-orang Portugis pada abad
ke-16. Pada masa itu durian telah ditanam di Amerika, tetapi terbatas di
kebun raya. Bibit pertama durian dikirim dari Royal Botanic Gardens, Kew,
Auguste ke Saint-Arroman Dominika pada tahun 1884. Dalam “My Tropic
Isle”, penulis dan naturalis Australia James Edmund Banfield menceritakan,
pada awal abad ke-20, seorang temannya dari Singapura mengirim benih
durian, yang kemudian ditanam di pulau tropis lepas pantai utara
Queensland.

Di Indonesia, durian telah dibudidayakan selama berabad-abad, namun
tidak ditemukan dokumen kapan mulainya. Durian diperkirakan menjadi
buah komersial sejak pertengahan abad ke-18, ketika raja-raja Mataram
memperoleh sajian buah durian setiap ada perayaan kerajaan.

Kosteman (1958) menyatakan dari sekitar 28-30 spesies Durio di seluruh
dunia (Tabel 2 dan 3), 19 spesies di antaranya tumbuh di Kalimantan, 11
spesies di Semenanjung Malaya, tujuh spesies di Sumatera, dan dua spesies
di Jawa dan beberapa pulau lainnya (Nanthachai 1994; Brown 1997; Uji
2005b). Ada delapan spesies durian di Indonesia yang buahnya dapat
dimakan, yaitu Durio zibethinus (durian biasa), D. dulcis (lahong), D.
graveolens (tuwala/anggang) (Gambar 6), D. grandiflorus (sukang), D.
kutejensis (lai/pampakin), D. lowianus (teruntung), D. oxleyanus
(kerantungan), dan D. testudinarum (kura-kura/sekura). Dari delapan
spesies tersebut, yang paling berkembang adalah spesies D. zibethinus.
Beberapa kerabat durian yang kini mulai banyak dibudidayakan adalah lai
atau pampaken dan kerantungan (Gambar 7 dan 8).

Di samping spesies-spesies yang sudah dikenal, akhir-akhir ini ditemukan
durian yang diduga berasal dari persilangan alami antarspesies durian. Di



410 Sumber Daya Genetik Pertanian Indonesia

Kalimanta Timur ada mandong lai yang diduga merupakan persilangan
antara durian (D. zibethinus) dan lai (D. kutejensis). Di Manokwari ada durian
pelangi, yang diduga hasil persilangan alami antara D. zibethinus dan D.
graveolens, yang memiliki warna buah gradasi merah-kuning-putih (Gambar
9).

Table 2. Pusat-pusat penyebaran spesies durian.

Spesies Pusat penyebaran

D. acutifolius (Mast.) Kosterm. Borneo (Kalimantan, Sabah)
D. afinis Becc. Borneo (Kalimantan Barat, Sabah)
D. beccarianus Kosterm. & Soegeng Kalimantan Barat
D. bukitrayaensis Kosterm. Borneo
D. carinatus Mast. Semenanjung Malaya, Borneo
D. crassipes Kosterm. Sabah
D. dulcis Becc. Borneo (Kalimantan, Sabah, Sarawak)
D. excelsus (Korth.) Bakh. Kalimantan
D. grandflorus (Mast.) Kosterm. & Borneo (Sabah, Sarawak)

Soegeng
D. graveolens Becc Sumatera, Borneo, Semenanjung Malaya
D. griffithii (Mast.) Bakh. Semenanjung Malaya, Sumatera, Borneo
D. kinabaluensis Kosterm. & Soegeng Sabah
D. kutejensis (Massk.) Becc. Borneo (Kalimantan, Sabah, Sarawak)
D. lanceolatus Mast. Borneo (Kalimantan, Sabah, Sarawak)
D. lissocarpus Mast. Borneo (Kalimantan, Sabah, Sarawak)
D. lowainus Scorb. & King. Semenanjung Malaya, Sumatera, Borneo
D. macranthaKosterm. Sumatera
D. macrolepis Kosterm. Semenanjung Malaya
D. macrophyllus Ridley Semenanjung Malaya
D. malaccensis Planch. Semenanjung Malaya, Sumatera
D. mansoni (Gamble) Bakh. Myanmar
D. oblongus Mast. Sarawak
D. oxyleyanus Griff. Semenanjung Malaya, Sumatera, Borneo
D. pinangianus Ridley Semenanjung Malaya (Perak, Penang)
D. purpureus Kosterm. & Soegeng. Kalimantan Barat
D. singaporensis Ridley Semenanjung Malaya
D. testudinarum Becc. Borneo
D. wyatt-Stnithii Kosterm. Semenanjung Malaya (Trengganu)
D. zibethinus Murray Malaysia, Borneo, Sumatera, Myanmar,

Thailand, Indo-China

Sumber: Kostermans (1958).
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Gambar 7. Tampilan buah durian (Durio zibethinus), spesies yang paling
banyak dibudidayakan (atas) dan buah lai (D. kutejensis), salah
satu kerabat durian yang mulai digemari dan dibudidayakan
(bawah).

Gambar 6. Tampilan buah kerabat durian: Durio graveolens (kiri) dan D.
dulcis (kanan) (Foto: BPTP Kalsel).
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Gambar 8. Tampilan buah kerantungan (Durio oxleyanus), kerabat durian
yang memiliki cita rasa paling enak dan mulai ditanam di beberapa
tempat.

KEKAYAAN PLASMA NUTFAH DURIAN, ADAPTASI DAN
PENYEBARAN, SERTA SIFAT-SIFAT SPESIFIK

Menurut Kostermans (1958) dan Uji (2005b), terdapat 270 nomor spesimen
kerabat durian yang tersimpan di Herbarium Bogoriense. Dari spesimen-
spesimen tersebut, 20 spesies tumbuh di Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan,
Sulawesi, dan Maluku, dan 14 spesies di antaranya termasuk dalam
tumbuhan endemis (Tabel 3). Santoso (2012) menyajikan informasi rinci
mengenai ciri beberapa spesies durian yang enak dimakan (edible). Meskipun

Gambar 9. Tampilan buah mandong (kiri) dan durian pelangi (kanan) (Foto:
Trubus), yang diduga hasil persilangan alami antarspesies
durian.
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banyak spesies yang endemis, hanya D. zibethinus yang sebarannya luas,
dan hampir setiap kabupaten mempunyai durian unggulan yang diseleksi
dari populasi tanaman durian. Hasil seleksi indigenous ini sebagian telah
dilepas sebagai varietas unggul nasional (Tabel 4).

Beberapa hasil penelitian menunjukkan terdapat keragaman tanaman
dalam satu wilayah, bahkan nama yang sama dalam satu daerah sering kali
memiliki keragaan buah yang berbeda jika tanamannya berbeda. Yuniarti
(2011) menuangkan bukti itu, berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten
Tanah Datar, yang menemukan keragaman morfologi tanaman durian dari
bentuk tajuk, batang, daun, bunga, buah maupun biji dengan tingkat
kemiripan 0,97. Tanaman durian yang dikelompokkan berdasarkan wilayah
mempunyai tingkat kekerabatan yang rendah dalam satu wilayah tersebut.

Durian lokal Kalimantan memiliki keragaman genetik yang relatif tinggi
(Mursyidin dan Qurrohman 2012). Berdasarkan analisis klaster, durian lokal
Kalimantan (intra- dan inter-spesies) dapat dipisahkan ke dalam dua
kelompok utama. Nilai koefisien kemiripan terendah (67%) diperlihatkan
oleh durian Enam Hapat dan Siitik dan kemiripan tertinggi (95%)
diperlihatkan oleh durian Likol dan Sipisang.

Ruwaida et al. (2009) menganalisis keragaman durian varietas Sukun,
Sunan, Kani, Monthong, dan Petruk serta keragaman durian Sukun yang
ditanam pada wilayah yang berbeda berdasarkan penanda randomized
amplified polymorphism DNA (RAPD). Pola pita DNA hasil amplifikasi
menunjukkan adanya keragaman antarvarietas durian Sukun, Sunan, Kani,
Monthong, dan Petruk serta durian Sukun yang ditanam di wilayah yang
berbeda. Dendrogram pengelompokan durian Sukun yang ditanam pada
wilayah berbeda menghasilkan dua kelompok, yaitu kelompok durian Sukun
dari Gempolan Karanganyar dan Salatiga serta kelompok lainnya dari Kebun
Benih Ranukitri Karanganyar dan Jepara. Hal ini menunjukkan durian
dengan nama yang sama, secara genetik dapat berbeda.

TERBENTUKNYA VARIETAS LOKAL SPESIFIK, KELEMAHAN
DAN KEUNGGULAN

Varietas durian unggul diperoleh dari seleksi indigenous di sentra-sentra
produksi. Varietas durian lokal spesifik terbentuk melalui penilaian oleh
petani dan berkembang mengikuti persepsi umum masyarakat. Demikian
pula cara masyarakat memberi nama durian, tidak hanya menggambarkan
kualitas dan tampilan durian, tetapi juga harapan si pemilik durian. Sebagai
contoh etnis Banten sering kali memberi nama durian sesuai dengan hal-
hal yang dialami pada saat akan memberi nama. Sementara etnis
Minangkabau memberi nama durian sesuai lingkungan tempat tumbuh
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Tabel 4. Varietas unggul durian yang dilepas di Indonesia, 1984-2009.

Varietas Tahun dilepas Asal

Petruk 1984 Randusari, Jepara, Jateng
Sunan 1984 Gondol, Boyolali, Jateng
Sukun 1984 Karanganyar, Gempolan, Jateng
Sitokong 1984 Pasarminggu, Ragunan, Jakarta
Mas 1984 Bogor, Rancamaya, Jabar
Otong 1987 Ragunan, Pasarminggu, Jakarta
Kani 1987 Ragunan, Pasarminggu, Jakarta
Sidodol 1990 Karangintan, Kalsel
Sihijau 1990 Karangintan, Kalsel
Sijapang 1990 Karangintan, Kalsel
Lalong 1992 Wara Utara, Luwu, Sulsel
Sariwigading 1992 Wara Utara, Luwu, Sulsel
Tamalatea 1992 Wara Utara, Luwu, Sulsel
Tembaga 1992 Kampar, Riau
Perwira 1993 Sinapel, Majalengka, Jabar
Bokor 1993 Sukahati, Majalengka, Jabar
Siriwig 1993 Rajagaluh, Majalengka, Jabar
Mansau 1995 Nanga Pinoh, Kalbar
Aspar 1995 Pelanan Mabah, Kalbar
Raja Mabah 1995 Mabah, Kalbar
Sawah Mas 1995 Mabah, Kalbar
Kalapet 1995 Kayu Tanam, Kalbar
Matahari 1995 Cimahpar, Bogor, Jabar
Hepi 1995 Jonggol, Bogor, Jabar
Bantal Mas 1995 Rancamaya, Bogor, Jabar
Bakul 1995 Ujan Mas, Pinang, Sumsel
Asoekaya 1994 Nusa Mas, Pinang, Aceh
Phagajah 1994 Tj. Adin, Aceh Utara, Aceh
Soya 1998 Ambon, Maluku
Putar Alam 2000 Bandarlampung, Lampung
Takada-02 2000 KK Balitbu, Solok, Sumbar
Namlung Petaling 2001 IP2TP Petaling, Bangka
Sipayuk 2002 Lombok Barat, NTB
Ligit 2002 Kutai, Kaltim
Mawar 2002 Kutai, Kaltim
Kajang 2002 Tanggamus, Lampung
Dahlan 2002 Lampung Timur, Lampung
Tong Medaye 2003 Nusa Tenggara Barat
Tampilan 2003 Sulawesi Tengah
Raja 2003 Sulawesi Tengah
Gantar Bumi 2004 Barito Utara, Kalteng
Gelapir 2004 Katingan, Kalteng
Kepala Gajah 2004 Sumbawa, NTB
Kayan 2004 Bulungan, Kaltim



418 Sumber Daya Genetik Pertanian Indonesia

Tabel 4. (lanjutan).

Varietas Tahun dilepas Asal

Sedapir 2004 Sumbawa, NTB
Simemang 2005 Banjarnegara, Jateng
Ripto 2005 Trenggalek, Jatim
Selat 2005 Simpangselat, Jaluko, Muaro Jambi, Jambi
Salisun 2005 Selisun, Nunukan Selatan, Nunukan, Kaltim
Bentara 2005 Batu Layang, Kerkap, Bengkulu Utara
Kelud 2005 Gadungan, Puncu, Kediri, Jatim
Gapu 2005 Gadungan, Puncu, Kediri, Jatim
Bido 2005 Jarak,Wonosalam, Jombang, Jatim
Lai Batuah 2006 Batuah, Loa Janan, Kutai Kertanegara, Kaltim
Bestala 2007 Sari, Munduk Bestala, Seririt, Buleleng, Bali
Menoreh kuning 2007 Potronalan, Banjaroyo, Kalibawang,

Kulonprogo, DI Yogyakarta
Menoreh jambon 2007 Slanden, Banjaroyo, Kalibawang, Kulonprogo

DI Yogyakarta
Tawing 2007 Tawing, Plumpung, Plaosan, Magetan, Jatim
Lawkra 2007 Banaran, Sewurejo, Mojogedang,

Karanganyar, Jateng
Teji 2007 Karanggandu, Gempolan, Kerjo, Karanganyar,

Jateng
Kumara 2007 Savana, Buru Utara Selatan, Buru, Maluku
Lai Kutai 2007 Batuah, Loa Janan, Kutai Kertanegara, Kaltim
Si Gundul 2008 Trenggaluh, Batumekar, Lingsar, Lombok

Barat, NTB
Si Pakem 2008 Baturimba, Batumekar, Lingsar, Lombok

Barat, NTB
Bintana 2008 Tandem Hulu, Hamparan Perak, Deli Serdang,

Sumut
Si Jantung Kampar 2008 Bukit Melintang, Bangkinang Barat, Kampar,

Riau
Ome Kampar 2008 Padang Balam, Tambang, Kampar, Riau
Rinbud 2009 Mabah, Sekayam, Sanggau, Kalbar
Lokad 2009 Mabah, Sekayam, Sanggau, Kalbar
Sawai 2009 Sawai, Wahai, Maluku Tengah, Maluku
Lai Mahakam 2009 Batuah, Loa Janan, Kutai Kartanegara, Kaltim
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tanaman, seperti durian Parak Kopi karena tumbuh di kebun kopi, durian
Lereng atau Tebing karena tumbuh di lereng bukit dan tebing. Ada juga
yang memberi nama durian untuk menghargai nama atau gelar leluhurnya,
seperti durian Lenggang Kamang atau durian Datuk Sati. Nama durian juga
diberikan berdasarkan kejadian unik, seperti durian Sahalai Sarawa
(selembar celana) karena harga satu durian cukup untuk membeli sebuah
celana. Ada pula yang memberi nama durian berdasarkan tampilan buah,
seperti durian Taba (tebal) dari Batusangkar, Sumatera Barat, karena
berdaging tebal, atau durian Kampih (kempes) karena memiliki biji kempes.

Memberi nama durian berdasarkan bentuk dan tampilan buah sangat
umum di Sumatera Selatan, seperti durian Tembaga karena warna daging
buahnya kuning tembaga, durian Kepala Rusa karena berbentuk seperti
kepala rusa, atau durian Bantal karena bentuknya bulat lonjong seperti bantal.
Yang paling terkenal adalah durian Bantal Mas dari Muara Enim. Ada lagi
nama yang menunjukkan atribut ukuran yang besar, yaitu durian Bakul,
karena dalam satu bakul/keranjang yang dipakai untuk membawa durian,
hanya dapat diisi satu atau dua durian.

Etnis Dayak di Katingan, Kalimantan Tengah, memberi nama durian
sesuai bentuk daging durian dalam juring yang mirip udang tidur, sehingga
hampir semua durian yang berwarna kuning diberi nama durian undang
(udang) atau otak udang. Masyarakat Papua sangat tabu memberi nama
durian dengan nama pemiliknya, karena mereka berpendapat tanaman
adalah pemberian alam untuk manusia, sehingga tidak selayaknya memberi
nama sesuai nama pemiliknya. Bila ini dilakukan seolah-olah mau menguasai
pemberian alam. Umumnya mereka memberi nama durian sesuai dengan
atribut yang ditampilkan buah, yang paling umum adalah durian Mentega
karena memiliki warna daging kuning dan lembut berlemak seperti mentega
(Gambar 10).

Gambar 10. Durian Undang dari Katingan, Kalimantan Tengah (kiri) dan durian
Mentega dari Manokwari (kanan), sama-sama memiliki daging
buah kuning mengilat, tetapi namanya berbeda karena perbedaan
kebiasaan etnik kedua daerah.
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Umumnya masyarakat mengenal durian lokal dengan nama asal daerah,
yang sejatinya merupakan varietas campuran. Durian Medan, misalnya,
merupakan durian yang berasal dari Sumatera Utara, kumpulan dari
berbagai aksesi plasma nutfah yang dikumpulkan oleh pengumpul buah.

Dari berbagai varietas dan aksesi durian yang tersebar di seluruh
Indonesia, hanya beberapa varietas yang terkenal, antara lain:

1. Durian Matahari, berasal dari Cimahpar, Bogor. Daging buahnya kering
dan tebal, berwarna kuning cerah, tekstur daging buah lembut dan
rasanya manis. Jumlah bagian buah yang dapat dimakan mencapai
42% (Gambar 11). Durian ini lebih tahan hama penyakit daripada durian
lainnya. Durian Matahari juga cepat berbuah (4 tahun), dan tumbuh
baik  pada ketinggian tempat 50-600 m dpl.

2.  Durian Sunan, berasal dari Boyolali, Jawa Tengah. Daging buahnya
berwarna krem, tebal, kering berlemak, tekstur berserat halus, aroma
tajam, dan rasanya manis. Duri kulitnya rapat dan panjang.

3. Durian Tembaga, berasal dari Kampar, Riau. Bentuk buahnya bulat
sempurna dengan duri lancip, langsing, dan rapat. Berat buah 2-3,5 kg.
Daging buah berwarna kuning pekat seperti tembaga, sangat tebal,
berlemak, teksturnya lembut dan kering, rasa sangat manis.

Gambar 11. Beberapa durian yang dikenal berkualitas baik di masyarakat;
Searah jarum jam: Namlung Petaling, Sitokong, Salisun, dan
Matahari.
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4. Durian Otong, merupakan introduksi dari Thailand dengan nama asli
monthong  yang berarti bantal mas atau golden pillow. Buahnya
memanjang dengan bagian ujung agak meruncing. Warna kulit hijau
kekuningan. Durinya berbentuk kerucut, berukuran besar, dan agak
rapat. Berat buah 3-5 kg. Daging buah tebal, kering, kurang lemak, kuning,
bertekstur sangat halus, beraroma tidak begitu tajam, dan cita rasa manis
sedang.

5.  Durian Chanee. Seperti monthong, durian chanee juga berasal dari Thai-
land. Buah lebih pendek dengan juring lebih menonjol membentuk
seperti belimbing. Warna daging buah kuning tua, rasa manis, dan tekstur
lembut.

6. Durian Petruk. Buahnya berbentuk bulat telur dengan warna hijau
kekuningan. Duri pada kulit berbentuk kerucut kecil dan rapat. Buahnya
sebesar kelapa gading dengan penampilan menarik, bobot buah 1-2,5
kg. Daging buah agak tebal, berlemak, berwarna kuning, tekstur agak
lembek, berserat halus, dan beraroma sedang.

7. Durian Hepe, buahnya berbentuk bulat telur dengan warna cokelat
kekuningan dan tebal 0,8-1 cm. Duri kulit buah berbentuk kerucut, kecil,
dan tersusun rapat. Berat buah 1,5-2 kg. Daging buah berwarna putih
kekuningan, tebal, agak kering, tekstur halus, berlemak, aroma tajam,
dan manis. Ciri khas durian hepe adalah bijinya kempes atau hepe.

8. Durian Salisun, berasal dari Desa Selisun, Nunukan, Kalimantan Utara.
Bentuk buahnya bulat agak lonjong dan berwarna hijau. Duri pada kulit
buah berbentuk kerucut, kecil, dan rapat. Berat buah 2-3 kg. Daging
buah sangat tebal, kering, berlemak, tekstur halus, warna kuning muda,
harum, dan manis. Bentuk bintang pada ujung buah terlihat jelas, tangkai
panjang.

9. Durian Sitokong, bersal dari Pasarminggu, Jakarta. Durian dengan bobot
sekitar 3 kg ini berbentuk lonjong dengan ciri khas ada tonjolan di bagian
ujung, berdaging putih-krem, tebal, rasa manis legit dengan tekstur
daging kering.

10. Durian Namlung Petaling, berasal dari Desa Jebus, Bangka Barat, Provinsi
Bangka Belitung. Nama asli durian ini adalah Chumasi atau kotoran
babi. Durian ini dihargai sangat mahal oleh masyarakat setempat. Satu
buah yang berbobot sekitar 1,5 kg bisa dijual dengan harga Rp400.000.

11. Durian Ripto, berasal dari Trenggalek, Jawa Timur. Bentuk buahnya bulat
telur dengan kulit hijau kecoklatan. Berukuran 1,5-3 kg, beraroma cukup
tajam, daging buah kuning muda, ketebalan sedang, rasa manis legit,
dan teksturnya pulen.

12. Durian Terong. Disebut durian Terong karena bentuk buahnya seperti
terong asam. Bobot buah berkisar antara 0,8 -1,5 kg. Produktivitas PIT
durian Terong sangat tinggi, pada umur 100 tahun dapat mencapai  2.000
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buah. Kualitas buah sangat baik dengan rasa manis legit. Tekstur daging
buah halus dan lembut, empuk bagai es krim, warna kuning keemasan,
dan aroma sedang. Kulit buah berwarna hijau.

13. Durian Lai. Lai merupakan nama salah satu spesies durian, yaitu D.
kutejensis. Durian ini dapat ditemukan hampir di seluruh Kalimantan.
Daging buahnya kuning tua-oranye, rasa manis sedang, aroma lembut,
dan tahan disimpan. Durian lai yang paling terkenal adalah Lai Mahakam
yang banyak dikembangkan di Kalimantan Timur. Keistimewaan Lai
Mahakam adalah rasa daging buahnya mirip durian dan tidak memiliki
rasa langu yang kuat sebagaimana lai lainnya.

14. Durian Gundul. Durian ini dari luar terlihat seperti kelapa karena tidak
berduri, berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dagingnya tipis dan
berwarna kuning, rasanya manis dengan tekstur basah. Durian ini dikenal
karena bentuknya yang unik.

Sifat persarian bebas menjadi penyebab munculnya keragaman genetik
tanaman durian di alam, sehingga di suatu pusat durian dapat dijumpai
berbagai aksesi dan varietas. Bisa dikatakan jika ada 1.000 pohon dalam
satu kawasan durian alami maka dapat dipastikan di wilayah tersebut ada
1.000 variasi durian.

Santoso dan Hermanto (2013) menyatakan keragaman sumber daya
genetik durian memberi peluang panen durian sepanjang tahun karena
ada varietas yang berbunga awal atau akhir, masa pemasakan buah pendek
dan panjang, serta sifat responsif yang berbeda terhadap masa kering (Tabel
5). Indonesia yang  memiliki zona agroekologi yang bervariasi, dipadu dengan
tanaman durian yang menyebar di hampir seluruh wilayah, akan mendorong
munculnya buah secara berurutan, sehingga masa panen menjadi panjang,
sekitar 8 bulan setiap tahun. Secara teoritis, apabila volume dan sebaran
tanaman durian merata di semua pusat produksi, akan diperoleh pasokan
durian yang merata hampir sepanjang tahun.

Hasil pengamatan musim panen durian pada 42 lokasi di 23 provinsi
selama tahun 2011-2012 menunjukkan bahwa sepanjang tahun ada lokasi
yang sedang panen durian, meskipun jumlahnya tidak merata. Musim panen
durian terjadi dua kali, pertama pada bulan Desember-Januari yang disebut
musim panen raya, yang meliputi 27 lokasi, dan yang kedua pada bulan
Agustus yang meliputi 22 lokasi, yang disebut musim sela. Beberapa daerah
memiliki masa panen yang panjang, berkisar antara 9-11 bulan, yaitu
Kabupaten Nunukan dan Luwu Utara. Beberapa daerah seperti Nusa
Tenggara Timur dan Papua Barat memiliki musim panen pada bulan Mei-
Juli (off-season alami), di mana daerah-daerah lain sedang masa paceklik.
Ini menunjukkan Indonesia berpotensi untuk menyediakan durian
sepanjang tahun. Salah satu strategi yang dapat dilaksanakan adalah dengan
mengembangkan durian di lokasi-lokasi yang mengalami masa panen pada
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Tabel 5. Sebaran musim panen durian di 42 pusat produksi, 2011-2012.

Lokasi
Bulan panen1)

12) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NAD x x x
Sumatera Utara

Sibolga x x x
Tapsel x x x x x
Deli Serdang x x x x x
Dairi x x x x x x
Langkat x x x x
Tapteng x x

Sumatera Barat
Solok x x x x
Batusangkar x x x x x
Pesisir Selatan x x

Riau x x x x x
Jambi x x x x x
Sumatera Selatan

Kikim-Lahat x x x
Tebing Tinggi x x x x
Baturaja x x x x

Bangka x x x
Bengkulu x x x
Lampung x x x

Tanggamus x x x x x
Banten x x x x
Jawa Barat x x x
Jawa Tengah

Semarang x x x x
Jawa Timur
Kalimantan Selatan x

Tanjung x x x x
Kalimantan Tengah

Katingan x x x x x x
Lamandau x x x

Kalimantan Timur
Kukar x x x x x
Nunukan x x x x x x x x x
Melak x x x x

Kalimantan Barat
Pontianak x x x x
Balai Karangan x x x x x
Kubu Raya x x x x x x
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April-Juli atau area off-season alami, saat daerah sentra durian lain dalam
masa paceklik. Keuntungan pengembangan durian di lokasi off-season alami
antara lain adalah tidak memerlukan teknologi tambahan untuk pembuahan
di luar musim dan dapat mensubstitusi impor, karena negara pengekspor
durian seperti Thailand dan Malaysia mengalami panen puncak pada April-
Juli.

PEMANFAATAN PLASMA NUTFAH UNTUK PERBAIKAN
MUTU GENETIK

Kerabat durian yang berpotensi untuk dikembangkan perlu mendapat
prioritas untuk diseleksi maupun upaya pemuliaannya untuk memperoleh
buah durian dan kerabatnya yang sesuai dengan preferensi konsumen,
antara lain buah berukuran sedang, bentuk bulat lonjong, daging buah
kuning, tebal, rasa manis legit atau sedikit pahit, dan biji kecil atau kempes
(Santoso et al. 2008). Pada umumnya kerabat durian di Indonesia masih
tumbuh liar di hutan primer ataupun hutan campuran meranti (mixed

Tabel 5. (lanjutan).

Lokasi
Bulan panen1)

12) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sulawesi Selatan
Mamuju x x x
Malangke x x x
Luwu x x
Luwu Utara x x x x x x x x x x x

Sulawesi Tengah
Palu x x

Bali x x x x
Nusa Tenggara Barat x x x
Nusa Tenggara Timur x x x x x x
Papua Barat x x x x x
Papua x x

Jumlah 27 13 5 6 4 7 17 22 15 11 19 27

1)Data bulan November-Desember merupakan perkiraan panen dari data masa
berbunga bulan Agustus-September.

2)Perkiraan panen tahun 2013.
Sumber: Santoso dan Hermanto (2013).
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Dipterocarp) dan hanya sebagian kecil yang telah ditanam di kebun-kebun
(Uji 2005b; Santoso dan Hermanto 2013). Domestikasi kerabat durian yang
masih tumbuh liar di hutan dan berpotensi ekonomi perlu dilakukan.

Sebagian besar kerabat durian tumbuh di hutan-hutan dataran rendah
(<1.000 m dpl.). Namun, ada beberapa jenis yang dapat tumbuh di hutan-
hutan dataran tinggi (>1.000 m dpl), antara lain D. lanceolatus (kelincing),
D. lowianus (teruntung), D. oblongus, dan D. testudinarum (sekura). Satu
dari empat jenis Durio tersebut, yaitu D. lowianus (keruntung) dapat tumbuh
sampai ketinggian 1.700 m dpl. Oleh karena itu, teruntung merupakan salah
satu jenis Durio yang berpotensi untuk dikembangkan di dataran tinggi.
Selain buahnya enak dimakan, teruntung sangat resisten terhadap jamur
Phytophthora palmivora (Subhadrabandhu et al. 1991).

Musim berbunga kerabat durian umumnya jatuh pada bulan Maret-Juli
dan musim berbuah pada Agustus-Februari. Data fenologi ini sangat penting
terutama dalam melakukan koleksi buah-buahan kerabat durian. Agar
kegiatan koleksi berhasil maka diperlukan waktu yang tepat dengan musim
berbuahnya.

D. acutifolius (tupaloh) merupakan kerabat durian yang berperawakan
paling kecil, pendek, dan termasuk dalam kelompok perdu (Kostermans
1953). Oleh karena itu, tupaloh dapat dimanfaatkan sebagai batang bawah
untuk mendapatkan bibit kerdil. Selain itu, D. testudinarum (durian sekura)
mempunyai kelebihan dan keunikan, yaitu buahnya berada di pangkal
batang dan hampir mendekati permukaan tanah sehingga panennya sangat
mudah. Durian ini juga mempunyai cita rasa manis. Oleh karena itu, durian
sekura menarik untuk dikembangkan.

Di samping hasil utamanya buah, kayu dari kerabat durian juga bernilai
cukup penting, yaitu dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan rumah
terutama untuk interior. Dari 20 jenis Durio yang telah tercatat, 15 jenis di
antaranya memiliki kayu yang dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan
rumah. Selain kayu, kulit batang D. oxleyanus (kerantungan) dapat
digunakan untuk mengobati malaria, sedangkan kulit batang D. griffitii (lai
kuyu) mengandung tanin (Yap et al. 1995).

Peningkatan kualitas durian bisa dilakukan dengan memanfaatkan
kekayaan keanekaragaman jenis atau plasma nutfah melalui kegiatan
pemuliaan, misalnya dengan melakukan persilangan untuk menghasilkan
kultivar yang unggul. Perumusan ideotipe durian sebagaimana disajikan
pada Tabel 6 menjadi dasar dalam strategi perbaikan genetik durian.
Penelitian pendahuluan untuk perbaikan genetik tanaman durian diawali
dengan melakukan pengamatan biologi bunga dan persilangan (Indriyani
2011; Ihsan et al. 2012; Ashari dan Wahyuni 2012). Melalui kegiatan ini telah
dihasilkan 12 kombinasi persilangan. Persilangan antara varietas durian Kani
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Tabel 6.  Ideotipe durian Indonesia.

Sifat Karakter Indikator Ketersedian plasma nutfah

Idiotipe untuk pasar domestik
Mutu buah Berat 2,5-4 kg Matahari, Sitokong, Gelapir

Bentuk Lonjong dan Petruk, Sitokong, Hepe
beralur tegas
(jantung)

Warna daging Kuning Tembaga, lai (D. kotejensis),
anggang (D. graveolens), dll

Tebal daging 2-3 cm Monthong, Chanee, Matahari,
dll

Tekstur daging Halus-kering Matahari, lai (D. kotejensis),
(pulen) Mandong-Apun (D. exelcus)

dll
Rasa Manis legit Matahari

sedikit pahit
Aroma Kuat Kura-kura (D. testudinarum),

Tembaga, dll
Daya simpan >10 hari Lai (D. kotejensis)

Biji Ukuran/bentuk Kempes-kecil Hepe, Monthong, Sari
Kampih, Sukun

Ketahanan Busuk pangkal Tahan D. testudinarum, D.
batang oxleyanus, D. kotejensis,

Matahari
Genjah Umur berbuah 4-5 tahun Matahari, Monthong
Produktif Fruit set Tinggi Terong

x Sukun dan Kani x Lokal 341 menunjukkan persentase keberhasilan paling
tinggi, yaitu 62,8%.

Penelitian untuk mendapatkan populasi pemuliaan durian melalui
kegiatan persilangan inter- dan intra-species telah dilaksanakan oleh
Indriyani et al. (2012). Persilangan dilakukan antartetua terpilih dan
resiproknya. Sampai September 2012 telah diperoleh 27 populasi
persilangan yang terdiri atas 545 progeni. Sebagian progeni telah dilakukan
top-working pada tanaman umur 2 tahun untuk mempercepat
pertumbuhan dan memperpendek masa juvenil. Selanjutnya akan
dilaksanakan evaluasi morfologi dan molekuler. Santoso et al. (2012) telah
mengisolasi motif SSR sebagai alat dalam melakukan seleksi progeni hasil
persilangan melalui pendekatan molekuler. Kegiatan pemuliaan durian yang
telah dilaksanakan baru berada pada awal kegiatan dari serangkaian
program pemuliaan yang panjang dan kompleks. Oleh karena itu, perhatian
dan konsistensi untuk kelanjutan program pemuliaan durian sangat
diperlukan.
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Tabel 6. (lanjutan)

Sifat Karakter Indikator Ketersedian SDG

Idiotipe durian untuk ekspor
Mutu buah Berat 1,5-2 kg Namlung, siketan, lai (D.

kotejensis), D. oxleyanus, D.
dulcis,

Bentuk buah Bulat-elips Siketan, Terong, lai (D.
kotejensis), D. oxleyanus, D.
dulcis,

Warna daging Kuning Tembaga, lai (D.
buah kotejensis), Graveolens, dll
Tebal daging 2-3 cm Monthong, Chanee, dll
Tekstur daging Halus-kering Lai (D. kotejensis), Mandong

(pulen) dll
Rasa Manis sedang Lai (D. kotejensis), Mandong,

Monthong
Aroma Lembut-tidak Lai (D. kotejensis),

beraroma Mandong
Daya simpan >10 hari Lai (D. kotejensis)

Biji Ukuran/bentuk Kempes-kecil Hepe, Monthong, Sari
Kampih

Daya simpan Lama simpan 7-14 hari Lai (D. kotejensis),
Ketahanan Busuk pangkal Tahan (ditengarai tahan) D.

batang testudinarum, D. oxleyanus,
D. kotejensis

Genjah Umur berbuah 4-5 tahun Lai (D. kotejensis), Mandong,
Monthong

Produktif Pembentukan Tinggi Terong
buah

PENUTUP

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya genetik durian yang tidak
terhingga jumlahnya. Hal ini merupakan implikasi dari sifat perkawinan
durian yang bersari bebas sempurna. Spesimen kerabat durian yang
tersimpan di Herbarium Bogoriense terdiri atas 270 nomor. Dua puluh
spesies durian menyebar di Indonesia terutama di Kalimantan, delapan
spesies di antaranya menghasilkan buah yang dapat dimakan.

Secara umum masyarakat mengenal durian D. zibethinus yang telah
berkembang luas. Varietas-varietas durian lokal sangat beragam, baik dalam
rasa, bau, tekstur maupun warna daging buahnya, juga variasi dalam bunga,



428 Sumber Daya Genetik Pertanian Indonesia

bentuk dan ukuran buah, duri pada kulit buah, dan biji. Seleksi yang
dilakukan pada wilayah persebaran durian telah menghasilkan 76 varietas
unggul, namun hingga kini belum ada varietas yang melebihi varietas
introduksi Monthong.

 Di samping sumber daya genetik yang berlimpah, wilayah Indonesia
yang memiliki agroekologi yang bervariasi memberikan peluang masa panen
durian yang panjang dan panen durian secara berurutan, meskipun
jumlahnya tidak merata.

Upaya yang sistematis dan berkelanjutan perlu terus dilakukan untuk
mendorong pengembangan durian. Peningkatan kualitas dan kontinuitas
produksi menjadi kunci dalam meningkatkan citra durian nasional. Upaya
ini perlu didukung dengan memanfaatkan teknologi pemuliaan dan
genetika dalam perbaikan varietas. Selain itu, budi daya durian yang
umumnya masih dilakukan secara tradisional perlu untuk ditingkatkan,
sehingga durian asli Indonesia dapat menjadi salah satu komoditas utama
penggerak ekonomi masyarakat.
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PENDAHULUAN

Salak termasuk keluarga Palmae, yang oleh Linnaeus disebut sebagai the
princes among plants karena keluarga palma ini tumbuh di hutan tropis
dengan anggota spesies yang sangat beragam. Pada tahun 1753, Linnaeus
mengemukakan hanya ada 10 spesies Palmae, tetapi kemudian Heywood
dalam Whitmore (1993) menyatakan terdapat 2.780 spesies dalam 212
genus, yang menyebar di Afrika, kepulauan di Samudra Hindia, Amerika
Selatan, dan Asia Tenggara. Asia Tenggara memiliki keanekaragaman salak
terbesar, yakni  97 genus dan 1.385 spesies.

Palmae tumbuh dalam berbagai kondisi ekologi, dari padang pasir
hingga rawa-rawa, juga ditemukan di batu kapur (Hodel 1993; Pritchard
1993) dan pada wilayah yang sangat kering (Merlo et al. 1993). Lebih dari
75% spesies Palmae tumbuh di hutan tropis basah, yang menunjukkan
keragaman yang luas dan mudah beradaptasi. Palmae secara ekonomi
memiliki nilai penting karena merupakan tanaman perkebunan utama,
seperti kelapa sawit, kelapa, kurma, sagu, dan salak, yang menjadi sumber
karbohidrat, minyak, pati, lilin, serat, gula, alkohol, dan bahan fungsional
lainnya. Saat ini, Palmae juga menjadi tanaman hias karena daunnya tidak
mudah gugur, elegan, dan tahan pada lingkungan ekstrem (Hodel 1993).

Salak dikenal di Eropa sejak Clusius membawa buah salak bali ke Eropa
pada tahun 1605, dengan memberi nama Baly insulae fructus aspero cortice
(Mogea 1976) dan ini merupakan awal penyebaran salak di benua tersebut.
Selanjutnya beberapa ahli seperti Gaertner pada tahun 1791 memberi nama
Calamus zalacca, dan Willdenow pada tahun 1799 memberi nama Calamus
zalakka. Pada tahun 1823, Blume mencantumkan tumbuhan tersebut dalam
daftar tumbuhan di Kebun Raya Bogor sebagai Salakka edulis. Pada tahun
1826 Reinwardt membuat sedikit deskripsi dan menetapkan Salacca sebagai
nama marga, dan Voss pada tahun 1895 mempublikasikan kombinasi nama
Zalacca zalacca (Gaertn.). Akhirnya pada tahun 1982, Mogea mengusulkan
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nama salak dengan mengadopsi nama yang diusulkan Voss dan
memperbaiki pengucapannya menjadi Salacca zalacca (Gaertn.) (Mogea
1982).

Uhl dan Dransfield (1987) membagi keluarga besar Palmae dalam enam
subkeluarga dan membedakannya menjadi beberapa suku dan subsuku
berdasarkan karakter morfologi, anatomi, catatan fosil, geografi, ekologi,
evolusi, dan tata hubungan antarkeluarga. Salak sebagai anggota dari
keluarga kelapa, termasuk dalam subfamili Calamoideae, suku Calameae,
subsuku Calamineae, dan genus Salacca. Kerabat terdekat dari genus salak
adalah Calamus, genus lain dalam subsuku yang sama yang mencakup
hampir semua jenis rotan yang asal-usul dan pusat persebarannya di
Kalimantan. Subsuku lain yaitu Metroxylinae atau sagu (Metroxylon sagu).

Buah salak umumnya memiliki lapisan berdaging, dari manis hingga
sangat asam. Marga Calamus dan Salacca adalah dua dari delapan genus
subfamili Calamoideae, suku Calameae, dan subsuku Calamineae. Kedua
genus ini memiliki beberapa kesamaan, yaitu percabangan di dasar,
sebagian besar dioecious, buah bersisik, memiliki 1-3 ovul dalam ovarium,
dan biji memiliki lapisan luar berdaging yang enak dimakan (Dransfield 1979;
Manokaran 1985). Genus Salacca bersifat dioecious, biasanya acaulescent,
berduri dan berkerumun, batang sebagian tegak, prokumben, dan pendek.
Pada ruas batang yang sangat pendek sering kali diikuti oleh akar adventif
yang banyak. Setiap kali membentuk daun diikuti oleh calon mayang
sehingga buah dapat dipanen beberapa kali dalam setahun, bergantung
pada terbentuknya daun baru. Oleh karena itu, di pusat-pusat produksi
salak selalu ada panen buah meskipun ada musim panen raya.

Asal-Usul Spesies Salak

Salak (Salacca spp.) adalah salah satu jenis tanaman buah tropika yang
unik (Ridley 1925), kulit buahnya bersisik menyerupai sisik ular, sehingga
banyak ahli biologi yang menyebutnya snake fruit. Salak memiliki berbagai
macam bentuk, warna, dan keragaan tanaman. Para ahli biologi menyatakan
Indonesia merupakan pusat asal dan persebaran spesies salak.

Salak (Salacca zalacca (Gaertner) Voss.) merupakan salah satu spesies
dalam marga Salacca, termasuk ke dalam suku Palmae atau Arecaceae
(Keng 1978; Uhl dan Dransfield 1987), dan namanya bersinonim dengan
Salacca edulis Reinw. Di Indonesia tanaman ini dikenal dengan nama salak,
atau lebih baik disebut “pangeran buah tropis”. Marga Salacca terdiri atas
22 spesies dan menurut Darmadi (2001) terdiri atas empat varietas, tumbuh
menyebar di Myanmar, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Dari 22
spesies tersebut, empat spesies telah dibudidayakan, yaitu Salacca
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wallichiana Mart. di Thailand, Salacca glabrescens Griff. di Malaysia, Salacca
sumatrana Becc. di Sumatera, dan Salacca zalacca (Gaertner) Voss di Jawa,
Bali, Sulawesi, dan Maluku. Salacca zalacca terdiri atas dua kelompok, yaitu
S. zalacca var. zalacca yang banyak dibudidayakan di Jawa dan S.
amboinensis yang dibudidayakan di Karangasem-Bali, Pangu-Sulawesi Utara,
dan Ambon-Maluku (Mogea 1980, 1990).

Dua puluh dua spesies salak telah diidentifikasi menyebar di Indonesia,
China, India, Malaysia, Myanmar, Filipina, dan Thailand, dan hanya satu
spesies di China bagian selatan (Shu 2010). Jumlah terbesar dari spesies
salak ditemukan di Kalimantan (10 spesies), Semenanjung Malaya dan
Sumatera (tujuh spesies) (Mogea 1986). Dari 22 spesies tersebut, 20 spesies
telah diidentifikasi (Tabel 1). Dari spesies tersebut, S. sumatrana, S. zalacca,
S. affinis, dan S. wallichiana telah dibudidayakan, terutama tiga spesies yang
pertama dibudidayakan di Indonesia (Mogea 1986; Schuiling dan Mogea
1991), sedangkan spesies yang terakhir secara eksklusif dibudidayakan di
Thailand (Polprasid 1991).

Daun spesies S. wallichiana menyirip, tetapi bagian atas daun palmate/
flabellate. Spesies yang ada di Indonesia umumnya berumah dua (dioecious)
sehingga membutuhkan tanaman penyerbuk untuk menghasilkan buah.
Satu takson bersifat monoecious, yaitu salak Bali dari Karangasem, Bali
(Moncur dan Watson 1987), yang diberi nama S. zalacca var. amboinensis
(Becc.) oleh Schuiling dan Mogea (1991). S. sumatrana bersifat dioecious
dan pada umumnya tumbuh di dataran medium-tinggi. Bunga tanaman
jantan terdiri atas 25-40 spadik. Rumpun tanaman salak dewasa S.
sumatrana jauh lebih besar daripada S. zalacca, dan satu dari tiga atau
empat tanaman berbunga jantan sehingga tidak memerlukan polinasi
buatan. Daging buah salak S. sumatrana berwarna kemerahan.

Tanaman S. zalacca var. zalacca umumnya dioecious, yaitu bunga jantan
dan betina terdapat pada tanaman yang berbeda. Tanaman salak yang
memiliki bunga jantan saja tidak menghasilkan buah. Selama ini S. zalacca
var. amboinensis digolongkan sebagai tanaman monoecious karena
memiliki bunga jantan dan bunga betina terpisah pada lain tanaman
(Schuiling dan Mogea 1992). Pada salak Bali juga dijumpai tanaman yang
tidak berbuah, yang dikenal sebagai salak “muani” atau laki-laki (Mogea
1976). Gregori Hambali dalam Darmadi (2001) menduga perbungaan salak
Bali tidak monoecious, karena bunga jantan tidak menghasilkan serbuk
sari dan reproduksinya berlangsung secara apomiksis.
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Kekayaan Plasma Nutfah Salak

Salak yang berkembang di Indonesia berasal dari spesies salak budi daya,
yang secara historis berasal dari kelompok salak Jawa (S. zalacca zalacca),
salak Bali (S. zalacca amboinensis), salak Sidempuan (S. sumatrana) dari
Sumatera Utara, dan salak Romunjam (S. affinis affinis) dari Kalimantan.
Hampir semua spesies salak di Indonesia dikonservasi secara on-farm atau
in situ, dan beberapa spesies dikoleksi secara ex situ di kebun percobaan,
yaitu:

1. Kebun Percobaan Sumani, Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika
(Balitbu Topika) di Solok, Sumatera Barat, mempunyai koleksi S. zalacca
var. zalacca 97 aksesi, S. zalacca var. amboniensis lima aksesi, dan S.
sumatrana lima aksesi.

2. Kebun Percobaan Malang, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP)
Jawa Timur, mempunyai koleksi S. zalacca var. zalacca 15 aksesi dan S.
zalacca var. amboniensis lima aksesi.

3. Kebun Raya Bogor, mempunyai koleksi S. affinis, S. dubia, dan S.
dransfieldianae.

4. Kebun Mekarsari, mempunyai koleksi enam varietas (Apriyani 2012).
Varietas salak yang berkembang di Indonesia sangat beragam dan secara

historis bersumber dari empat kelompok salak tersebut di atas.
Pengelompokan berdasarkan klasifikasi taksonomi menjadi varietas (S.
zalacca var. zalacca versus S. zalacca var. amboniensis) pada akhirnya tidak
dapat lagi digunakan hanya dengan pendekatan taksonomi satu ciri tertentu,
antara lain tekstur daging buah, warna kulit buah, besar buah, aroma dan
rasa daging buah, serta habitus. Hal ini berlaku tidak hanya pada tanaman
salak dari sentra produksi yang berbeda, tetapi juga antartanaman dalam
satu daerah (Hambali 1994). Fenomena ini menyebabkan tanaman salak
yang dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi taksonomi,
menunjukkan keragaman di antara anggota setiap populasi.

Wilayah pengembangan salak di Indonesia menjadi tempat koleksi on
farm berbagai aksesi salak. Daerah penghasil salak di Indonesia antara lain
adalah: (1) Bali (Karangasem); (2) DKI Jakarta (Condet, Pasarminggu); (3)
Jawa Tengah (Banjarnegara, Jekulo, Kedengporak, Ajibarang, Madukoro,
Mertoyudan, Magelang); (4) Daerah Istimewa Yogyakarta (Sleman, Turi,
Tempel); (5) Jawa Timur (Karangsari, Bangkalan, Malang, Pasuruan,
Bojonegoro, Jombang); (6) Sumatera Utara (Padang Sidempuan); (7)
Sulawesi Utara (Sangir, Talaud); (8) Sulawesi Selatan (Enrekang); (9) Nusa
Tenggara Barat (Lombok Barat); dan (10) Maluku Tengah.

Berdasarkan ciri-ciri tanaman dan/atau buah, Purnomo (1994)
menemukan enam kelompok salak Bali. Masing-masing kelompok
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menunjukkan ciri morfologi yang spesifik yang menjadi pembeda varietas,
yaitu (1) salak Bali Gondok (SBG); (2) salak Bali Nangka (SBN); (3) salak Bali
Bule (SBL); (4) salak Bali Gula Pasir (SBGp); (5)  salak Bali Kelapa (SBK), dan
(6) salak Bali biasa (SBb). Darmadi (2001) telah mendeskripsikan secara
lengkap kultivar salak Bali menggunakan populasi tanaman di kebun salak
milik penduduk Banjar Dukuh, Delod Wates, Karanganyar, Telaga, Desa
Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali, dan
menemukan 12 nama salak, yaitu nanas, Nangka, Maong, Putih, Gula Pasir,
Gondok, Sepet, Boni, Cengkeh, Nyuh, Pada, dan Injin.

Salak Jawa yang terdapat di Jawa dan di luar Jawa juga kurang tepat jika
dalam merumuskan varietas hanya mengikuti ketentuan taksonomi yang
digunakan untuk merunut varietas S. zalacca var. zalacca. Di pusat
persebaran dan pengembangan salak ini, dapat dipastikan populasi tanaman
tidak berasal dari klonal tunggal, karena umumnya salak dikembangkan
dengan biji. Dengan tipe pembungaan dioecious, maka peluang memperoleh
tanaman yang berbeda cukup besar, sehingga dapat dipastikan di pusat
pengembangan salak jawa terdapat berbagai macam strain yang selanjutnya
menjadi varietas.

Nandariyah et al. (2004) melakukan pengkajian pengelompokan salak
Pondoh menurut petani di Kecamatan Turi, Tempel, dan Pakem Kabupaten
Sleman, dan memperoleh dua kelompok salak Pondoh, yaitu (1) salak
Pondoh yang kulit buahnya berwarna hitam, disebut Pondoh Hitam;  dan
(2) salak Pondoh yang kulit buahnya berwarna kuning, disebut Pondoh
Kuning. Seleksi bibit tanaman selalu mengarah pada buah berukuran besar,
yang selanjutnya masyarakat menyebutnya salak Pondoh Super, dan Pondoh
Madu yang cita rasanya mirip madu. Pengelompokan oleh petani tersebut
selanjutnya menjadi nama varietas. Purnomo (1993) dan Purnomo et al.
(2002) melaporkan di pusat-pusat salak Indonesia ditemukan berbagai nama
varietas dan beberapa contohnya disajikan pada Tabel 2.

Terbentuknya Varietas Lokal Spesifik

Pusat produksi salak umumnya berupa kawasan kebun. Tanaman sudah
lama diusahakan oleh petani secara turun-temurun. Ditinjau dari sisi sumber
daya genetik, wilayah ini menjadi lokasi sumber keragaman genetik salak.
Masyarakat di wilayah tersebut mengonsumsi buah dan membuang bijinya
di sekitar kebun. Tanaman salak terutama salak jawa, menyerbuk silang
sehingga keragaman tanaman dari keturunannya makin besar. Petani
memilih dan menandai tanaman salak di kebun mereka yang daya hasil
dan mutunya baik, kemudian mengembangkannya ke luar kawasan
menggunakan bibit cangkokan. Masyarakat memberikan nama salak
berdasarkan asal salak tersebut, misalnya salak Condet dari Kampung
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Tabel 2. Nama-nama varietas lokal salak.

Nama salak Wilayah Nama varietas lokal

Suwaru Malang Lokal, Gading, Penjalin, Budeng,
Kerbau, Lumut

Tembelang Jombang Tembelang, Penjalin, Budeng, Kerbau,
Manalagi, Apel, Pesona, Soponyono,
Salak Lanang (pelepah tanpa duri),
Kumbang

Wedi Bojonegoro Wedi, Penjalin, Kerbau

Banjarnegara Blitar, Banjarnegara Banjar

Bongkok Bongkok, Bongkok
Sumedang

Manonjaya Pasirbatang dan Manonjaya Hitam, Manonjaya Putih,
Cilacap,Tasikmalaya Manonjaya Kuning

Enrekang Enrekang Golla-golla

Pondoh Sleman Pondoh Hitam, Pondoh Kuning,
Pondoh Super, Pondoh Madu

Salak Jenu Yogyakarta Salak Jenu, Salak Yogya

Magelang Magelang Pondoh, Nglumut, Njagan

Ambarawa Ambarawa Petruk, Nangka

Condet Condet, Jakarta Sorangga (Condet), Kadah, Hanggasa,
Tembaga, Malaka, Salak Putih

Bangkalan Bangkalan Nase (Bangkalan), Kerbau, Penjalin,
Budeng, Manggis, Pesona,
Soponyono, Coklat, Pandan, Manalagi,
Kumbang

Kersikan Kersikan, Pasuruan Kuning, Gading (Kersikan), Kerbau,
Budeng

Tempursari Lumajang Tempursari, Penjalin, Kerbau

Bali Karangasem, Bali Nanas, Nangka, Maong, Putih, Gula
Pasir, Gondok, Sepet, Boni, Cengkeh,
Nyuh, Pada, Injin

Sanjung Sijunjung, Solok Sanjung

Padang Sidempuan Hutalambung dan Sidempuan Merah, Sidempuan Putih,
Sibakus Sidempuan Hitam

Tanuladang Sulawesi Utara Tanulandang

Banten Banten Krisik

Sumber : Purnomo et al. (2002).
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Condet, salak Suwaru dari Desa Suwaru, salak Bangkalan dari Kabupaten
Bangkalan, dan salak Bali dari Sibetan dan sekitarnya. Namun sesungguhnya
buah salak yang diperdagangkan sangat beragam meskipun buah telah di-
grading dan disortasi.  Pemilihan dan pemetaan ini menghasilkan berbagai
nama dalam satu varietas karena pengelompokannya berdasarkan ciri
morfologi yang mempunyai nilai ekonomi. Ciri-ciri spesifik ini pada akhirnya
menjadi penanda kelompok tanaman yang diberi nama berdasarkan
kesepakatan masyarakat di wilayah tersebut. Sebagai contoh, pada salak
Bali dijumpai salak Bali Gondok, karena buahnya wangi dan rasanya spesifik.
Demikian seterusnya untuk kelompok-kelompok lain. Karena ciri-ciri itu
mudah dibedakan dengan kelompok tanaman yang lain, pada akhirnya
masing-masing kelompok menjadi varietas.

Contoh proses pembentukan varietas lokal salak dapat dilihat pada
salak Bali. Berdasarkan tinggi tanaman, rangkaian daun, jumlah duri, karakter
buah yang meliputi warna sisik atau kulit buah, warna, aroma, dan rasa
daging buah, petani salak di Sibetan membedakan salak Bali menjadi 12
nama (Darmadi 2001) sebagai berikut:

1. Salak Nanas: kulit buah coklat kemerahan, daging buah putih
kekuningan, rasa manis seperti nenas.

2. Salak Nangka: kulit buah coklat kemerahan, daging buah putih
kekuningan, rasa manis harum seperti buah nangka.

3. Salak Maong: kulit buah coklat kemerahan dengan bercak-bercak putih
sehingga disebut maong atau jamuran, daging buah putih kekuningan,
rasa manis.

4. Salak Putih: kulit buah putih, daging buah putih kekuningan, sering
disebut salak toris, yaitu orang asing yang mempunyai kulit bule atau
salak mangku, yaitu rohanian Hindu yang memakai pakaian adat putih.

5. Salak Gula Pasir: kulit buah coklat kehitaman, daging buah putih, rasa
manis seperti gula pasir.

6. Salak Gondok: kulit buah coklat kemerahan, daging buah putih
kekuningan, buah harum seperti bunga gondok atau bunga cempaka.

7. Salak Sepet: kulit buah coklat kemerahan, daging buah putih
kekuningan, rasa sepet.

8. Salak Boni: kulit buah coklat kemerahan, daging buah merah seperti
buah boni (Antidesma bunius Spreng) yang masak. Salak ini juga diberi
nama salak getih (darah) karena daging buahnya merah.

9. Salak Cengkeh: kulit buah coklat kemerahan, daging buah putih
kekuningan dan agak keras, rasa seperti cengkih.

10. Salak Nyuh: kulit buah merah kecoklatan, daging buah putih kekuningan,
jumlah duri sedikit, pelepah daun seperti pohon “nyuh” atau kelapa.
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11. Salak Pada: kulit buah merah kecoklatan, daging buah putih kekuningan.
Tinggi tanaman 1-1,5 m sehingga sering disebut salak kate. Panjang daun
hampir sama satu dengan lainnya, sehingga penduduk setempat
menyebutnya “pada”. Panjang tangkai daun 0,5-1 m.

12. Salak Injin: kulit buah merah kecoklatan, daging buah putih kehitaman
seperti “injin” atau beras ketan hitam.
Selain itu dijumpai pula tanaman salak yang tidak pernah berbuah

walaupun berbunga, yang disebut salak “muani” yang artinya salak laki-
laki. Petani melestarikan salak “muani” karena dianggap pelindung bagi
salak lainnya (Darmadi et al. 2002).

Kawasan salak pada akhirnya menjadi wilayah konservasi keragaman
sumber genetik salak secara in situ yang dikelola secara turun-temurun
oleh petani karena menjadi sumber pendapatan. Populasi tanaman salak
di Jawa Timur yang pusatnya di Tembelang (Jombang), Wedi (Bojonegoro),
Suwaru (Malang), Kersikan (Pasuruan), Tempursari (Lumajang), dan
Bangkalan menghasilkan varietas lokal yang masing-masing disebut salak
Tembelang, salak Wedi, salak Suwaru, salak Kersikan, salak Tempursari,
dan salak Bangkalan. Jumlah strain salak Tembelang dan salak Bangkalan
paling banyak dan menjadi pusat asal strain di kawasan lainnya. Melalui
pesantren, strain-strain tersebut berkembang ke wilayah lain di Jawa Timur.
Beberapa ciri spesifik strain-strain tersebut disajikan pada Tabel 3.

Berdasarkan uraian di atas, dengan asumsi tiap kawasan terdapat 10
strain, maka akan diperoleh lebih dari 210 strain salak budi daya di Indonesia.
Jika ditambahkan dengan 20 spesies salak yang didokumentasi ada di
Indonesia maka keragaman genetik salak merupakan reservoir yang besar
untuk sumber plasma nutfah. Strain-strain dari spesies salak tersebut pada
umumnya dikonservasi  secara on farm dan untuk spesies liar dikonservasi
secara on farm dan in situ. Beberapa strain telah menjadi varietas unggul
lokal, yang kemudian dilepas oleh Kementerian Pertanian menjadi varietas
unggul nasional spesifik lokasi (Tabel 4), sehingga produksi benih bina
memperoleh izin perdagangan.

Varietas unggul lokal sering kali tidak mampu menembus pasar global
karena sulit memenuhi tuntutan kualitas yang makin baik. Untuk itu
perbaikan varietas tanaman perlu dilakukan secara terus-menerus.
Eskplorasi untuk memperkaya sumber daya genetik salak secara ex situ,
serta untuk menyediakan materi pemuliaan telah dilakukan sejak 1992 oleh
Purnomo dan Sudaryono (1992). Koleksi plasma nutfah salak secara ex
situ di kebun-kebun percobaan Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian mencapai 325 aksesi. Sutanto et al.  (2005) telah mengumpulkan
dan menyusun data karakter aksesi-aksesi salak dalam CD-room agar
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mudah diakses oleh pemulia dalam melaksanakan program pemuliaan
salak. Pemuliaan salak diarahkan untuk memperoleh varietas tipe ideal
dengan ciri utama sebagai berikut:

1. Arsitektur tanaman kompak menyerupai salak Pondoh, sehingga
populasi lebih dari 1.000 tananaman/ha.

2. Duri pelepah daun pendek dan tidak tajam.

Tabel 3. Ciri spesifik strain salak Jawa Timur.

Strain salak Ciri spesifik

Salak Tembelang Bentuk buah oval, kulit kuning-coklat, daging buah
kuning-putih, kulit ari daging buah tebal, masir, manis

Salak Bangkalan Bentuk buah oval-bulat, kulit kuning tua, daging buah
kuning-putih, kulit ari daging buah tipis, masir, manis

Salak Penjalin Bentuk buah oval-panjang, kulit kuning muda, daging
buah kuning gelap, kulit ari daging buah tipis, masir, renyah,
manis

Salak Budeng Bentuk buah bulat, kulit hitam, daging buah kuning, kulit
ari daging buah tebal, masir, manis

Salak Kerbau Bentuk buah oval, kulit hitam kuning, daging buah
kuning-putih, kulit ari daging buah tebal, masir, manis

Salak Manalagi Bentuk buah oval panjang, kulit krem, daging buah krem,
kulit ari daging buah tebal, masir, renyah, manis

Salak Pesona Bentuk buah oval, kulit kuning coklat, daging buah
kuning-putih, kulit ari daging buah tebal, masir, manis

Salak Soponyono Ukuran buah beasr, bentuk buah oval-panjang, kulit
kuning, daging buah kuning, kulit ari daging buah tipis,
masir, renyah, manis

Salak Pandan Bentuk buah oval-panjang, kulit kuning, daging buah
kuning, daging buah wangi, kulit ari daging buah tipis, masir,
manis

Salak Coklat Bentuk buah oval, kulit coklat, daging buah coklat, kulit
ari daging buah tebal, masir, manis

Salak Kumbang Bentuk buah lanset, ukuran buah kecil, 20-25 buah/malai
buah, kulit kuning coklat, daging buah putih kuning, kulit
ari daging buah tebal, masir, manis

Salak Manggis Bentuk buah bulat-gepeng, kulit coklat, daging buah putih-
kuning, kulit ari daging buah tebal, masir, manis-masam

Salak Apel Bentuk buah bulat, kulit hijau-kuning, daging buah putih,
kulit ari daging buah tebal, tidak masir, sepet-masam

Salak Lanang Buah kecil panjang, kulit kuning-hitam, daging buah kuning
putih, kulit ari daging buah sangat tebal, masir, manis

Sumber: Purnomo dan Sudaryono (1994).
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Tabel 4. Materi sumber plasma nutfah untuk pembentukan varietas salak tipe ideal.

Karakter buah Kriteria Tampilan Tetua/plasma nutfah

Genjah Frekuensi Lebih 3 kali/ Salak Pada, Pondoh
produktif tahun Hitam
Produksi/tahun 15 t/panen Salak Rakam

Pelepah daun Tidak berduri Salak Bali Nyuh
Salak Tembelang Lanang

Ukuran buah Besar 70-120 g/buah Salak Bali Gondok
Salak Pondoh Super
Salak Sidempuan

Tanaman pendek Daun tegak - Salak Bali Gula Pasir
Daun terkulai,
bersirip

Kulit buah Warna Kuning muda; Salak Bali Bule
merah Salak Sidempuan Merah

Salak Injin
Salak Romunjan

Kulit buah Kupasan Mudah dikupas Salak Romunjan
Salak Bali Gondok

Sisik Tidak berduri Salak Romunjan

Daging buah Tebal Bagian enak Salak Bali Gondok
dimakan
±65,5% bobot
buah biji kecil

Warna Merah Salak Sidempuan Merah

Rasa Manis-sangat PTT ± 17% Salak Madu Salak
manis Manalagi Salak Gula Pasir

Tingkat Sedikit/tidak Asam ± 0,40% Salak Soponyono
kemasaman masam Salak Budeng

Kombinasi Manis cukup Nisbah gula/ Salak Sidempuan Putih
manis-asam dominan masam asam 42,5

Rasa sepet Sedikit/tidak Tanin daun Salak Gula Pasir
sepet ±0,25g Salak Pondoh

prosianidin/g
daun

Kesegaran Lama segar > 15 hari ?
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3. Penyerbukan bunga klestogami sehingga tidak perlu serangga
penyerbuk.

4. Setiap ketiak daun menghasilkan mayang dan buah dipanen tiga kali
setahun.

5. Daging buah tebal, manis, segar, tidak sepet
6. Kulit sisik tidak berduri
7. Buah tahan disimpan

Varietas-varietas unggul lokal dapat digunakan sebagai tetua dalam
pemuliaan ideotipe salak, seperti salak Bali yang memiliki daging buah sangat
tebal dan pelepah daun tidak berduri (salak Bali Kelapa); salak Pondoh
yang daging buahnya tipis, tetapi cita rasanya sangat manis; salak Sidempuan
(S. sumatrana) yang daging buahnya berwarna merah; serta salak
Romunjan (S. affinis) yang buahnya bersisik lebar, halus (sisik buah tanpa
duri). Buah salak yang diinginkan konsumen adalah daging buah tebal,
rasa manis tanpa rasa sepet (Tumbuh 1989; Purnomo et al. 1990; Mogea
1990). Selera konsumen dapat berubah seiring dengan ketersediaan buah
di pasar. Oleh karena itu, meski telah memiliki sejumlah besar koleksi aksesi
dan spesies salak, pengkayaan sumber daya genetik sebagai cadangan gen
perlu terus ditingkatkan melalui eksplorasi, introduksi atau persilangan
(Sumarno 1996).

Pemanfaatan Plasma Nutfah untuk Perbaikan Varietas

Pemanfaatan plasma nutfah salak yang utama adalah untuk perbaikan mutu
genetik menuju varietas tipe ideal. Pemuliaan konvensional melalui
pendekatan saling silang antarvarietas lokal atau aksesi terpilih sebagai tetua
dimulai pada tahun 1993 (Purnomo 1994). Koleksi plasma nutfah salak ex
situ di KP Malang merupakan koleksi plasma nutfah salak pertama yang
dibangun Badan Litbang Pertanian, hasil eksplorasi di Jawa dan Bali pada
tahun 1990-1992 (Purnomo et al. 2002). Koleksi plasma nutfah berikutnya
dibangun di KP Sumani, Balitbu Tropika di Solok, Sumatera Barat pada tahun
2001-2002. Sampai saat ini, jumlah aksesi di dua kebun percobaan tersebut
belum sebanding dengan jumlah varietas dan spesies yang ada. Varietas
atau dan spesies salak dalam koleksi ex situ terutama digunakan untuk
mendukung perbaikan genetik varietas salak.

Dalam menyusun program perbaikan genetik varietas, perlu dipahami
biologi perbungaan salak. Salak termasuk tanaman polygami-monodiocius
(Purnomo 1992). Tanaman jantan hanya menghasilkan bunga jantan dan
tanaman betina hanya menghasilkan bunga betina, tetapi tanaman
berbunga sempurna dapat menghasilkan bunga jantan dan betina atau
bunga jantan dan bunga sempurna. Bunga dari tanaman bertipe seks
poligami pada umumnya menyerbuk silang. Individu yang menyerbuk silang
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bersifat heterozigot, sehingga keragaan antarindividu yang sama dalam
populasi, belum tentu mempunyai konstitusi genetik yang sama. Teknik
perbaikan populasi ini sangat bergantung pada perubahan frekuensi gen
ke arah alel-alel yang menguntungkan dengan tetap mengelola
heterozigositas. Melalui teknik seleksi terhadap karakter yang
menguntungkan akan diperoleh varietas unggul. Program perbaikan varietas
yang cocok adalah melakukan evaluasi daya gabung antarvarietas untuk
sifat-sifat utama yang diinginkan (Gambar 1).

Purnomo (1994) memanfaatkan lima varietas salak Bali dan dua varietas
salak Pondoh sebagai tetua untuk memperoleh varietas salak yang
tanamannya pendek, pelepah daun tidak berduri, daging buah tebal, harum,
tidak masir, dan manis.  Hibrida F1silangan salak Bali Gondok dengan Pondoh
Hitam memiliki daging buah tebal dan cita rasa manis tanpa sepet, tetapi
duri pada kulit buah masih panjang. Di samping itu, pembentukan buah
dari penyerbukan buatan untuk memperoleh hibrida F1 Bali x Pondoh (F1
Gondok x Pondoh Hitam) yang lebih unggul dari kedua tetuanya sangat

Gambar 1. Skema umum proses mendapatkan varietas unggul baru salak.
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rendah (Purnomo dan Dzanuri 1996). Ini berarti sifat tebal buah Pondoh
Hitam dapat diperbaiki dengan menggunakan tetua Bali Kelapa. Persilangan
antartetua dengan penggabung umum baik akan menghasilkan efek daya
gabung khusus (DGK) tebal buah yang lebih tinggi daripada persilangan
yang lain. Dalam hal ini ditampilkan oleh Gondok x Kelapa. Persilangan
dengan DGK nyata positif untuk tebal buah diperoleh dari Kelapa x Gula
Pasir, Kelapa x Pondoh Hitam, Kelapa x Nangka, dan Kelapa x Putih. Hal ini
berarti Bali Kelapa sebagai tetua penggabung umum baik menghasilkan
sejumlah persilangan dengan DGK yang baik, lebih baik daripada Gondok
yang hanya menghasilkan DGK nyata positif untuk Gondok x Nangka,
Gondok x Kelapa, dan Gondok x Gula Pasir.

Berbeda dengan karakter aktivitas enzim nitrat reduktase, perbaikan
Pondoh Hitam dengan tetua salak Kelapa merupakan hasil persilangan tetua-
tetua dengan DGU jelek x DGU baik, merupakan hasil ekspresi pengendalian
aksi gen aditif dan dominan. Persilangan antartetua meningkatkan sifat baik
untuk karakter cita rasa manis, terutama Gondok x Nangka, Gondok x  Gula
Pasir, Gondok x Pondoh Kuning, Nangka x Putih, Nangka x Kelapa, Putih x
Gula Pasir, Putih  x  Pondoh Hitam, Kelapa x Pondoh Hitam, Kelapa x Pondoh
Kuning, Gula Pasir x Pondoh Hitam, Gula Pasir x Pondoh Kuning, dan Pondoh
Hitam x  Pondoh Kuning. Tetua dengan DGU baik untuk tebal buah, yaitu
Gondok dan Kelapa, menghasilkan persilangan dengan DGK yang positif
nyata, yaitu Gondok x Kelapa, Kelapa x Nangka, Gondok x Gula Pasir, dan
Kelapa x Pondoh Hitam. Peningkatan sifat RuBPK yang ditampilkan oleh
persilangan, terutama Gondok x Kelapa dan Kelapa x Pondoh Hitam, telah
menambah sifat tebal buah dari kedua persilangan tersebut.

Perbaikan sifat kedua persilangan tersebut diikuti nilai DGK karakter
cita rasa manis yang positif nyata lebih tinggi daripada yang lain, meskipun
tidak berbeda dengan Gondok x Pondoh Kuning, Nangka x Kelapa, Putih x
Gula Pasir, Putih x Pondoh Hitam, Gula Pasir x Pondoh Kuning, Gula Pasir x
Pondoh Hitam, dan Pondoh Hitam x Pondoh Kuning. Interalel  juga terjadi
pada karakter cita rasa manis, yaitu diperoleh dari persilangan Putih x Gula
Pasir dan Putih x Pondoh Hitam.

Susiloadi et al. (2001) dan Hadiati et al. (2008) menggunakan tetua betina
salak Sidempuan Putih dan Merah, Pondoh, Mawar, dan tetua jantan salak
Mawar, Sanjung Pondoh, Jawa, S. affinis, dan Sidempuan. Persilangan
dilakukan di beberapa tempat dengan tingkat keberhasilan yang berbeda-
beda (Tabel 5). Genotipe yang berasal dari salak Sidempuan memiliki ukuran
tanaman lebih besar, tetapi jumlah daunnya lebih sedikit dibandingkan
dengan genotipe lainnya.
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Persilangan salak telah menghasilkan tiga varietas unggul yaitu:

1. Sari Intan 48, berasal dari seleksi populasi persilangan antara salak Bali
Gula Pasir dari Sibetan, Karangasem sebagai tetua betina dengan salak
Pondoh dari Tempel, Sleman sebagai tetua jantan.

2. Sari Intan 295, berasal dari seleksi populasi persilangan antara salak
Pondoh dari Tempel, Sleman sebagai tetua betina dengan salak Mawar
dari Bogor sebagai tetua jantan.

3. Sari Intan 541, berasal dari seleksi populasi persilangan antara salak Bali
Gondok dari Sibetan, Karangasem sebagai tetua betina dengan salak
Pondoh dari Tempel, Sleman sebagai tetua jantan.

Tabel 5. Persentase silangan jadi, persentase tumbuh bibit, lokasi persilangan, dan
asal biji beberapa genotipe salak (Hadiati et al. 2008).

Genotipe1) Silangan jadi Persentase tumbuh Lokasi persilangan
(%) (%) dan asal biji

SDP x SJG 46,2 93,8 Sidempuan
SDS x SJG 45,2 79,1 Sidempuan
SDM x SJG 49,3 79,1 Sidempuan
PH x SJG 29,6 73,2 Solok
PH x MWR 21,8 91,0 Yogyakarta
PH x K 39,1 84,9 Solok
PH x MJ 51,3 74,7 Solok
SDP x MWR -2) 80,3 Sidempuan
SDS x MWR - 3,6 Sidempuan
SDM x MWR - 56,7 Sidempuan
MWR x SDP - 94,4 Bogor
MWR x AFN - 66,3 Bogor
Tetua

MWR - 85,2 Bogor
SJG - 77,0 Sidempuan
SDP - 85,5 Sidempuan
SDS - 84,2 Sidempuan
SDM - 93,6 Sidempuan
SBGP - 98,3 Bali

1)SDP = Sidempuan Putih, SJG = Sanjung, SDS = Sidempuan Semburat, SDM =
Sidempuan Merah, PH = Pondoh, MWR = Mawar, AFN = Affinis, SBGP = Gula
Pasir.

2)Persentase silangan jadi yang tidak diamati.
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PENUTUP

Salak budi daya berasal dari domestikasi populasi alamiah yang hidup di
habitat aslinya. Proses domestikasi dibarengi dengan seleksi dan diferensiasi,
serta adaptasi pada agroekologi yang berbeda membentuk strain khusus
berupa varietas lokal yang saat ini berkembang di berbagai wilayah
pengembangan salak.

Dua puluh dua spesies dalam marga Salacca secara in situ dijumpai di
Indonesia, empat spesies di antaranya telah dibudidayakan, yaitu S.
wallichiana (salak Rakam), S. gabrescens (salak Dungun), S. sumatrana
(salak Sidempuan), dan S. zalacca (salak) di Jawa, Bali, Sulawesi, dan Maluku.
S. zalacca yang dibudidayakan di Indonesia terdiri atas dua kelompok, yaitu
S. zalacca var. zalacca yang banyak dibudidayakan di Jawa dan S.
amboinensis di Karangasem-Bali, Pangu-Sulawesi Utara, dan Ambon-
Maluku.

Spesies salak yang ada di Indonesia umumnya berumah dua (dioecious)
sehingga membutuhkan penyerbukan dengan bantuan serangga
Curculionidae maupun manusia. Hanya satu takson bersifat monoecious,
yaitu salak Bali (S. zalacca var. amboinensis). S. sumatrana umumnya
tumbuh di dataran medium-tinggi dan bersifat dioecious.  Rumpun tanaman
salak S. sumatrana jauh lebih besar, kekar, dan kuat daripada S. zalacca, di
mana satu dari tiga atau empat tanaman dari biji dalam satu buah berbunga
jantan sehingga tidak memerlukan penyerbukan buatan.

Salak budi daya yang berkembang di berbagai wilayah Indonesia secara
historis berasal dari kelompok salak Jawa (S. zalacca zalacca), salak Bali (S.
zalacca amboinensis), salak Sidempuan (S. sumatrana), dan salak
Romunjam (S. affinis affinis) dari Kalimantan yang dikonservasi secara on
farm atau in situ, dan ex situ. Koleksi ex situ antara lain dilakukan oleh (1)
Balitbu Tropika di KP Sumani dengan koleksi S. zalacca var. zalacca 97
aksesi, S. zalacca var. amboniensis lima  aksesi, dan S. sumatrana lima aksesi;
(2) BPTP Jawa Timur di KP Malang, yang mempunyai koleksi S. zalacca var.
zalacca 15 aksesi dan S. zalacca var. amboniensis lima aksesi; (3) Kebun
Raya Bogor mempunyai koleksi S. affinis, S. dubia dan S. Dransfieldianae,
dan (4) Kebun Mekarsari.

Kekayaan sumber daya genetik salak terutama digunakan untuk
perbaikan mutu genetik menuju varietas tipe ideal.  Pemuliaan konvensional
melalui pendekatan saling silang antarvarietas lokal atau aksesi terpilih
sebagai tetua telah dimulai sejak tahun 1993 dan menghasilkan zuriat-zuriat
yang lebih baik dari tetuanya, antara lain (1) Sari Intan 48, berasal dari seleksi
populasi persilangan antara salak Bali Gula Pasir x Pondoh, (2) Sari Intan
295, berasal dari seleksi populasi persilangan antara salak Pondoh dan salak
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Mawar, dan (3) Sari Intan 541, berasal dari seleksi populasi persilangan
antara salak Bali Gondok x Pondoh.
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PENUTUP

Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) tanaman di Indonesia dihadapkan
pada persoalan yang menghambat pemanfaatan, pengayaan, dan
pelestariannya. Belum ada kesepakatan institusional mengenai pembagian
tugas, tanggung jawab, dan wewenang, seperti instansi yang “berhak” atau
yang ditugasi menjadi focal point atau titik tuju dalam kerja sama pengelolaan
SDG dengan negara-negara lain.

Beberapa masalah yang dihadapi dalam pengelolaan SDG antara lain
masih rancunya pemahaman tentang status SDG pada beberapa lembaga.
Kementerian Pertanian yang diwakili oleh Badan Litbang Pertanian sudah
tentu sangat berkepentingan dengan kerja sama pengelolaan SDG dengan
berbagai negara, terutama dalam kaitannya dengan pemuliaan tanaman
dan studi genetik dengan memanfaatkan keragaman genetik yang ada,
apalagi jumlah koleksi plasma nutfah tanaman di Indonesia masih sangat
terbatas.

Sumber daya genetik pertanian merupakan modal dasar bagi kemajuan
pembangunan pertanian nasional. Oleh karena itu, pengelolaannya harus
mendapat perhatian dan dukungan yang maksimal. Indonesia merupakan
pusat gen sekunder tanaman padi dan kedelai dengan keragaman genetik
yang cukup tinggi, sehingga perlu dipertahankan dan dikonservasi secara
in situ maupun ex situ. Selain itu, masih banyak wilayah yang belum
dieksplorasi. SDG tanaman juga makin terdesak dan dapat musnah akibat
penggunaan varietas baru, konversi penggunaan lahan maupun perubahan
iklim. Oleh karena itu, pembangunan bank gen yang memadai sangat
diperlukan dalam upaya konservasi ex situ.

Pemanfaatan SDG padi dalam penelitian telah menghasilkan 228 varietas
unggul, yang terdiri atas padi sawah 171 varietas, padi gogo 30 varietas, dan
padi rawa 27 varietas. Varietas unggul padi yang telah dilepas umumnya
memiliki potensi hasil tinggi, umur genjah, tahan/toleran terhadap hama
dan penyakit, dan beberapa sifat penting lainnya seperti kualitas beras.
Pemuliaan tanaman kedelai telah menghasilkan sekitar 72 varietas, yang
umumnya adaptif pada lahan sawah dan lahan kering, potensi hasil tinggi,
umur genjah/sedang, dan memiliki sifat unggul lainnya. Penyebaran varietas
baru padi di lahan petani lebih cepat dan lebih meluas dibandingkan dengan
varietas kedelai.

Keberhasilan komoditas perkebunan sebagai penghasil devisa didukung
oleh tersedianya SDG. Komoditas perkebunan seperti vanili, tanaman serat,
tembakau, minyak nabati, palma, dan komoditas atsiri yang terdiri atas nilam,
akar wangi, dan menta, memiliki peran penting dalam perekonomian
nasional. Tembakau terutama tembakau lokal merupakan komoditas
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penting. Koleksi SDG tembakau meliputi 1.355 aksesi, yang terdiri atas
tembakau lokal dan introduksi serta tembakau cerutu. Pemanfaatan SDG
tembakau telah menghasilkan 28 varietas unggul yang telah digunakan oleh
petani. Komoditas serat seperti kapas dan kapuk juga memiliki posisi cukup
strategis dalam perekonomian nasional, khususnya industri tekstil. Kapas
bukan tanaman asli Indonesia, dan hampir semua koleksi SDG kapas (>800
aksesi) yang ada merupakan hasil introduksi dari beberapa negara atau
pertukaran dengan negara lain. Pemanfaatan koleksi SDG kapas terus
dikembangkan dan kini telah menghasilkan 15 varietas unggul nasional
termasuk varietas Kanesia. Khusus untuk SDG tanaman jarak pagar perlu
dikarakterisasi ulang dan dievaluasi lebih lanjut untuk menambah informasi,
karena koleksi plasma nutfah jarak pagar mulai menurun dari sekitar 600
aksesi menjadi 420 aksesi.

Permasalahan dalam pengelolaan plasma nutfah tanaman perkebunan
berbeda-beda, walaupun pada umumnya tanaman semusim tersebut
bukan tanaman asli Indonesia. Tanaman yang dikembangkan dengan
persilangan lebih cepat menghasilkan varietas unggul dibandingkan dengan
tanaman yang diperbanyak secara vegetatif.

Indonesia merupakan pusat asal dan penyebaran buah tropika yang
telah banyak memberikan manfaat bagi kesehatan, karena kandungan
vitamin, mineral, antioksidan, dan serat terutama untuk spesies pisang,
mangga, manggis, durian, dan salak. Pisang kaya akan kalium, vitamin C
dan B6, serta serat.  Koleksi SDG pisang meliputi seksi Musa yang berbiji
maupun tidak berbiji, yang terdiri atas seksi Eumusa, Australimusa,
Callimusa, dan Rhodoclamps. Koleksi mangga secara in situ tersebar di
Kalimantan, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Halmahera, dan Nusa Tenggara.
Koleksi SDG mangga terbesar berada di kebun Cukurgondang, Pasuruan
(298 aksesi) dan telah dimanfaatkan dalam pengembangan 14 varietas
mangga unggul nasional. Koleksi SDG durian mencapai 19 spesies dari 28-
30 spesies durian yang ada. Tidak semua durian dapat dikonsumsi buahnya,
dan hanya delapan spesies dari 19 koleksi SDG durian di Indonesia yang
dapat dimakan.

Indonesia merupakan negara tropis yang kaya akan spesies buah
tropika, termasuk manggis dan kerabatnya. Garcinia merupakan genus yang
besar dengan hampir 400 spesies, sekitar 90-100 spesies di antaranya
tersebar di Indonesia pada berbagai habitat, seperti hutan primer, hutan
meranti, hutan rawa, hutan pantai, hutan kerangas maupun di lahan kebun.
Kebun koleksi genus Garcinia yang ada saat ini antara lain terdapat di Kebun
Raya Bogor dengan 35 spesies, Badan Litbang Pertanian di Solok yang
memiliki 15 spesies, kebun Taman Buah Mekarsari dengan belasan spesies,
dan pada perorangan (kolektor).
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Salak merupakan tanaman budi daya yang berasal dari domestikasi
populasi alamiah yang hidup di habitat aslinya. Proses domestikasi yang
dibarengi dengan seleksi, diferensiasi, dan adaptasi pada berbagai
agroekologi membentuk strain khusus berupa varietas lokal yang saat ini
berkembang di berbagai wilayah pengembangan salak. Oleh karena itu,
jarang dijumpai satu varietas salak dalam habitat aslinya dan ini menjadi
modal dasar dalam membentuk varietas salak yang memiliki tampilan
agronomi yang beraneka ragam. Dua puluh dua spesies dalam marga
Salacca yang secara in situ dijumpai di Indonesia, empat spesies di antaranya
telah dibudidayakan, yaitu Salacca wallichiana (salak Rakam), Salacca
gabrescens (salak Dungun), Salacca sumatrana (salak Sidempuan), dan
Salacca zalacca (salak) di Jawa, Bali, Sulawesi, dan Maluku. Salacca zalacca
yang dibudidayakan di Indonesia terdiri atas dua kelompok, yaitu S. zalacca
var. zalacca yang banyak dibudidayakan di Jawa dan S. amboinensis yang
dibudidayakan di Karangasem-Bali, Pangu-Sulawesi Utara, dan Ambon-
Maluku.

Buku “Sumber Daya Genetik Pertanian Indonesia” ini merupakan salah
satu bentuk dokumentasi SDG tanaman pertanian di Indonesia dan
diharapkan dapat menjadi acuan ilmiah dan membuka wawasan dan
pemahaman tentang pentingnya SDG pertanian. Di samping itu, tersedianya
informasi tentang SDG pertanian diharapkan dapat meningkatkan apresiasi
terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDG pertanian di Indonesia dalam
perakitan varietas unggul tanaman pertanian.
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Mutasi somatik, 317
Mutasi, 27
Mutu benih, 223
Mutu hasil, 76
Mutu minyak nilam, 210
Mutually agreed terms, 60, 69
Myanmar, 319, 347
Myanmar, 428

N
Nangka, 20, 30 , 31, 34, 38, 44
Nangkadak, 44
Nasi beras, 23
National Agricultural Research

Centres, 51
National Bureau of Plant Genetic

Resources, 51
National Genetic Resources

Centre, 53
National Plant Genetic Resources

Board, 53
National Plant Germplasm

Council, 53
National Plant Quarantine

Service, 51
National Seed Storage Laboratory,

54
National Sovereign Right on

Genetic Resources, 5
NBPGR, 50, 51
NCGR, 49
Negara berkembang, 46, 50, 59, 65
Negara industri, 63
Negara maju, 59, 65
Nematoda puru akar, 178, 179

Nenas, 30, 33
New Delhi, 51, 52, 54
NGRC, 53
Nicotiana rustica, 165
Nicotiana tabacum, 30, 165
Nigeria, 50
Nila/indigo, 28
Nilai ekonomis, 21, 23, 25, 46
Nilai ekspor, 294
Nilai gizi, 400
Nilam aceh, 210
Nilam jawa, 210
Nilam, 210, 212, 216, 219
Nira, 136, 263, 266, 267, 268, 269
Nobilisasi, 134
NPGC, 53
NPGRB, 53
NSSL, 54
Nusa Tenggara Barat, 272
Nusa Tenggara Timur, 25, 272, 273,

277
Nusa Tenggara, 347

O
Oat, 22, 27, 29
Oceania, 253
Ogan Komering Ilir, 394
Oil seed, 52
Okulasi, 308
Olea europeae, 29
Olive, 29
On farm, 361, 362
Ophomogia phaseoli, 110
Organ penyelia, 53, 54
Orissa, 51
Oryctes rhinoceros, 247, 236
Oryza glaberima, 96
Oryza minuta, 96
Oryza nivara, 96
Oryza officinalis, 96
Oryza rufipogon, 96
Oryza sativa, 28
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P
Padi (beras), 33
Padi bulu, 93
Padi cebol (dwarf), 5
Padi cere, 93
Padi gogo, 10, 93, 94, 98
Padi gundil, 93
Padi liar, 96
Padi lokal, 38
Padi rawa, 93, 94, 98, 99
Padi sawah, 94, 98
Padi, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 21, 22,

23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 36,
37, 38, 39, 44, 45, 46, 48, 49, 50,
51, 52, 59, 92

PADIA, 67, 68, 70
Pakan ternak, 54
Pakel, 358
Pala, 34
Palaento-botani, 26
Paleobotani, 31
Palmae, 34
Pamekasan, 173
Pandanwangi, 38
Pangan, 21
Pangkalan data varietas, 69
Panjang penyinaran, 21
Pantai Gading, 47
Pantura, 23
PAPKS, 27, 28, 29, 30
Paprika, 20
Papua Barat, 252
Papua Nugini, 319
Papua, 121, 186, 252, 254, 257, 272,

273
Paradeniya, 52
Paraguay, 30, 102
Paris, 64
Parseli, 20
PAS, 27
Pasifik, 232
Passiflora edulis, 30
Pasuruan, 11, 121, 129
Paten, 63, 65

Pati sagu, 257
Patogen, 31
Pea, 28
Peach, 28
Pear, 28
Pectinophora gossypiella, 148, 151,

156
Pegunungan Andes, 45, 53
Pelepasan varietas baru, 79
Pelepasan varietas unggul, 219,

258
Pelepasan varietas, 86
Pelestarian keanekaragaman

spesies tanaman, 23
Pelestarian koleksi sumber daya

genetik, 6, 51
Pelestarian sumber daya genetik

ex situ, 11
Pelestarian sumber daya genetik

in situ, 26
Pelestarian sumber daya genetik

nasional, 49
Pelestarian sumber daya genetik

tanaman, 10, 54
Pelestarian sumber daya genetik,

11, 12, 14, 18, 39, 53, 54, 60, 92
Pelita,  6
Pemanfaatan berkelanjutan, 60,

61, 62, 63, 67
Pemanfaatan plasma nutfah, 303,

306, 419, 441
Pemanfaatan sumber daya

genetik, 5, 10, 13, 15, 16, 59, 60,
61, 63, 66, 68, 69, 71, 102, 108,
110, 252, 263, 271, 279, 294,
313, 312, 335, 346, 367, 376,
398, 426, 449

Pemangku kepentingan, 67
Pemasaran benih, 113, 114
Pembagian keuntungan, 60, 61,

62, 63, 65, 66, 67, 69, 70
Pembajakan kekayaan sumber

daya genetik, 60
Pembangunan milenium, 60
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Pembangunan pertanian, 4, 5, 12,
13, 15

Pembelahan gamet, 43
Pembiakan vegetatif, 53
Pembudidayaan spesies tanaman,

44
Pembungaan, 301
Pemeliharaan varietas, 155
Pemeliharaan, 120
Pemerintah daerah, 11, 12
Pemerintah pusat, 11, 12
Pemilikan kekayaan

keanekaragaman hayati, 21
Pemilikan koleksi sumber daya

genetik tanaman pangan, 48,
49

Pemilikan koleksi sumber daya
genetik, 50

Pemulia nasional, 12
Pemulia tanaman, 64, 69
Pemuliaan ideotipe, 337
Pemuliaan padi, 97
Pemuliaan partisipatif, 79
Pemuliaan pisang, 313
Pemuliaan tanaman, 12, 59, 64, 69,

83, 108, 110, 113, 303
Pemuliaan terencana, 45
Pemuliaan, 14
Pemusnahan spesies, 25
Penanda molekuler, 126
Penangkaran benih, 182
Pendaftaran varietas lokal, 69
Pendanaan, 7, 8
Peneliti, 4, 26, 45, 46, 49, 51, 65
Penelitian pertanian, 6
Penentuan genom, 321
Pengelola sumber daya genetik,

49, 53
Pengelolaan lingkungan hidup, 13
Pengelolaan plasma nutfah, 122,

241, 450
Pengelolaan sumber daya genetik

tanaman, 52, 53, 55

Pengelolaan sumber daya genetik,
7, 8, 9, 10, 11, 48, 49, 51, 53, 54,
102,  147, 179, 190, 235, 252,
263, 271, 279, 290, 294, 312,
346, 376, 398, 426, 449

Pengelolaan sumber daya hayati,
67

Pengendalian mutu benih, 155
Pengeringan, 276
Pengesahan perjanjian sumber

daya genetik tanaman, 13
Pengetahuan indigenous, 70
Pengetahuan tradisional, 63, 68,

69, 70
Penggolongan varietas, 79
Pengguna sumber daya genetik,

60
Penguasaan koleksi sumber daya

genetik ex situ, 55
Penguasaan koleksi sumber daya

genetik tanaman, 50
Penguasaan koleksi sumber daya

genetik, 46, 47
Penguasaan sumber daya genetik,

59
Pengumpulan plasma nutfah, 189
Pengumpulan sumber daya

genetik, 58, 59
Peningkatan produktivitas, 276,

277
Pentaploid, 43
Penularan penyakit, 157
Penyadapan, 268
Penyakit busuk batang, 202
Penyakit busuk pucuk, 246, 247
Penyakit hawar bakteri, 145
Penyakit kerdil Bunchy top, 313,

335, 341
Penyakit kresek, 27
Penyakit lanas, 178
Penyakit layu bakteri, 218, 313, 335
Penyakit layu Fusarium, 313, 335
Penyakit mosaik, 129, 130
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Penyakit virus, 5
Penyalahgunaan sumber daya

genetik, 70
Penyebaran spesies spesifik, 30
Penyebaran spesies tanaman,

26, 27
Penyebaran spesies, 26
Penyebaran sumber daya genetik,

341
Penyedia sumber daya genetik, 60,

70
Penyediaan benih bermutu, 263
Penyediaan benih unggul, 307
Penyediaan benih, 81, 85
Penyediaan bibit bermutu, 219
Penyediaan bibit, 258, 305
Penyediaan informasi sumber

daya genetik, 68
Penyediaan pangan, 21
Penyediaan sumber benih, 118
Penyelamatan plasma nutfah, 189
Penyerbukan secara mekanis, 186
Penyerbukan sendiri, 186
Penyerbukan, 186, 268
Penyimpanan benih, 74, 109
Penyimpanan koleksi sumber

daya genetik  jangka panjang,
52, 53

Pepaya, 20, 30, 33, 36
Perakitan varietas unggul, 118,

154, 272, 306, 309
Perakitan varietas, 68, 147, 158,

179, 190, 191, 199, 241,243
Perancis, 48, 146, 151
Peraturan Menteri Pertanian, 61
Perbaikan genetik, 6
Perbaikan mutu genetik, 150, 179,

216, 335, 341, 367, 419, 441,
445

Perbaikan mutu, 180
Perbaikan produktivitas, 180
Perbaikan varietas tanaman, 85
Perbaikan varietas, 5, 51, 153, 201,

303, 304, 388, 441

Perbenihan nasional, 17
Perbenihan, 7, 12
Peremajaan kelapa, 243, 244,246
Perendaman, 122
Perguruan Tinggi, 6
Perjanjian internasional, 60, 61, 67
Perjanjian Lisbon, 64
Perjanjian tertulis, 14
Perlindungan hukum atas

kepemilikan, 69
Perlindungan hukum, 14, 154
Perlindungan indikasi geografis,

70
Perlindungan kekayaan industri,

64
Perlindungan kekayaan

intelektual, 65
Perlindungan kekayaan sumber

daya genetik, 12
Perlindungan kepemilikan

sumber daya genetik, 58, 59,
70

Perlindungan sumber daya
genetik, 38, 63, 65

Perlindungan varietas  tanaman,
69

Perlindungan varietas, 13, 14, 15,
154

Permanent perennial plant
collection, 52

Perpindahan sumber daya
genetik, 59

Perpindahan tanaman, 58
Persarian bebas, 417
Persetujuan atas dasar informasi

awal, 61, 66, 68
Persilangan alam intraspesies,166
Persilangan alami, 25, 35, 36, 37,

41, 42
Persilangan antar genotipe, 45
Persilangan antar spesies, 42
Persilangan berulang, 43
Persilangan, 78
Pertanian lahan kering, 25, 50
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Pertanian modern, 23, 25
Pertanian polikultur, 23
Pertanian tradisional, 23
Pertanian tropika, 50
Pertukaran informasi, 62, 63, 67,

69
Pertukaran plasma nutfah, 133
Pertukaran Sampel sumber daya

genetik Antarnegara, 61
Pertukaran sumber daya genetik,

10, 13, 14
Peru, 11, 30, 50
Perubahan fenotipik, 43
Perubahan genotipik, 43
Perubahan iklim global, 339
Perubahan iklim, 6, 135, 158
Perubahan preferensi, 36
Perusahaan benih multinasional,

59
Perusakan habitat, 36
Pestisida nabati, 279
Peta, 4, 5, 6, 11, 23, 25
Petani, 59, 82
Petunia, 20
Pewarisan sifat, 86
PGGI, 54
PGIU, 41
PGRC, 51, 52
Phaseolus vulgaris, 27, 29
Phyllostachys sp., 27
Phytophthora nicotianae, 175, 178,

179
Phytophthora palmivora, 236, 242,

246, 420
Phytophthora, 16
Phytoplasma, 236
Phytotron, 21
PIC, 13, 66, 68
Pinang hitam, 272
Pinang putih, 272
Pinang, 118, 271, 272, 273, 275,

277
Piper nigrum, 28
PIS, 54

Pisang ambon hijau, 326
Pisang ambon hong, 326
Pisang ambon kuning, 324, 326
Pisang ambon lumut, 324, 332
Pisang ambon putih, 324, 333
Pisang ambon, 335, 336
Pisang ampyang, 326
Pisang awak, 333
Pisang badak, 324, 426, 333
Pisang barangan, 324, 326,331
Pisang barly, 334
Pisang brintu, 334
Pisang buah, 331
Pisang budi daya, 323
Pisang byar, 326
Pisang camar abang, 334
Pisang camar putih, 334
Pisang candi, 326
Pisang cici, 326, 334
Pisang ebung, 326
Pisang empat puluh hari, 334
Pisang graito, 335
Pisang hias, 330
Pisang hibrida, 319
Pisang kapas, 333
Pisang kawisto,334
Pisang kepok cebol, 326
Pisang kepok gabu, 326
Pisang kepok kuning, 326, 329
Pisang kepok, 325, 331, 332
Pisang ketan, 325
Pisang kidung, 333
Pisang kipas, 330
Pisang klutuk wulung, 326
Pisang klutuk, 326
Pisang lampung, 326, 329, 333
Pisang liar, 323
Pisang lokal, 313
Pisang madagaskar, 330
Pisang manis, 324
Pisang mas (emas), 324, 326, 329,

331, 332
Pisang masan, 335
Pisang meja, 313
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Pisang monyet, 326
Pisang nangka, 326, 333
Pisang olahan, 313
Pisang raja bulu, 332
Pisang raja hul, 332
Pisang raja jambe, 331
Pisang raja lumut, 326
Pisang raja molo, 332
Pisang raja pulut, 326
Pisang raja sere, 324, 326, 331
Pisang raja siem, 329
Pisang raja tahun, 332
Pisang raja uli, 331
Pisang raja, 324, 331
Pisang rayap, 324
Pisang rejang, 324
Pisang salah roso, 334
Pisang sasi, 326
Pisang sawo ayu, 334
Pisang sembat, 334
Pisang serat, 330
Pisang seribu, 326
Pisang sitata, 326
Pisang susu, 331
Pisang tanduk, 24
Pisang tanduk, 324, 331, 332
Pisang tongkat langit, 326, 333
Pisang, 24, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37,

38, 43, 45, 311, 312
Pisang-pisangan, 330
Pisang-plantain, 24
Pistachios, 29
Pistacia vera, 29
Pisum sativum, 28, 29
PKSAT, 37
Planlet, 41, 124
Plant Genetic and Germplasm

Institute, 54
Plant genetic information unit, 41
Plant Genetic Resources Centre,

52
Plant genetic resources, 4, 38, 41
Plant germplasm, 41
Plant Introduction Office, 54

Plant Introduction Station, 54
Plasma nutfah asli, 63
Plasma nutfah tanaman, 41
Plasma nutfah, 8, 39, 46, 81, 103,

106, 108, 113, 115, 118, 120,
121, 124, 126, 127, 133, 135,
150, 153, 154, 156, 216, 252,
286, 287

Plesispa reichei, 247
Ploidisasi, 43
Pogostemon cablin, 210
Pogostemon heyneanus, 210
Pogostemon hortensis, 210
Pogostemon patchouly, 210
POJ 2878, 16
Poliembrioni, 346
Poliploidi, 27, 40
Pomelo, 28, 33, 34
Populasi indigenous, 395
Populasi, 10, 40, 42, 44
Portugal, 47
Portugis, 20
Prasarana penyimpanan benih, 7,

54
Prasarana penyimpanan sumber

daya genetik, 49
Pratylenchus brachyurus, 222
Preferensi konsumen, 401, 419
Preferensi masyarakat, 75
Preferensi petani, 44
Preferensi pola makan, 23
Prekursor, 347
Preservasi benih, 147
Priangan, 166
Prior informed consent, 5, 13, 61,

66, 68
Probolinggo, 166, 173
Produk indikasi geografis, 65
Produk pendamping, 135
Produk pertanian, 70
Produksi tanaman, 21
Produktivitas lahan, 4, 5
Produktivitas pati, 257
Produktivitas, 5, 18, 64
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Program pemuliaan, 9
Proses evolusi, 25
Proses insersi, 43
Protein, 259
Protein, 400
Protokol Nagoya, 60, 61, 68
Protokol Rio de Janeiro, 60
Prunus armeniaca, 29
Prunus persica,  28
Pseudo-sereal, 52
Pulau Jawa, 25
Punica granatum, 29
Pupuk N, 5
Purposive breeding, 45
Purwakarta, 393
Purworejo, 393
Pusat asal dan pusat keragaman

spesies, 27, 28,29, 30
Pusat asal primer spesies

tanaman, 35
Pusat asal primer, 32
Pusat asal sekunder spesies

tanaman,26, 35, 37, 38
Pusat asal sekunder, 27, 32, 33, 37,

38, 58
Pusat asal spesies tanaman, 20,

25, 26, 27, 30, 31, 32, 35
Pusat asal spesies tanaman, 58
Pusat asal spesies, 35, 36, 42
Pusat asal tanaman, 26, 27, 28, 29,

30, 32, 53, 55
Pusat Bank Gen, 53
Pusat gen tanaman, 105
Pusat Mega Gen, 31
Pusat penelitian,  6, 8
Pusat Pengelolaan Sumber Daya

genetik Nasional, 7, 8
PVT, 14, 15, 64, 69
Pyricularia oryzae, 10
Pyrus communis, 28
Pyrus malus, 28
Pythium spp., 157

R
Radiasi matahari, 36
Radish, 28
Radopholus similis, 222, 339
Ralstonia solanacearum, 178, 179,

181, 216, 218, 222
Rambutan, 20, 30, 31, 33, 34
Rangkasbitung, 45
RAPD, 126
Raphanus caudatus, 28
RCGC, 53
Red oat, 29
Regional Crop Germplasm

Collection, 53
Regional Gene Bank, 53
Regional Germplasm Crop Species

Collection, 51
Regional Plant Genetic Resources

Conservation (RPGRC), 52
Regional Plant Introduction

Station, 54
Rejanglebong, 393
Rejuvenasi, 109, 147, 176, 179
Rekayasa genetik, 13, 17
Rekayasa mikroba, 17
Rekombinasi gen, 36, 45
Rembang, 166
Reptortus linearis, 110
Reservoir gen, 4
Revolusi hijau, 5, 11, 15
RGCSC,  51
Rhizoctonia solani, 157
Riau, 252, 259
Ricinus communis, 29
Rio de Janeiro, 5, 63, 66
Rojolele, 38
Rokok kretek, 167
Roma, 67
Rotylenchus reniformis, 157
RPIS, 54
Ruang penyimpanan dingin, 53
Ruang penyimpanan supradingin,

54
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Ruang tumbuh tanaman, 21
Rubiaceae, 34
Rusia Federasi, 48

S
Rye, 28, 44
Saccharum barberi, 119, 120, 121,

125, 126, 131, 135
Saccharum edule, 120
Saccharum kompleks, 119, 120,

121, 125
Saccharum officinarum, 120, 121,

122, 124, 125, 126, 128
Saccharum robustum, 120, 125,

126, 130, 131
Saccharum sinense, 119, 121, 125,

126
Saccharum speritaneum, 119,

120, 121, 122, 123, 125, 126,
129, 130. 134, 135

Saccharum, 122, 123, 126
Sagu baruk, 254, 256
Sagu berduri, 254
Sagu ihur, 255
Sagu molat, 255, 258
Sagu phara waliha, 256
Sagu rondo, 256
Sagu rumbia, 256
Sagu tidak berduri, 254
Sagu tuni, 255
Sagu yaghalobo, 255
Sagu yakhe, 256
Sagu, 21, 22, 24, 30, 31, 34, 118,

252, 253, 256, 257, 258, 259,
260

Salacca acehensis, 432
Salacca affinis, 428, 429, 430, 434
Salacca amboinensis, 428
Salacca clemenciana, 432
Salacca dransfieldiana, 431
Salacca dubia, 431
Salacca edulis, 427
Salacca flabellata, 431

Salacca glabrescens, 428, 430,
445, 451

Salacca gracilifloria, 432
Salacca griffithii, 433
Salacca laphospatha, 432
Salacca magnifica, 430
Salacca minuta, 431
Salacca multiflora, 430
Salacca palembanica, 433
Salacca ramosiana, 432
Salacca rupicola, 432
Salacca sarawakensis, 430
Salacca spp., 427
Salacca stolonifera, 433
Salacca sumatrana, 428, 429, 434,

445, 451
Salacca vermicularis, 431
Salacca wallichiana, 427, 428, 431,

445, 451
Salacca zallaca, 427, 428, 429,

434, 445, 451
Salacca, 426
Salak apel, 439
Salak bali, 429, 442
Salak bangkalan, 439
Salak bedeng, 439
Salak boni, 437
Salak cengkeh, 437
Salak coklat, 439
Salak dungun, 430
Salak gondok, 437
Salak gula pasir, 437
Salak hutan, 431
Salak injin, 438
Salak jawa, 429
Salak kerbau, 439
Salak kumbang, 439
Salak lanang, 439
Salak manalagi, 439
Salak manggis, 439
Salak maong, 437
Salak nanas, 437
Salak nangka, 437



483Indeks subjek

Salak nyuh, 437
Salak pada, 438
Salak pandan, 439
Salak penjalin, 439
Salak pesona, 439
Salak pondoh madu, 435
Salak pondoh super, 435
Salak pondoh, 435
Salak putih, 437
Salak sepet, 437
Salak sidempuan, 429
Salak soponyono, 439
Salak tembelang, 439
Salak, 20, 26, 30, 31, 34, 311, 426,

427, 434
Salakka edulis, 426
Sampang, 173
Samudra Hindia, 426
Sapotaceae, 34
Sawah irigasi teknis, 114
Sawit, 36
Sawo, 33
Sayuran dataran tinggi, 20, 33, 34
Sayuran, 33, 52 , 53
SDGTPP, 61
Sebaran musim panen, 418
Sebaran spesies tanaman, 21
Secale cereale, 28
Secale sp.,  44
Secondary center of origin, 26
Segregasi, 41, 42, 45
Selandia Baru, 47, 65
Seleksi  intrakultivar, 150
Seleksi alami, 166
Seleksi alamiah, 44
Seleksi bulk, 151
Seleksi indigenous, 411
Seleksi massa, 243
Seleksi pedigree, 151
Seleksi pohon induk, 268, 275
Seleksi tanaman, 58
Seleksi, 76, 77, 151
Semangka, 20, 33, 34
Sentra produksi, 23

Senyawa aktif, 17
Senyawa propanatiol, 400
Serangan hama penyakit, 6
Serangga hama, 31
Serat kapuk, 295, 303
Serat, 294
Serealia, 52, 53
Serotonin, 347
Sesamum indicum, 28
Sexava nubila, 236
Siam Unus, 38, 82
Siberia, 31
Sifat agronomis, 97, 110
Sifat fisiologis, 26, 78
Sifat genetik, 12
Sifat kualitatif, 191
Sifat kuantitatif, 191
Sifat molekuler, 78
Sifat morfologis, 78, 125
Sifat tanaman, 4, 5, 6
Siklus hidrologi, 158
Sisal hemp, 29
Sistem biota, 39
Sistem budi daya tanaman, 13, 66
Sistem global sumber daya

genetik tanaman, 61
Sistem inovasi masyarakat

tradisional, 63
Sistem multilateral akses sumber

daya genetik, 62
Sistem pelestarian sumber daya

genetik nasional, 48
Sistem penelitian pertanian, 7
Sistem pengelolaan plasma

nutfah terpusat, 53
Sistem pengelolaan sumber daya

genetik nasional, 6, 7, 8, 52, 54,
55

Sistem Pengelolaan sumber daya
genetik Pertanian, 8

Sistem pengelolaan sumber daya
genetik tanaman, 51

Sistem pengelolaan sumber daya
genetik, 47, 52
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Sistem perbenihan, 82
Sistem perlindungan varietas

tanaman, 64
Sistim usaha tani, 23
Sitogenetik, 45
Sitogenetika, 103, 105
Sitologi nobilisasi, 134
Sleman, 172
Snake fruit, 427
Solanum melongena, 28
Solanum tuberosum, 30
Solok, 11
Sorgrass, 44
Sorgum, 10, 20, 21,22, 24, 33, 34,

36, 37, 38, 44, 46, 49, 50, 52
Species dispersal, 27
Spesies aren, 264
Spesies introduksi, 36
Spesies nonkayu, 32
Spesies primitif, 30
Spesies spesifik, 30
Spesies tanaman asli

Indonesia, 32
Spesies tanaman tingkat tinggi, 34
Spesies tanaman, 210, 253, 280
Spesies tanaman, 4, 20, 21, 22, 23,

24, 25, 26, 27, 30, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 41, 46, 51, 58, 75

Spesies tumbuhan tingkat tinggi,
21, 22

Spesies tumbuhan, 32, 33
Spesies, 403
Spodoptera littoralis, 156
Spodoptera sp., 110
SPSDGP, 8
Sri Lanka, 319
Sri Lanka, 52, 53, 232
Stabilitas produksi, 4
Stabilitas sifat tanaman, 79
Status kelestarian spesies, 24
Stockholm, 64
Strain adaptif, 35

Strain fotoperiodisitas, 40
Strain liar, 35, 38, 39, 52, 60
Strain lokal, 26, 39
Strain primitif, 26
Strain sitogenetik, 40
Strain transgenik, 40
Stroberi, 20, 33
Sudangrass, 44
Suhu harian, 21
Suhu ruang, 109
Suhu tinggi, 158
Sukamandi, 7
Suku Baduy, 45
Sukun, 22, 24, 30, 32, 33, 34, 38
Sulawesi Selatan, 150, 169, 252,

265, 266, 272, 279, 282
Sulawesi tengah, 252
Sulawesi Tenggara, 252
Sulawesi Utara, 11, 186, 252, 265,

266, 272, 279, 282
Sulawesi, 186, 347
Sumatera Barat, 11, 167, 265, 252,

272, 282, 266
Sumatera Selatan, 169, 398
Sumatera Utara, 99, 167, 186, 265,

266
Sumatera, 166, 346, 347
Sumbawa, 166
Sumber benih, 81, 82, 83, 268
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