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ketahanan pangan di Indonesia. Serta para pembaca baik 

mahasiswa, praktisi dan masyarakat, buku ini jelas sangat 

berguna dan bermanfaat untuk kita semua.  
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PENDAHULUAN 

Kegiatan World Food Summit di Roma pada tanggal 13-17 

November 1996 menghasilkan suatu kesepakatan global yang 

dideklarasikan dan disetujui oleh banyak negara anggota, 

termasuk Republik Indonesia. Suatu negara dapat dikatakan 

telah mencapai ketahanan pangan, apabila semua 

penduduknya memiliki akses secara fisik dan ekonomi terhadap 

pangan yang bernutrisi, aman dan berkecukupan sepanjang 

waktu untuk mendukung kehidupan yang sehat dan aktif (World 

Food Summit 1996). Definisi ketahanan pangan tersebut 

merupakan konsep yang terus bertumbuh, dari konsep 

sebelumnya yang hanya menekankan pada pasokan makanan 

dan stabilitas harga dari bahan pangan utama di skala nasional 

dan internasional (World Food Conference 1974). Saat ini kajian 

ketahanan pangan global suatu negara didasarkan tidak hanya 

pada keterjangkauan harga (affordability) dan ketersediaan stok 

(availability), namun juga kualitas dan keamanan (quality and 

safety), serta keberlanjutan dan adaptasi (sustainability and 

adaptation) (Economist Impact 2022).  

Berdasarkan laporan Global Food Security Index (GFSI) 

tahun 2022, indek ketahanan pangan negara Republik Indonesia 

menduduki peringkat ke-63 dari 113 negara dunia, dan 

peringkat ke-10 dari 23 negara di wilayah Asia Pasifik (Economist 

Impact 2022). Capaian peringkat tersebut perlu diapresiasi 
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positif, karena menunjukan adanya penguatan dibandingkan 

hasil di tahun 2021 (https://dataindonesia.id/ragam/ 

detail/indeks-ketahanan-pangan-nasional-meningkat-pada 

2022). Laporan GFSI tahun 2022 tersebut juga berhasil 

mengungkap keunggulan Indonesia dalam hal keterjangkauan 

harga bahan pangan, meskipun harus diakui juga aspek 

keberlanjutan dan adaptasi Indonesia masih cukup lemah. 

Aspek keberlanjutan dan adaptasi terdiri dari beberapa sub-

indikator seperti manajemen resiko bencana, keberlanjutan 

sistem produksi pangan di darat dan perairan serta komitmen 

politik untuk adaptif terhadap perubahan kondisi dunia, 

contohnya perubahan iklim.  

Penguatan ketiga sub-indikator tersebut perlu 

diupayakan secara secara aktif melalui sinergitas multi-elemen 

guna mendukung upaya tercapainya ketahanan pangan di 

Indonesia. Cita-cita ketahanan pangan bangsa Indonesia 

hendaknya tidak sepenuhnya dibebankan pada satu elemen 

saja, misalkan pemerintah. Lebih dari itu, masyarakat, dalam hal 

ini cendekiawan harus aktif berfikir dan meramu alternatif-

alternatif solusi. Sebagai salah satu tempat pendidikan bagi para 

cendekiawan muda bangsa, Universitas Padjadjaran 

memposisikan diri di garda terdepan untuk ikut andil menopang 

ketahanan pangan Indonesia. Keluarga sivitas akademika 

Universitas Padjadjaran (Unpad) telah bahu-membahu 

mengembangkan riset inovatif guna meningkatkan manajemen 
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resiko bencana dan menguatkan sisi keberlanjutan dari sistem-

sistem produksi pangan di darat dan perairan. 

Letak geografis negara Republik Indonesia dalam 

rangkaian cincin api lempeng tektonik aktif pasifik menjadikan 

wilayah ini rentan dilanda bencana gempa bumi (BNPB 2016). 

Pada saat bencana, ketahanan pangan merupakan aspek yang 

cukup penting untuk diperhatikan. Selain korban jiwa, 

terganggunya rantai distribusi makanan dan keterbatasan alat 

pengolahan makanan merupakan dampak negatif dari bencana 

gempa bumi. Kondisi tersebut memicu sivitas akademika Unpad 

untuk bergerak menyediakan pangan inovatif siap guna yang 

bergizi protein tinggi sehingga cocok untuk digunakan dalam 

kondisi darurat bencana. Langkah inovatif ini diyakni dapat 

meningkatkan manajemen resiko bencana kaitannya dengan 

ketahanan pangan.  

Selain itu, Unpad juga secara konsisten mendukung upaya 

perwujudan sistem produksi pangan secara berkelanjutan, baik 

pada ekosistem daratan maupun perairan. Keberlanjutan ini 

dimaknai sebagai sebuah tantangan untuk bertindak kreatif 

(motekar) meningkatkan produksi bahan pangan ditengah 

perubahan kondisi dunia dan masyarakatnya. Bahan pangan 

utamanya bersumber dari kegiatan pertanian dalam arti luas, 

melingkupi budidaya tanaman, peternakan dan perikanan. 

Dalam bidang budidaya tanaman, kontribusi nyata Unpad 

diwujudkan dalam bentuk pengembangan pisang lokal Jawa 
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Barat dan ubi jalar beradaptasi luas dan spesifik lingkungan. 

Selain itu pada aspek perlindungan tanaman, sivitas akademika 

Unpad telah merakit berbagai teknik inovatif pengendalian 

hama tikus model baru. Dalam bidang peternakan, Unpad 

melahirkan karya teknologi inovatif untuk separasi sperma sapi 

sehingga kedepannya dimungkinkan memilih jenis kelamin anak 

sapi sesuai keinginan. Tak hanya itu, tangan dingin Unpad juga 

berhasil merakit rumput gajah mini (Pennisetum purpureum cv. 

Mott) sebagai bahan pakan hijauan tinggi nutrisi bagi ternak. 

Dalam bidang perikanan dan kelautan, inovasi ikan lele (Clarias 

gariepinus) strain Mutiara Transgenik-GH dengan pertumbuhan 

dan panen yang lebih cepat menjadi alternatif solusi penyediaan 

bahan pangan hewani. Selain itu, sivitas akademika Unpad juga 

mampu merangcang alat ukur perairan inovatif yang berbiaya 

murah, andal dan efektif. Penjelasan lebih rinci dari beberapa 

langkah inovatif Unpad tersebut dapat ditemukan pada bab-bab 

berikutnya.  
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INOVASI I 

INOVASI PANGAN DARURAT SIAP GUNA 
BERBASIS WHEY PROTEIN UNTUK  

KONDISI DARURAT BENCANA 
Oleh: Robi Andoyo S.TP., M.Sc., Ph.D 

Latar Belakang 

Ketahanan pangan global tengah mengalami kesulitan 

akibat dampak anomali cuaca, sehingga harga pangan 

meningkat tajam. Kebijakan (UU Nomor 18 Tahun 2012) tentang 

pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang 

memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan 

berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan 

ketahanan pangan nasional. 

Indonesia merupakan daerah yang rawan terhadap 

bencana, baik bencana alam, sosial maupun kegagalan 

teknologi. Sebagai sebuah negara yang sangat besar, Indonesia 

dihuni oleh lebih dari 220 juta jiwa penduduk yang mendiami 

suatu wilayah bernama Cincin Api Pasifik (Ring of Fire) yaitu 

wilayah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung 

berapi yang mengelilingi cekungan samudera pasifik. Studi kasus 

di Provinsi Jawa Barat, dampak bencana gempa bumi dapat 

melanda 15 kabupaten/kota, yakni: Kabupaten Tasikmalaya, 

Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten 

Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, 
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Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten 

Purwakarta, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, Kota 

Banjar, Kota Tasikmalaya, dan Kota Sukabumi; meliputi 296 

kecamatan atau 47% dari seluruh kecamatan di Jawa Barat. 

Namun, kerusakan yang lebih besar dengan korban jiwa yang 

signifikan sering kali ditemukan di wilayah Jawa Barat bagian 

Selatan, terutama di Kabupaten Cianjur, Kabupaten/Kota 

Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Bandung, serta 

Kabupaten Sukabumi. Selain korban jiwa dan kerusakan 

infrastruktur, bencana tersebut juga mengganggu ketersediaan 

pangan, sehingga mengakibatkan kerawanan pangan di daerah 

rawan bencana.  

Solusi untuk mengatasi permasalahan rawan pangan 

termasuk kondisi tanggap darurat sampai saat ini masih 

mengacu pada penyediaan beras dan mi instan sebagai 

cadangan pangan. Dalam keadaan darurat, penyediaan 

makanan seperti beras dan mi instan tidaklah menyelesaikan 

masalah. Untuk mengolah beras atau mi instan menjadi 

makanan yang siap konsumsi diperlukan ketersediaan air bersih 

yang memadai, sementara dalam keadaan darurat, 

ketersediaan air bersih sering menjadi kendala. Kualitas dan 

kuantitas air yang tidak sesuai standar konsumsi manusia dapat 

menjadi sumber masalah baru bagi kelompok masyarakat 

terdampak bencana. Indonesia sudah selayaknya memiliki 

sebuah konsep pangan darurat. 



 

 

 Inovasi Pangan Darurat Siap Guna Berbasis Whey 

Protein untuk Kondisi Darurat Bencana 

 

8 

Dalam keadaan darurat, ketersediaan pangan untuk 

memenuhi kebutuhan energi dan gizi masyarakat 

terdampak bencana menjadi sangat penting. Dalam 

keadaan demikian, keberadaan pangan darurat bencana 

menjadi suatu keniscayaan. Menurut US Agency of 

International Development (USAID), pangan darurat harus 

memiliki sifat aman dikonsumsi, enak, mudah 

didistribusikan, mudah dikonsumsi, dan memiliki 

kandungan nutrisi yang cukup. Pangan darurat adalah 

produk pangan yang dapat memenuhi kebutuhan energi 

manusia (2100 Kkal) yang dibutuhkan dalam keadaan 

tertentu serta memiliki nilai gizi yang dirancang khusus  

sesuai dengan kebutuhan dalam situasi darurat. Pangan 

darurat ini sebaiknya memiliki daya simpan yang panjang, 

mudah didistribusikan, nilai nutrisi yang tidak mudah rusak 

(dapat dipertahankan) karena dalam lingkungan posko 

pengaman, suhu dan faktor lingkungan lainnya tidak 

menentu. 

Pengembangan produk pangan darurat ini tidak 

hanya terpaku dalam bentuk padat atau berbentuk 

makanan pada umumnya, namun dapat juga 

dikembangkan dalam bentuk pasta atau minuman yang 

ditujukan untuk konsumen khusus misalnya untuk balita, 
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ibu menyusui dan anak-anak. Dalam kondisi darurat, anak-

anak adalah objek yang paling terkena dampak dari 

bencana. BNPB menyatakan bahwa sekitar 15% dari anak 

balita di daerah bencana terkena dampak gizi buruk. 

Kondisi tersebut memengaruhi jumlah kematian balita 

yang berhubungan dengan infeksi penyakit. Selain dari itu, 

kondisi gizi buruk pada balita juga berhubungan dengan 

konsekuensi jangka panjang seperti rendahnya tingkat 

kecerdasan anak, rendahnya kemampuan untuk 

bersosialisasi serta rendahnya performa dalam bekerja. 

Pemberian suplemen makanan yang dikombinasikan 

dengan program pendampingan nutrisi secara intensif 

serta penyuluhan terkait kesehatan, merupakan gagasan 

yang diharapkan dapat memberikan hasil yang positif 

dalam menangani anak dengan kondisi gizi yang buruk 

pada daerah terdampak bencana. Nutrisi pendamping 

dalam keadaan darurat bencana atau pangan siap guna 

(PSG) biasa digunakan untuk mengintervensi status gizi 

anak balita yang mengalami gizi buruk akibat bencana.  

PSG biasanya diproduksi dengan memanfaatkan 

baku lokal yang mudah didapatkan, meskipun pada 

umumnya produk ini memiliki nilai ekonomis yang lebih 

tinggi karena dirancang khusus. Konsep pangan darurat 
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juga harus memperhitungkan masalah kultur dan pola 

makan dari masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat 

di pedalaman sehingga produk yang akan disediakan paling 

tidak telah disesuaikan dengan kondisi setempat. Bila 

konsep pangan darurat ini dikaitkan dengan konsep 

ketahanan pangan, maka idealnya produk yang dihasilkan 

harus berbahan baku lokal. Kendala ini tentu merupakan 

sebuah tantangan lain dalam merancang pangan darurat 

untuk Indonesia mengingat bahwa sumber karbohidrat 

utama seperti terigu, gula pasir dan sebagian dari 

kebutuhan beras masih tergantung impor. Begitu pula 

dengan tiga sumber protein utama rakyat Indonesia, yaitu 

susu bubuk, daging sapi dan kedelai. 

Dalam buku ini, kami fokus mengkaji peran salah satu 

macro nutrient dalam formulasi pangan darurat yaitu 

protein. Sumber protein yang kami kaji adalah whey 

protein dari limbah pengolahan susu. Whey atau serum 

susu merupakan cairan sisa hasil proses pembuatan keju. 

Whey terbentuk ketika kasein terpisah melalui proses 

renneting atau penurunan pH susu di dalam proses 

pembuatan keju. Komposisi whey cair terdiri dari protein, 

karbohidrat yang sebagian besar dalam bentuk laktosa, 

lemak dan mineral. Whey dalam formulasi makanan 
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digunakan dalam bentuk bubuk (whey powder) ataupun 

whey protein concentrate (WPC), namun WPC yang 

digunakan oleh industri pangan di Indonesia masih diimpor 

dari Jerman dan Australia. Hal tersebut dikarenakan 

minimnya informasi mengenai teknologi pembuatan whey 

bubuk padahal ketersediaan bahan baku, dalam hal ini 

whey cair, cukup melimpah di Indonesia. 

Biskuit Tinggi Protein Berbasis Whey Protein 

Pangan darurat berbentuk biskuit tinggi protein 

berbahan baku utama Whey Protein Concentrate (WPC) 

sebagai sumber protein utama, dan tepung ubi jalar 

modifikasi annealing sebagai sumber karbohidrat. WPC 

yang digunakan dapat berupa native atau keadaan alami 

maupun WPC terdenaturasi akibat pemanasan. Biskuit 

pada umumnya memiliki struktur pangan yang cenderung 

renyah dan mudah dipatahkan. Sedangkan pada biskuit 

tinggi protein ini, struktur pangan yang dihasilkan 

cenderung keras dan sulit dipatahkan karena mengandung 

protein tinggi, namun diharapkan tidak menimbulkan 

tekstur yang terlalu ekstrim setelah adanya proses 

modifikasi protein. Rekayasa terhadap sifat-sifat whey 

protein misalnya dengan konversi whey protein menjadi 

whey protein microparticle (WPM), diperlukan guna 
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menghasilkan formulasi pangan yang nilai gizinya dapat 

kita sesuaikan dengan kebutuhan orang tertentu namun 

masih tetap memiliki daya cerna, dan palatabilitas yang 

tinggi. Pada penelitian ini dihasilkan 2 prototipe pangan 

siap guna berbasis whey protein untuk keadaan darurat 

dengan tipe pasta berkadar air 40% dan tipe solid/biskuit 

berkadar air 8% (Gambar 1). 

 

 

Gambar 1.Pangan siap guna berbasis whey protein untuk keadaan darurat 

dengan tipe pasta (kiri) dan tipe biskuit (kanan) 

 
 

 

Implementasi Hasil Inovasi 

Produk pangan darurat berbentuk 12 variabel, telah 

diimplementasikan dalam bentuk uji penerimaan 

konsumen,  (Gambar 2), mencakup 12 variabel profil, akses 

pangan masyarakat, persepsi terhadap makanan, 

pengelolaan makanan saat terjadi bencana, ketersediaan 

makanan di daerah rawan bencana, kesiapsiagaan 
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masyarakat dalam penyediaan pangan saat bencana, 

strategi mengatasi kesulitan penyediaan pangan, 

kebiasaan atau pola makan balita di daerah rawan 

bencana, pengetahuan orang tua terkait makanan yang 

baik untuk balita, karakteristik makanan balita (warna, 

aroma, tekstur, rasa), serta kadar gizi balita (kualitas dan 

kuantitas gizi, berat badan dan tinggi badan).  

 

 

Gambar 2. Uji acceptability termasuk profil, akses pangan masyarakat, 

persepsi terhadap makanan, pengelolaan makanan saat terjadi bencana. 

Selain itu, produk pangan darurat bertipe pasta telah 

melewati uji pre-klinis terlebih dahulu. Uji pre-klinis 

dilakukan dengan metode experimental design pada tikus 

putih (Rattus norvegicus) jantan galur Sprague-Dawley 

berusia 4 minggu, dalam kondisi sehat dengan berat 100-

125 g (Gambar 3). Hasil pengujian yang didapatkan adalah 

(i) terdapat peningkatan berat badan tikus yang diberi WPC 

terdenaturasi; (ii) peningkatan nilai hematologi Hb, Hct, 

dan RBC dalam rentang normal selama perlakuan, namun 
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kadar MCH dan WBC menurun dalam rentang normal; (iii) 

tidak ada gambaran perilaku respon makan, berjalan dan 

berinteraksi sosial serta konsistensi feses tikus yang 

menyimpang/abnormal; (iv) nilai daya cerna mengalami 

peningkatan dengan meningkatnya kadar WPC 

terdenaturasi; (v) tidak menunjukkan hasil yang 

menyimpang dan tidak berdampak negatif terhadap status 

gizi dengan cara menjaga dan mengurangi risiko 

penurunan status gizi pada keadaan darurat dan normal. 

 

 

Gambar 3. Uji pre-klinis pangan darurat berbasis whey protein concentrate 

pada hewan percobaan tikus putih jantan galur Sprague-Dawley 

Selain itu, uji klinis intervensi gizi terhadap objek 

manusia dengan status gizi rendah (stunting) 

menggunakan pangan tinggi protein ini tengah dilakukan 

di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah bekerja 

sama dengan Fakultas Kedokteran, Universitas 

Diponegoro, Indonesia. Biskuit yang diproduksi dengan 
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tambahan protein dalam sediaan WPC diberikan kepada 

anak yang menderita stunting dan anak normal (usia 5-8 

tahun) sebagai makanan tambahan. Biskuit tinggi protein 

ini telah diformulasikan dengan formulasi yang seharusnya 

didapatkan oleh anak-anak pada umumnya. Kandungan 

protein yang terkandung dalam biskuit tinggi protein ini 

sebesar 15%, 5 kali lebih banyak dibandingkan dengan 

biskuit pada umumnya. Whey protein memiliki kandungan 

protein sebesar 7-9 g/L sedangkan protein dari susu biasa 

hanya mengandung protein sebesar 3,4 g/L.  

Dalam proses pembuatan biskuit ini, whey protein 

diperlakukan pre-heating treatment terlebih dahulu, 

dengan tujuan agar protein tidak terdenaturasi saat proses 

pemanggangan dan produk yang dihasilkan tidak mudah 

mengalami perubahan fisik akibat pemanasan (Kelleher et 

al., 2020). Biskuit yang dikirimkan untuk kegiatan 

intervensi telah diuji organoleptik, uji kekerasan, kadar air 

dan kadar protein. Program intervensi diberikan selama 90 

hari. Produk diberikan secara rutin dan dikonsumsi 

langsung dihadapan kader posyandu dan enumerator. 

Produk diberikan langsung kepada subjek setiap waktu 

makan. Intervensi ini terbagi menjadi kelompok, kelompok 

anak penderita stunting dan kelompok anak normal 
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(kontrol). Enumerator mengumpulkan data lain seperti 

karakteristik ekonomi dan sosial keluarga, antoprometri, 

konsumsi pangan dan kepatuhan konsumsi pangan 

darurat. 
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INOVASI II 

INOVASI BERBASIS EKSPLORASI PISANG LOKAL 
JAWA BARAT  

Oleh: Dr. Ade Ismail, S.P., M.P. 

 

Latar Belakang 

Tanaman pisang yang tersebar di Indonesia sekarang 

ini diduga merupakan hasil persilangan secara alami dari 

pisang-pisang liar dan telah mengalami proses 

domestikasi.  Identikasi, karakterisasi, dan inventarisasi 

plasma nutfah pisang di Indonesia dimulai pada abad ke-

18. Dalam buku yang berjudul Herbarium Amboninese 

karangan Rumphius yang diterbitkan tahun 1750, telah 

dikenal beberapa jenis pisang hutan (pisang liar) dan 

pisang budidaya yang terdapat di Kepulauan Maluku 

(Rukmana, 1999). Pengembangan budidaya tanaman 

pisang pada mulanya terpusat di beberapa daerah di 

Indonesia, diantaranya Banyuwangi, Palembang, dan 

beberapa daerah di Jawa Barat. Di Jawa Barat, pisang 

disebut dengan cau (BPPT, 2000).  

Jenis pisang yang banyak dibudidayakan di Jawa 

Barat yakni jenis pisang banana dan plantain. Pisang 

banana dan plantain merupakan jenis pisang yang 

berbeda. Jenis pisang banana dapat langsung dikonsumsi 
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sebagai buah segar sedangkan jenis pisang plantain harus 

melalui pengolahan terlebih dahulu. Jenis pisang plantain 

dan pisang banana memiliki keragaman fenotip. 

Keragaman fenotip dapat diketahui dengan 

mengidentifikasi perbedaan dan persamaan fenotip 

tanaman pisang. Besarnya kemiripan fenotip memberikan 

gambaran mengenai hubungan kekerabatan antar aksesi-

aksesi pisang (Sukartini, 2007). Variasi praktik budidaya 

dan lingkungan tumbuh diyakini menjadi faktor yang 

menyebabkan keragaman jenis pisang dewasa ini.  

Potensi keragaman pisang di Jawa Barat 

memerlukan kegiatan pengelolaan keanekaragaman yang 

efektif dan efisien sehingga dapat bermanfaat untuk 

kepentingan pemuliaan tanaman. Pre-breeding 

merupakan kegiatan identifikasi awal dalam pemuliaan 

(Guimarães, 2011). Kegiatan pre-breeding ini dilakukan 

melalui eksplorasi berbagai ekosistem pisang lokal Jawa 

Barat. 

Inovasi Berbasis Ekplorasi Pisang Lokal Jawa Barat 

Jawa Barat dikenal dengan daerah yang memiliki 

bentangan alam yang variatif. Apabila dilihat pada peta 

topografi, dapat terlihat wilayah kabupaten-kabupaten 

yang dibatasi dengan gunung atau pegunungan. Daerah-
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daerah di Jawa Barat dibatasi dua jajaran gunung dan 

pegunungan besar. Pertama, pegunungan di sebelah 

selatan Jawa Barat yang membentang dari Kabandungan 

di sebelah Barat (sebelah Utara dari Pelabuhan Ratu, 

Sukabumi) hingga Bojonggambir di sebelah Timur (sebelah 

Utara Cipatujah, Garut). Kedua, jajaran gunung dan 

pegunungan yang membentang di bagian tengah Jawa 

Barat mulai dari Gunung Pangrango, Sukabumi, di sebelah 

Barat, pegunungan dan dataran tinggi di Lembang, 

Bandung Barat, hingga Gunung Ciremai, Cirebon, di 

sebelah timur Jawa Barat.  

Dua jajaran gunung dan pegunungan tersebut 

membagi daerah Jawa Barat menjadi tiga bagian, yaitu 

utara (Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan 

Kabupaten Indramayu), tengah (Kota Bandung, Kabupaten 

Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan daerah sebelah 

Utara dari Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Garut), 

dan selatan (daerah sebelah Selatan dari Kabupaten 

Sukabumi dan Kabupaten Garut yang berada dekat dengan 

Pantai Selatan Pulau Jawa).  

Lokasi pengamatan pada penelitian yang telah 

dilakukan mewakili tiga bagian Jawa Barat, yaitu ; 1). 

Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan di bagian 
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utara. 2). Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten 

Sumedang, Kabupaten Ciamis, dan Kota Banjar di bagian 

tengah. 3). Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Garut di 

bagian selatan. Isolasi geografis alami yang terdapat di 

Jawa Barat kemungkinan dapat mempengaruhi proses 

spesiasi tanaman pisang yang ada. 

 

Gambar 4.Peta Lokasi Pengamatan dan Topografi 

 

Berdasarkan pengamatan di 12 Kabupaten di Jawa 

Barat (Gambar 4) yaitu Kabupaten Banjar, Kabupaten 

Bandung Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, 

Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, 

Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten 

Sumedang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten 

Tasikmalaya. Ketinggian lokasi pengamatan antara 19-
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1966 meter diatas permukaan laut (mdpl). Dalam 

penelitian ini pengamatan pisang dibagi menjadi 3 jenis 

topografi, mengikuti pembagian topografi pada penelitian 

sebelumnya oleh (Natawijaya et al., 2009) yaitu dataran 

rendah (0-499 mdpl), dataran medium (500-1000 mdpl ), 

dan dataran tinggi (> 1000 mdpl). 

Berdasarkan pengamatan didapatkan 684 individu 

yang dikelompokkan ke dalam 33 jenis pisang (banana dan 

plantain). Jenis pisang yang ditemukan adalah pisang Ajlok, 

Ambon Jepang, Ambon Kuning, Ambon Lumut, Ambon 

Putih, Ampyang, Bakar, Bawel, Bodas, Emas, 

Gembrot/Kosta, Hurang, Jambe, Kapas, Kastroli, 

Kepok/Saba, Koladi, Kosim, Kulutuk/Manggala, Lalay, 

Longong, Medan/Barangan, Muli/Lampung, Nangka, Raja 

Bulu, Raja Sere, Ranggap, Saiman, Haseum, 

Siem/Apu/Jimluk, Siripit, Susu, Tanduk/Galek, dan 

Uli/Lilin/Bangkawulu. Masing-masing jenis pisang memiliki 

sebaran yang berbeda di tiap dataran. Sebagian jenis 

pisang hanya dapat ditemukan di beberapa dataran. 

Berdasarkan Indeks Shannon-Wienners, keragaman 

jenis pisang di Jawa Barat memiliki nilai indeks 1,60. 

Menurut Hardjosuwarno (1990) dalam Darmadi dan 

Ardhana (2010), nilai indeks  1,6-3,0 menunjukan tingkat 
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keragaman tinggi berdasarkan hal tersebut keragaman 

pisang di Jawa Barat termasuk kriteria tinggi. 

Keanekaragaman jenis yang tinggi menunjukkan bahwa 

suatu komunitas memiliki kompleksitas yang tinggi karena 

di dalam komunitas itu terjadi interaksi antara jenis yang 

tinggi (Moore dan Chapman, 1986). Tingginya tingkat 

keragaman tersebut memberikan peluang penemuan jenis 

pisang tertentu untuk dimanfaatkan dan diolah menjadi 

bentuk olahan lainnya misalnya tepung. Tingkat 

keragaman yang tinggi juga memberi peluang yang besar 

dan memudahkan proses pemuliaan tanaman pisang. 

Pengamatan tingkat keragaman berdasarkan Indeks 

Shannon-Wienners juga dilakukan per jenis dataran yang 

ada yaitu dataran rendah, medium, dan tinggi. Pola 

penyebaran varietas pisang berdasarkan ketinggian 

tempat dapat dilihat pada Tabel 1. Ketiga jenis dataran 

tersebut menunjukkan tingkat keragaman yang berbeda-

beda. Tingkat keragaman tertinggi berada pada dataran 

medium kemudian dataran rendah dan terakhir pada 

dataran tinggi dengan nilai indeks masing-masing adalah 

2,35; 2,60; dan 1,49. Dari tingkat keragaman tersebut 

menunjukkan bahwa jenis-jenis pisang lebih banyak 

bervariasi terdapat pada dataran medium. Tingginya 
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tingkat keragaman di dataran medium dapat disebabkan 

karena pisang lebih cocok ditanam di dataran medium 

sehingga jenisnya lebih beragam. Selain hal tersebut, hal 

lainnya yang dapat menyebabkan tingkat keragaman di 

dataran medium lebih tinggi adalah petani di dataran 

medium lebih banyak membudidayakan pisang 

dibandingkan di dataran rendah dan dataran tinggi. 

 

Tabel 1. Pola Penyebaran Varietas Pisang Berdasarkan 

Ketinggian Tempat 

Jenis Pisang 
Rendah  
(< 500 
mdpl) 

Medium  
(500-1000 

mdpl) 

Tinggi  
( >1000 
mdpl) 

Ranggap - √ - 

Muli √ √ √ 

Kastroli - √ - 

Raja cere √ √ √ 

Kepok - √ √ 

Ambon jepang √ √ - 

Apu √ √ - 

Ambon √ √ √ 

Nangka √ √ √ 

Siem √ √ √ 

Ampeang - √ √ 

Raja bulu √ √ √ 

Ambon lumut √ √ - 

Saiman - √ - 

Ambon kuning - √ - 

Susu - √ - 
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Jenis Pisang 
Rendah  
(< 500 
mdpl) 

Medium  
(500-1000 

mdpl) 

Tinggi  
( >1000 
mdpl) 

Jambe √ √ √ 

Ajlok - √ - 

Jimblung - √ - 

Longong - √ - 

Saba - √ - 

Siripit - √ - 

Bagka wulu √ √ - 

Emas - √ √ 

Kapas √ √ - 

Ambon putih √ √ - 

Galek √ √ - 

Bawel - - √ 
Kulutuk/mang
gala 

- √ √ 

Tanduk √ √ - 

Bawen √ - - 

Bakar √ - - 

Nangka hijau √ - - 

Nangka putih √ - - 

Hurang √ - - 

 

 

Pada seluruh dataran menunjukkan bahwa lima jenis 

pisang yang mendominasi di Jawa Barat adalah Pisang 

Ambon Kuning, Pisang Nangka, Pisang Siem/Apu/ Jimluk, 

Pisang Muli/Lampung, dan Pisang Raja Sere. Pisang nangka 

paling sering muncul di dataran tinggi dan rendah, 
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sedangkan jenis pisang Ambon Kuning yang paling 

mendominasi di dataran medium. Meskipun predikat jenis 

pisang paling dominan di Jawa Barat diraih oleh Pisang 

Ambon Kuning, pisang nangka juga tersebar merata 

hampir di seluruh lokasi pengamatan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pisang nangka banyak digunakan 

oleh penduduk sekitar ataupun mudah berkembang di 

berbagai jenis dataran di Jawa Barat. 

Implementasi Hasil Inovasi 

Potensi pisang lokal Jawa Barat yang cukup tinggi 

didukung dengan program pengembangan yang inovatif. 

Salah satunya adalah Pisang Roid, atau dikenal dengan 

nama lain Pisang ROAD-J atau Roid Daerah Andalan 

Jatigede, telah diimplementasikan di Kecamatan Jatigede 

(Desa Cipicung, Desa Cijeungjing, Desa Cintajaya, Desa 

Mekarasih, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. 

Dampak kemanfaatan dari implementasi ini adalah 

menjadi sumber daya genetik pisang unggul lokal yang 

menjadi sumber nursery berbasis pemberdayaan petani, 

dan untuk meningkatkan minat generasi muda dalam 

pengembangan produk lokal berbasis pisang. 
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INOVASI III  

INOVASI VARIETAS UBI JALAR BERADAPTASI 
LUAS DAN SPESIFIK LINGKUNGAN 

Oleh: Prof. Dr.sc.agr. Ir. Agung Karuniawan, M.Sc. 

 

Latar Belakang 

Ubi jalar (Ipomoea batatas (L.) Lam.) memegang peranan 

yang penting karena mempunyai banyak manfaat dan nilai 

tambah yang dapat mendukung terwujudnya ketahanan pangan 

nasional. Produksi ubi jalar di Indonesia mencapai 18 ton/ha, 

sedangkan rata-rata konsumsi ubi jalar per kapita mencapai 

3,135 kg/kapita/tahun. Ubi jalar merupakan salah satu penghasil 

karbohidrat (sebagai sumber energi) yang potensial dan dapat 

digunakan sebagai sumber pangan alternatif, bahan pembuatan 

pakan dan bahan baku industri. Pada industri makanan olahan, 

ubi jalar merupakan sumber tepung dan pati karena mempunyai 

karakteristik yang sesuai untuk dijadikan sebagai bahan baku 

industri.  

Potensi kandungan pati yang tinggi memungkinkan ubi 

jalar dijadikan sebagai sumber bioetanol. Nilai fungsional ubi 

jalar yang tinggi dan beragam, jika dikelola dengan baik akan 

menjadi aneka bahan baku lokal yang strategis. Ubi jalar dapat 

dikembangkan sebagai bahan pangan, bahan baku industri 

langsung, dan bahan baku industri olahan. Sejalan dengan 

program diversifikasi pangan yang menjadikan sumber 

karbohidrat alternatif selain beras, perkembangan industri 



 

 
Inovasi Varietas Ubi Jalar Beradaptasi Luas Dan 

Spesifik Lingkungan 

29 

makanan berbasis ubi jalar, dan berkembangnya industri pakan 

ternak maka kebutuhan ubi jalar ungu dipastikan akan 

meningkat tajam. 

Wilayah sentra produksi utama adalah Provinsi Jawa 

Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bali, NTT, dan 

Papua (BPS, 2019). Namun budidya ubi jalar yang berorientasi 

pada industri sebagian besar berada di Pulau Jawa. Beberapa 

kendala yang dihadapi produsen ubi jalar di Pulau Jawa adalah: 

(i) rendahnya produktivitas ubi jalar (rata-rata nasional 4 ton/ 

ha), (ii) petani masih banyak yang menggunakan varietas lokal 

dan umumnya menggunakan bibit stek yang diambil dari 

pertanaman produksi sehingga hasilnya kurang bagus, (iii) tidak 

tersedianya bibit unggul terutama yang beradaptasi luas dan 

spesifik sentra produksi ubi jalar, (iv) input yang diberikan pada 

saat penanaman ubi jalar masih rendah, (v) adanya gangguan 

hama boleng dan penyakit kudis, dan (vi) adanya hambatan non-

biologis seperti kekeringan dan naungan.  

Indonesia dalam lingkup wilayah luas maupun lingkup 

wilayah lebih sempit di tingkat desa mempunyai kekayaan 

plasma nutfah ubi jalar varietas lokal yang unggul. Ciri khas 

potensi genetik ubi jalar yang ada di Indonesia ialah rata-rata 

mempunyai kandungan pati dan berat kering tinggi dan 

kandungan gula tinggi sehingga mempunyai tingkat kemanisan 

yang bervariasi. Langkah strategis yang menjamin keberhasilan 

program pemuliaan ubi jalar adalah adanya keragaman genetik 
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sebagai sumber rekombinasi genetik, peningkatan kapasitas 

genetik melalui persilangan yang dilanjutkan dengan seleksi 

berdasarkan nilai parameter genetik, dan pengujian adaptasi ubi 

jalar terhadap lingkungan yang beragam. 

Adaptabilitas calon varietas ubi jalar menjadi sangat 

penting karena varietas tersebut nantinya akan ditanam oleh 

petani pada lingkungan yang berbeda-beda sehingga diperlukan 

varietas yang stabil, memberikan hasil tinggi dan adaptif 

terhadap berbagai kondisi lingkungan. Varietas ubi jalar yang 

beradaptasi luas dan berdaya hasil tinggi sangat diperlukan oleh 

para petani yang berlahan sempit untuk mengurangi resiko 

kegagalan panen akibat perubahan faktor lingkungan yang tidak 

dapat diperkirakan. Varietas ubi jalar yang beradaptasi spesifik 

lingkungan akan meningkatkan potensi hasil tinggi. Pelepasan 

calon varietas ubi jalar dengan kepastian daya adaptasi luas dan 

sempit serta spesifik guna akan meningkatkan daya saing di 

dalam dan luar negeri. 

Ubi Jalar Beradaptasi Luas dan Spesifik Lingkungan 

Laboratorium Pemuliaan Tanaman dan Teknologi Benih, 

Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran telah telah 

melakukan eksplorasi dan mengoleksi aksesi-aksesi ubi jalar lokal 

dari Jawa Barat (Chandria et al., 2009b; Karuniawan et al., 2011a, 

2012a; b), dan sebagian telah diidentifikasi serta dikarakterisasi 

untuk dimanfaatkan dalam program pemuliaan tanaman 

(Karuniawan et al., 2011a; Rahmannisa et al., 2011b; Waluyo 
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dan Karuniawan, 2011). Sejak 2009 Laboratorium Pemuliaan 

Tanaman dan Teknologi Benih, Fakultas Pertanian, Universitas 

Padjadjaran telah merintis kerjasama dengan mitra industri 

yaitu PT. Galih Estetika untuk pemuliaan tanaman ubi jalar 

paste, dengan CV. Techtar Farm and Food untuk pemuliaan 

tanaman ubi jalar madu, dan dengan PT. Jongang Foods untuk 

pemuliaan tanaman ubi jalar stick. Pada tahun 2013 mitra 

keempat yaitu CV. Lumbung Mas Lestari bergabung untuk 

mengkoordinir kegiatan pola kemitraan plasma-inti produksi on-

farm ubi jalar yang meliputi kelompok tani di wilayah selatan 

Jawa Barat (Banjar dan Ciamis) untuk memastikan jaminan 

kuantitas dan kualitas pasokan bahan baku ubi jalar jenis pasta 

dan stick untuk PT. Jongang Foods, PT. Galih Estetika, PT. 

Indowooyang. Kelima mitra industri berbasis ubi jalar tersebut 

telah menandatangani piagam kerjasama dengan Rektor 

Universitas Padjadjaran dan berkomitmen untuk memberikan 

akses lahan dan fasilitas untuk uji kualitas varietas baru hasil 

pemuliaan yang dilakukan. 

Kerjasama riset ditingkatkan untuk menghadapi 

permasalahan ubi jalar, meliputi kajian hama dan penyakit 

utama ubi jalar, teknologi budidaya on-farm ubi jalar, perluasan 

areal tanam, mekanisme rantai pasok, serta pembinaan petani 

produsen melalui pemantapan pola kemitraan. Melalui 

serangkaian riset, Laboratorium Pemuliaan Tanaman dan 

Teknologi Benih, Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran 
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telah berhasil memanfaatkan koleksi plasma nutfah sebagai 

sumber rekombinasi genetik untuk perakitan varietas tanaman, 

dan telah menghasilkan genotip-genotip unggulan Unpad 

(Maulana et al., 2010; Roosda et al., 2010; Karuniawan et al., 

2011a; Shaumi et al., 2011a; b). Pada individu tanaman-tanaman 

F1 yang dihasilkan dari tahun 2010 dan 2011, pada tahun 2012 

diperbanyak secara vegetatif melalui stek, dan berdasarkan 

pengamatan awal secara visual sangat beragam.  

Bahkan pada tahun 2011 hasil awal (Batch I) kerjasama 

antara Unpad dengan 3 mitra industri tersebut telah 

membuahkan hasil berupa 5 varietas unggul baru ubi jalar yang 

diberi nama AWACHY dan telah diupayakan untuk mendapatkan 

HKI Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) yang pada tahun 2013 

bulan September telah dilakukan pemaparan di hadapan dewan 

penguji dari kantor pusat PVT Kementerian Pertanian RI untuk 

mendapatkan HKI PVT tersebut. Saat ini HKI PVT ubi Jalar seri 

AWACHY sudah diterbitkan dengan nomor sertifikat berturut-

turut sebagai berikut: AWACHY 1 sertifikat nomor: 

00225/PPVT/S/2013, AWACHY 2 sertifikat nomor: 

00226/PPVT/S/2013, AWACHY 3 sertifikat nomor: 

00227/PPVT/S/2013, AWACHY 4 sertifikat nomor: 

00228/PPVT/S/2013, dan AWACHY 5 sertifikat nomor: 

00229/PPVT/S/2013. 
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Implementasi Pemuliaan Ubi Jalar  

Program pemuliaan ubi jalar beradaptasi luas dan spesifik 

lingkungan meliputi tahapan berikut: eksplorasi dan koleksi 

aksesi-aksesi ubi jalar, karakterisasi dan evaluasi, studi 

komponen genetik, persilangan, dan uji daya hasil di beberapa 

lokasi. Peta jalan pemuliaan ubi jalar beradaptasi luas dan spesifik 

lingkungan disajikan pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Peta jalan pemuliaan ubi jalar beradaptasi luas dan 

spesifik lingkungan 

 

Eksplorasi dilakukan di wilayah desa Cilembu yang 

merupakan salah satu wilayah sentra produksi ubi jalar di Jawa 

Barat. Melalui eksplorasi pada lahan seluas 22 hektar diperoleh 

59 aksesi ubi jalar varietas lokal dan 122 kerabat liarnya dari 

wilayah Citatah. Semua aksesi kemudian ditanam di kebun 

koleksi Fakultas Pertanian di Ciparanje Jatinangor Sumedang. 

Karakterisasi evaluasi agromorfologi aksesi-aksesi ubi jalar 
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berdasarkan analisis multivariat memperlihatkan keragaman 

genetik yang tinggi. Keragaman genetik yang tinggi sangat 

penting dalam perakitan varietas ubi jalar. Karakterisasi 

berdasarkan morfo-agronomi ubi jalar hasil eksplorasi pada 

suatu wilayah ekogeografis berguna untuk menghindari 

duplikasi varietas sehingga dapat meningkatkan efisiensi upaya 

koleksi dan konservasi genetik. Jika identifikasi varietas 

berdasarkan morfologi berhasil menentukan jenis yang 

berbeda, maka kegiatan produksi ubi dan pengelolaan plasma 

nutfah ubi jalar menjadi efektif dan efisien. 

Analisis karakteristik juga dilakukan pada karakteristik 

umbi dan kandungan kimia. Terdapat keragaman penampilan 

karakter umbi dan potensi hasil pada aksesi-aksesi ubi jalar untuk 

bahan pangan dan bahan baku industri. Keragaman karakteristik 

bobot kering, kandungan pati, kandungan gula reduksi, 

kandungan abu, kadar air, derajat kemanisan, dan specific gravity 

pada aksesi ubi jalar diperlukan untuk bahan pangan dan bahan 

baku industri. Aksesi-aksesi ubi jalar lokal yang mempunyai 

potensi hasil tinggi dan sesuai dengan kebutuhan industri dapat 

dikembangkan lebih lanjut.  

Terdapat keragaman yang tinggi pada karakter agro-

morfologi ubi jalar dan kerabat liarnya. Terdapat 9 kelompok 

aksesi yang terdiri dari 8 kelompok aksesi ubi jalar dan 1 

kelompok kerabat liar. Pada kerabat liar terdapat 4 sub 

kelompok tersembunyi dengan keragaman relatif luas. Studi 
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komponen genetik dilakukan untuk menentukan indek seleksi 

yang digunakan dalam menentukan genotip yang mempunyai 

daya hasil tinggi. Karakter agro-morfologi merupakan indikator 

terbaik untuk menentukan daya hasil. Berdasarkan potensi 

hasilnya, ubi jalar terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu 15,7 t/ha, 

9,2 t/ha dan 4,8 t/ha. 

Perakitan varietas bertujuan untuk menyilangkan 

genotip-genotip potensial dan menyeleksi genotip yang 

superior. Tahapan perakitan varietas antara lain: persilangan 

antara genotip berdasarkan persilangan terbuka (polycross). 

Hasil persilangan polycross berupa biji dengan jumlah mencapai 

ribuan dan terdapat 640 biji yang dapat tumbuh dan hidup. 

Kemudian dilakukan seleksi dan diperoleh sebanyak 240 genotip 

yang mampu menghasilkan ubi. Selanjutnya dilakukan seleksi 

berdasarkan pengujian daya hasil dan terpilih sebanyak 180 

genotip. Setelah itu, terpilih 60 genotip berdasarkan kualitas hasil 

ubi yang sesuai dengan preferensi industri. Seleksi selanjutnya 

dilakukan berdasarkan karakter hasil dan komponen hasil sesuai 

dengan preferensi konsumen dan terpilih 36 genotip. Telah 

diperoleh informasi mengenai interaksi genotip dengan 

lingkungan terhadap karakter hasil dan komponen hasil ubi jalar 

yang dipengaruhi oleh lokasi penanaman yaitu di Kabupaten 

Bandung, Kuningan, Banjar, Sumedang, Sukabumi, 

Pangandaran, Karawang, Majalengka, dan Garut. 
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Pengujian adaptabilitas telah dilakukan pada 3 lokasi 

sentra produksi ubi jalar. Berdasarkan hasil analisis AMMI dan 

GGE Biplot diperoleh genotip-genotip yang memiliki adaptasi 

yang luas. Genotip yang memiliki stabilitas hasil tinggi dan 

beradaptasi luas adalah genotip nomor 4 (6 (12)), 5 (57 (97)), 15 

(61 (105)). Genotip beradaptasi spesifik wilayah untuk karakter 

bobot ubi total di lokasi 3 ((80 (109)), 16 (64 (98)), 8 (30 (113)), 7 

(12 (133)), 9 (58 (99)), 24 (48 (162)), 6 (22 (10)), 22 (77 (41))), 20 

(14 (73)), 21 (72 (110)), 23 (54 (160)). Genotip-genotip yang 

beradaptasi luas dapat dikembangkan sebagai varietas unggul, 

sedangkan genotip-genotip yang berdaptasi spesifik dapat 

dikembangkan menjadi varietas unggul spesifik lokasi.  

Saat ini dua genotip stabil pada tahun 2019 telah 

mendapatkan sertifikat sebagai varietas hasil pemuliaan 

tanaman  (PVT-PP Kementerian Pertanian RI) yaitu Varietas Biang 

dan Mencrang dengan nomor sertifikat 733/PVHP/2019 untuk 

varietas Biang dan 734/PVHP/2019 untuk varietas Mencrang. 

Pengembangan ubi jalar dengan karakter adaptasi luas dan 

spesifik lingkungan dilakukan dengan sistem pertanian terpadu 

(Integrated farming system) melibatkan beberapa gabungan 

kelompok tani (Gapoktan) yang tersebar di 5 kabupaten di Jawa 

Barat, meliputi Sumedang, Bandung, Banjar, Karawang dan 

Garut.  
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INOVASI IV  

INOVASI PENGENDALIAN HAMA TIKUS : 
RODENTISIDA, PERANGKAP DAN EMPOSAN 

ELEKTRIK MODEL BARU  
Oleh: Dr. H. Ir. Wahyu Daradjat Natawigena, M.Si 

 

Latar Belakang 

Tikus menempati relung ekologi yang sama dengan 

manusia. Setiap makanan yang dapat dikonsumsi oleh 

manusia maka dapat pula dikonsumsi oleh tikus. Begitu 

pula dengan tempat, setiap lokasi yang dapat didiami oleh 

manusia maka tikus dapat tumbuh dan berkembang 

dengan baik di lokasi tersebut. Oleh karena itu dari sudut 

pandang antroposentris, tikus dikategorikan sebagai hama 

yang keberadaannya dapat menimbulkan kerugian bagi 

manusia. Tikus merupakan hama multisektoral. Di dunia 

kesehatan, tikus dikenal sebagai pembawa (carrier) dari 

berbagai penyakit yang dapat menular kepada manusia. Di 

dunia industri, tikus merupakan sumber kontaminan yang 

dapat mengurangi kualitas dan kuantitas produksi, 

sementara di dunia pertanian, tikus merupakan hama yang 

menyerang berbagai komoditas pada berbagai stadia 

tanaman. Pemahaman dan penggunaan metode 

pengendalian tikus yang baik dan inovatif dapat 
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meningkatkan tingkat keberhasilan dan efisiensi 

pengendalian hama tikus. 

 

Produk Inovatif Pengendali Hama Tikus 

1. Rodentisida Marit® 

Rodentisida MARIT adalah formula umpan beracun siap 

pakai berbentuk kubus (wax blok) berwarna hijau kebiru-biruan 

untuk mengendalikan hama tikus. Hasil uji coba MARIT selama 

lebih dari 10 tahun oleh Laboratorium Hama, Divisi Vertebrata 

Hama UNPAD telah terbukti menunjukkan efektifitas tinggi 

dalam mengendalikan hama tikus. MARIT sudah diuji coba oleh 

beberapa perusahaan pest control untuk mengendalikan tikus 

rumah dengan hasil yang memuaskan. Rodentisida MARIT 

dibuat oleh Laboratorium Hama, Divisi Vertebrata Hama 

UNPAD, dibawah pengawasan Dr.Ir. Wahyu Daradjat 

Natawigena, M.Si.   

MARIT terbukti lebih unggul dalam hal preferensi tikus 

dibandingkan dengan produk-produk lain dengan bahan aktif 

yang sama. Hal ini karena MARIT mempunyai aroma dan rasa 

yang lebih disukai oleh tikus dibandingkan dengan produk-

produk rodentisida sejenis. MARIT memiliki inovasi kemasan 

yang lebih baik dari produk rodentisida sejenis (Gambar 6). 

Aplikasi penggunaan MARIT lebih mudah, karena setiap umpan 

racun sudah dikemas tersendiri dan tidak memerlukan tempat 
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khusus umpan (langsung diletakan/disimpan dengan 

tempatnya). Lebih aman bagi anak kecil dan binatang peliharaan 

karena setiap umpan racun tikus tertutup rapat dan terlindungi 

dalam kemasan, yang mudah dirusak, dibuka dan dimakan oleh 

tikus. MARIT dengan bahan aktif Bromadiolone ditambah 

dengan racun Nitrit, yang berakibat pada kematian dan 

kehausan tikus. Tikus yang mati akibat racun MARIT akan berada 

di sumber air seperti selokan atau sungai. Racun ini juga bekerja 

lambat (kronis) sehingga tidak menyebabkan jera umpan, 

sehingga tikus tidak bisa menghubungkan kematian tikus lain 

dengan umpan yang dimakan. Hal ini menjadi penting karena 

tikus ternyata cukup pintar untuk dapat mengetahui dan 

menghubungkan antara rekan tikus lain yang mati dengan 

umpan beracun bila menggunakan racun yang berdaya kerja 

cepat/akut. 

 

 

Gambar 6. Rodentisida Marit® untuk pengendalian hama 

tikus 
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MARIT adalah racun tikus yang paling aman terhadap 

manusia karena berdaya kerja kronis (lambat) dan ada 

antidotumnya yaitu vitamin K, sehingga orang yang keracunan 

MARIT masih bisa diselamatkan dengan meminum Vitamin K. 

Produk MARIT ini diperlukan oleh perumahan, pengusaha hotel, 

restoran, pabrik makanan, perusahaan pest control, pertanian 

(pemilik sawah, perusahaan gula tebu, kelapa sawit) dll. Berikut 

ini merupakan spesifikasi produk MARIT, kandungan MARIT siap 

pakai, cara aplikasi di lapangan dan beberapa keunggulan 

produk MARIT. 

 Spesifikasi 

Nama Produk : MARIT 

Bahan aktif utama : Bromadiolone 

Pemilik formulator : Laboratorium Hama, 

Divisi Vertebrata Hama 

Fakultas Pertanian 

UNPAD 

 Petunjuk Penggunaan  

Umpan beracun MARIT sebaiknya ditempatkan pada 

jalur-jalur tertentu yang biasa dilewati tikus. Tempat 

umpan jangan dipindah-pindahkan karena tikus selalu 

curiga terhadap tempat baru dan benda baru. Setelah hari 

ke 6, tikus akan lemas dan mati di sekitar sumber air. 

 Petunjuk Pertolongan Pertama pada Kecelakaan  
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Jika ada orang yang diduga keracunan MARIT, 

bawalah segera ke dokter atau rumah sakit terdekat. Bila 

MARIT tertelan dan berada pada lambung, segera 

usahakan pemuntahan dengan cara rangsang mekanis 

pada kerongkongan yakni memasukkan jari ke dalam 

kerongkongan atau juga dengan memberikan larutan 

natrium klorida hangat yang dibuat dari 2 sendok makan 

penuh garam dalam segelas air hangat. Usahakan terus 

pemuntahan sampai cairan pemuntahan menjadi jernih. 

Apabila hal ini tidak berhasil, lakukan segera lavase 

lambung (pembilasan/pengurasan cairan) dengan air. 

Lavase harus dikerjakan pada penderita dalam sikap 

tengkurap dengan kepala lebih rendah. Jangan diberi 

sesuatu pada penderita yang tidak sadar/pingsan. 

 Peringatan Bahaya  

MARIT dapat menyebabkan keracunan melalui 

mulut, sangat berbahaya terhadap hewan piaraan dan 

binatang ternak. MARIT adalah umpan beracun dengan 

bahan aktif: Bromadiolone. Senyawa aktif ini mencegah 

pembekuan protrombin dan faktor pembekuan darah 

lainnya di hati. Pemasukan jumlah kecil berulang-ulang 

jauh berbahaya daripada keracunan akut pada sekali 

pemberian. 
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MARIT tidak menyebabkan jera umpan terhadap 

tikus karena mekanisme kerja racunnya lambat (khronis). 

Tikus akan mati dalam waktu sekitar 6 hari setelah 

memakan sekitar 5 gram umpan siap pakai. Beberapa jenis 

tikus telah diteliti dan ternyata bahwa LD50 akut oral tikus 

tersebut kurang dari 1 mg/Kg berat badan tikus 

 Keunggulan  

MARIT memiliki beberapa keunggulan diantaranya 

(i) lebih aman dan praktis; (ii) tidak menyebabkan jera 

umpan sehingga tikus tetap memakan umpan walaupun 

berakibat fatal; (iii) lebih ekonomis dan tidak usah repot-

report membasmi tikus; (iv) kematian tikus berada di 

tempat terang, tidak di dalam lubang gelap atau 

tersembunyi sehingga memudahkan untuk menemukan 

bangkai tikus; (v) kematian tikus akan dekat sumber air /di 

selokan karena keracunan marit menyebabkan haus luar 

biasa pada tikus; (vi) mengendalikan kebersihan rumah 

tangga; dan (vii) memiliki antidutum (penawar racun) yaitu 

vitamin K. 

2. Perangkap Tikus Model Baru ‘Nerit’ 

Perangkap tikus model baru ‘Nerit’ ini dirancang 

tanpa alat pegas dan dengan memanfaatkan sistem 

gravitasi bumi, berbentuk kotak dengan dua lubang yang 
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dibuat berbeda, mempunyai mekanisme lubang yang 

memungkinkan tikus bisa masuk tapi tidak bisa keluar lagi. 

Bahan yang digunakan adalah ram kawat dengan ukuran 

lubang ram kawat  2 x 2 mm, plat besi dengan ketebalan 

0,5 mm, mur dan baut kecil, paku keling.  

Perangkap tipe A pada Gambar 7 dibuat dengan 

ukuran 40 x 40 x 10 cm dengan menggunakan bahan ram 

kawat dan plat besi. Perangkap ini memiliki empat buah 

lubang masuk disetiap sudutnya dengan ukuran 10 x 10 x 

10 cm. Pintu masuk perangkap terdiri dari beberapa 

batang besi kecil dengan panjang 1 x 9 cm yang dipasang 

secara vertikal dengan pusat putaran di bagian atas. Pintu 

masuk tersebut diletakkan di tengah-tengah lorong lubang 

masuk sehingga terlihat agak menjorok ke bagian dalam. 

Agar pintu dapat membuka satu arah (ke arah bagian 

dalam perangkap), maka di bagian terluar pintu dipasang 

pembatas kecil yang terbuat dari plat besi yang berfungsi 

sebagai kunci. Tempat penyimpanan umpan dibuat tabung 

dari bahan ram kawat yang diletakkan di tengah-tengah 

perangkap dengan diameter 10 cm dan tinggi 10 cm. 

Tempat umpan (sebagai atraktan tikus) ini didesain agar 

tikus masuk ke dalam kotak perangkap tanpa bisa 

memakan atraktan yang dikurung khusus, sehingga tikus 
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yang dari luar akan selalu mencium bau aroma atraktan 

tikus. 

 

 

Gambar 7. Perangkap Tikus Model Baru dengan Pintu 

Tipe Gravitasi A. 

 

 

Gambar 8. Perangkap Tikus Model Baru dengan Pintu 

Tipe Gravitasi B 

 

 

Perangkap tipe B pada Gambar 8 dibuat dengan 

ukuran 40 x 40 x 10 cm dengan menggunakan bahan ram 

kawat dan plat besi. Perangkap ini memiliki empat buah 

lubang masuk berukuran 10 x 6 x 10 cm dan satu buah 

pintu untuk mengeluarkan tikus yang sudah tertangkap. 

Pintu terbuat dari bahan ram kawat dan plat besi dengan 
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ukuran 9 x 10 cm. Seperti halnya pada perangkap dengan 

pintu tipe gravitasi A, pintu ini pun dipasang secara vertikal 

dengan pusat putaran di bagian atas dan hanya dapat 

membuka pada satu arah yaitu ke bagian dalam 

perangkap. Perangkap tipe ini memiliki dua buah ruangan 

di bagian dalamnya sehingga pintu masuk terbagi menjadi 

dua bagian. Dua buah pintu yang diletakkan di sisi 

perangkap dipasang dengan posisi agak menjorok ke 

bagian dalam perangkap sepanjang 3 cm, sedangkan dua 

buah pintu di bagian dalam perangkap dipasang secara 

berurutan dengan jarak 10 cm. Tempat penyimpanan 

umpan dibuat dari bahan ram kawat yang berbentuk 

setengah tabung dengan ukuran sisi-sisinya 10 cm dan jari-

jarinya 5 cm. Ruangan ini diletakkan di tengah bagian 

depan perangkap.  

Perangkap tipe C pada Gambar 9 dibuat dengan 

ukuran 40 x 40 x 10 cm dengan menggunakan bahan dari 

plat besi. Perangkap ini memiliki tiga buah lubang masuk 

yang dipasang di bagian atas perangkap dan satu buah 

lubang pintu keluar yang diletakan di belakang perangkap. 

Lubang masuk perangkap ini berbentuk lorong yang 

terbuat dari bahan plat besi dengan ukuran 30 x 10 x 10 

cm. Pintu jungkat-jungkit pada perangkap ini berukuran 10 
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x 30 cm, dipasang horizontal dibagian bawah lorong 

dengan titik tumpu dibagian tengah dan hanya dapat 

membuka pada satu arah yaitu ke bagian dalam perangkap 

(ke bawah). Pintu keluar terbuat dari plat besi dengan 

ukuran 10 x 10 cm. Sebagai tempat penyimpanan umpan, 

dibuat ruangan di bagian belakang lorong masuk dengan 

ukuran 10 x 10 x 10 cm yang dibatasi oleh ram kawat. 

 

 

Gambar 9. Perangkap Tikus Model Baru dengan Tipe 

Jungkat-Jungkit 

 

Perangkap tipe D pada Gambar 10 dengan pintu 

kombinasi tipe gravitasi dan tipe jungkat-jungkit dibuat 

dengan ukuran 40 x 40 x 10 cm dengan menggunakan 

bahan ram kawat dan plat besi. Perangkap ini memiliki dua 

buah lubang masuk yang dipasang di bagian atas dan satu 

pintu keluar yang berada di belakang perangkap. Pada 

setiap lubang masuk yang berbentuk lorong terdapat dua 
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buah pintu yang terdiri dari pintu dengan tipe gravitasi dan 

pintu dengan tipe jungkat-jungkit yang keduanya dipasang 

horizontal. Seperti pada perangkap dengan tipe jungkat-

jungkit, pintu masuk yang berukuran 40 x 10 x 10 cm 

diletakkan di bagian bawah lorong masuk. Pintu dengan 

tipe jungkat-jungkit  yang berukuran 20 x 10 cm hanya 

dapat membuka ke bagian bawah saja. Sebagai tempat 

penyimpanan umpan, dibuat ruangan di bagian belakang 

lorong masuk dengan ukuran 10 x 10 x 10 cm yang dibatasi 

oleh ram kawat. Pintu dengan tipe gravitasi berukuran 10 

x 10 cm hanya dapat membuka ke bagian  atas saja. 

 

 

Gambar 10. Perangkap Tikus Model Baru dengan 

Kombinasi Tipe Gravitasi dan Tipe Jungkat-Jungkit 

 

3. Emposan Elektrik Model Baru ‘Fumigaztoxin’ 

Fumigaztoxin adalah nama alat emposan elektrik 

untuk penegndalian hama tikus dengan peluru briket siap 

pakai (Gambar 11). Emposan tikus model baru ini 
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memodifikasi alat emposan tikus lama yang bersifat 

manual menjadi otomatis dengan menggabungkan 

rangkaian blower keong elektrik pada desain alat 

pengemposan, yang dipadukan dengan briket peluru 

emposan siap pakai, serta dilengkapi baterai kering yang 

dapat di-change kembali. Alat emposan model baru ini 

lebih efektif, karena memiliki kemampuan tekanan 

hembusan 5 - 10 kali lebih kuat dari alat emposan model 

lama, serta memiliki sekuritas terhadap pengguna, karena 

alat ini tidak terlalu panas saat pembakaran briket peluru 

emposan. Briket peluru emposan berbentuk balok padat  

memanjang (2,5 x 4 x 18 cm) terbuat dari bahan organik 

yang mudah terbakar dengan kadar belerang 20%, untuk 

membunuh tikus. Briket peluru ini formulanya bisa diubah 

dengan kandungan insektisida untuk keperluan 

pengendalian nyamuk. Alat emposan tikus model baru ini 

memperhatikan nilai estetika dan ergonomis. 

 
Implementasi Produk Inovatif Pengendali Hama Tikus 

Produk-produk inovatif pengendali hama tikus telah 

dimanfaatkan oleh beberapa petani di Jawa Barat dan 

pekebun kelapa sawit di Pulau Kalimantan. Selain itu, 

masyarakat luas juga mengunakan produk inovatif 

perangkap tikus di lingkungan perumahan karena bersifat 

lebih praktis dan lebih estetik.  
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Gambar 11. Inovasi emposan elektrik model baru  

FUMIGAZTOXIN UNPAD1.03 
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INOVASI V 

INOVASI TEKNOLOGI SEPARASI SPERMA UNTUK 
PEMILIHAN JENIS KELAMIN  

ANAK SAPI SESUAI KEINGINAN 
Oleh: Dr.agr. Ir. Rd. Siti Darodjah, MS 

 

Latar Belakang 

Kajian bioteknologi reproduksi ternak dewasa ini 

sudah mengalami perkembangan yang pesat. Diawali dari 

ditemukannya teknologi inseminasi buatan, kemudian 

disusul oleh teknologi embryo transfer, hingga kini 

ilmuwan sudah dapat melakukan sperm sexing (separasi 

sperma) baik pada ternak besar ataupun ternak kecil. 

Teknologi separasi sperma memungkinkan peternak untuk 

memilih jenis kelamin yang akan dihasilkan oleh induk 

betina. Salah satu teknologi yang cukup terkenal untuk 

separasi sperma adalah flow cytometry, namun kelemahan 

metode ini adalah harga alatnya yang mahal, sehingga 

penerapannya pada industri peternakan kecil menjadi 

terkendala. Adanya kendala tersebut melatarbelakangi 

pengembangan riset separasi sperma dengan metode 

Bovine Serum Albumin (BSA) yang jauh lebih ekonomis. 

Teknologi Separasi Sperma 
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Keberadaan spermatozoa dalam proses 

pembentukan jenis kelamin pada kebanyakan makhluk 

hidup khususnya mamalia, mempunyai arti penting karena 

spermatozoa menentukan jenis kelamin seekor anak 

ternak. Berdasarkan kromosom seks yang dibawanya, 

spermatozoa pada mamalia dapat dibedakan atas 

spermatozoa pembawa kromosom X (spermatozoa X) dan 

spermatozoa pembawa kromosom Y (spermatozoa Y). 

Dalam suatu perkawinan, jika spermatozoa Y yang berhasil 

membuahi sel telur, anak yang akan dilahirkan adalah 

jantan dengan komposisi kromosom secara normal, yaitu 

XY. Sebaliknya jika spermatozoa X yang berhasil membuahi 

sel telur, maka akan dilahirkan anak betina dengan 

komposisikromosom yang normal yaitu XX. Ketidakhadiran 

gen testis determining factor akan menyebabkan gonad 

primordial berubah menjadi ovarium 

Pengamatan yang serius tentang perbedaan antara 

spermatozoa X dan Y terutama pada manusia pertama kali 

dilaporkan oleh Morgan pada tahun 1919. Spermatozoa Y 

umumnya mempunyai kepala yang lebih kecil dan ringan 

dibandingkan dengan spermatozoa X. Shettles (1970) 

melaporkan bahwa ukuran panjang kromosom Y adalah 

2,35 kali lebih pendek dari kromosom X. Sumner dan 
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Robinson (1976) mengemukakan bahwa kandungan DNA 

spermatozoa berkorelasi positif dengan massa bagian 

kepala spermatozoa. Kaneko et al., (1983) mengamati 

bahwa kandungan DNA spermatozoa Y adalah 2,78% lebih 

rendah dibandingkan spermatozoa X. Krzyzanik dan Hafez 

(1987) berpendapat bahwa walaupun spermatozoa Y 

mempunyai ukuran yang lebih kecil karena mengandung 

lebih sedikit DNA dibanding spermatozoa X, tetapi 

mempunyai gerakan yang lebih cepat. Spermatozoa Y 

mengandung materi genetik yang lebih sedikit, sehingga 

lebih ringan dalam bergerak dan mempunyai motilitas 

yang lebih aktif dibandingkan spermatozoa X. 

Ada upaya memisahkan spermatozoa X dan Y  untuk 

mengendalikan jenis kelamin ternak yang diproduksi. 

Herman dan Tjokronegoro (1982) dengan menggunakan 

Human Serum Albumin (HAS) 10% dan 20% dalam kolom 

menghasilkan informasi bahwa 71% spermatozoa Y 

terdapat pada lapis 10% dan 72.18% pada lapis 20% HAS 

dengan rasio jenis kelamin kelahiran anak laki-laki 83% dan 

anak perempuan 27%.  

Teknik pemisahan dengan menggunakan larutan BSA 

pada kolom dapat menghasilkan 75-80% spermatozoa Y. 

Pemisahan spermatozoa dengan metode Kolom BSA 
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didasarkan pada perbedaan motilitas atau kecepatan 

pergerakan antara spermatozoa X dan Y dalam menembus 

larutan BSA. 

Implementasi Hasil Inovasi 

Penelitian separasi sperma dilakukan dengan 

metode albumin putih telur untuk skala laboratorium  dan 

selanjutnya dikembangkan dengan metode BSA di Balai 

Sapi Potong Cijeungjing, Ciamis dengan memanfaatkan 

Sapi Lokal khas Jawa Barat yaitu Sapi Pasundan. Dengan 

metode BSA tersebut, walaupun masih berbasis serum 

albumin yang dapat dibeli di pasaran, tetapi dapat 

menurunkan biaya yang diperlukan dibandingkan dengan 

peralatan flow cytometry. Penelitian dilaksanakan sejak 

tahun 2018 sampai dengan 2019 dengan hasil penelitian 

berupa formula dan dosis serta metode yang dapat 

diterapkan baik di Balai Sapi Potong, ataupun di 

peternakan rakyat. Tujuan akhir dari penelitian tersebut 

menemukan metode separasi sperma Sapi Pasundan 

jantan yang terbaik dan diharapkan dapat meningkatkan 

produktivitas sapi Pasundan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan terhadap daging sebagai sumber protein 

hewani dan pada akhirnya mendukung program 

ketahanan pangan di Jawa Barat. 
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Salah satu kendala utama yang ditemukan dalam  

program inseminasi buatan (IB) di peternak lokal adalah  

keterbatasan peralatan sehingga peternak perlu 

membelinya dengan harga yang mahal dan bahkan dari 

luar negeri. Laboratorium Reproduksi Ternak & IB, Fakultas 

Peternakan Unpad membuat alat IB inovatif dan 

sederhana untuk digunakan peternak domba/kambing 

lokal. Salah satu contoh penerapannya di kelompok 

peternak domba/kambing Kabupaten Tasikmalaya. 

Adapun alat-alat inovatif sederhana tersebut antara lain 

vagina buatan yang digunakan untuk menampung semen 

sapi pejantan, alat speculum, bahan penggertak berahi 

ternak kecil (domba/kambing) berupa spons vaginal berisi 

hormon progesteron.  

 

 

Gambar 12. Inovasi teknologi inseminasi buatan oleh 

Laboratorium Reproduksi Ternak & IB, Fakultas 

Peternakan Unpad: (i) modifikasi alat IB (kiri); (ii) 
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modifikasi speculum (tengah); (iii) modifikasi penggertak 

berahi (kanan). 

Alat-alat tersebut diproduksi di Laboratorium 

Reproduksi Ternak & IB Fakultas Peternakan Unpad. 

Peralatan tersebut dibuat dengan mencontoh alat buatan 

luar negeri tetapi dibuat dengan bahan-bahan yang ada 

disekitar lokasi peternak, seperti pralon, karet ban dsb. 

Alat-alat tersebut dapat digunakan oleh peternak kecil 

untuk melakukan IB dan separasi sperma sehingga 

pemilihan jenis kelamin dapat disesuaikan dengan 

keinginan peternak. Sebagai contoh, untuk meningkatkan 

produksi daging, maka dapat digunakan sperma dengan 

kromosom Y dalam program IB induk-induk sapi atau 

ternak kecil seperti domba dan kambing. 
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INOVASI VI  

INOVASI PAKAN HIJAUAN TERNAK KAYA 
NUTRISI : SI RUMPUT GAJAH MINI (PENNISETUM 

PURPUREUM CV.MOTT) 
Oleh: Dr. Ir. Mansyur, M.Si., IPM 

 

Latar Belakang 

Rumput merupakan pakan utama ternak ruminansia 

(sapi, kambing, dan domba) yang sangat dibutuhkan 

peternak tradisional untuk memenuhi kebutuhan nutrisi 

ternak. Ketersediaan rumput menjadi kendala oleh 

peternak tradisional seiring dengan berkurangnya 

ketersediaan lahan hijau. Kekurangan lahan hijau 

menyebabkan peternak membutuhkan biaya dan tenaga 

yang lebih untuk mencari hijauan. Penanaman hijauan 

perlu dilakukan agar ketersediaan hijauan mencukupi 

kebutuhan. Kualitas hijauan yang dihasilkan dapat diatur 

dengan mengembangkan tanaman pakan. Hasil hijauan 

yang dihasilkan dapat menjaga kesuburan tanah. 

Ketersediaan rumput yang semakin menurun akan 

menyebabkan tingginya biaya produksi. Menanam rumput 

untuk memenuhi kebutuhan merupakan salah satu solusi 

atas ketersediaan pakan hijauan namun, masih belum 

banyak dilakukan oleh peternak rakyat. Salah satu rumput 
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yang memiliki potensi untuk ketersediaan pakan 

sepanjang tahun yaitu rumput gajah mini. Rumput gajah 

mini (Pennisetum purpureum cv.Mott) merupakan rumput 

yang mudah ditanam, produksi yang tinggi dan tidak 

membutuhkan lahan yang besar. Penanaman rumput 

gajah mini dapat diiringi dengan penanaman tanaman lain 

dan dapat beradaptasi pada lahan kering (Ainun, 2021; 

Sandiah et al., 2015).  

Potensi Rumput Gajah Mini 

Pengembangan rumput gajah mini menjadi salah 

satu solusi dalam penyediaan hijauan pakan yang 

merupakan salah satu rumput unggul (Juniar, 2017). 

Rumput gajah mini dapat dikembangkan pada lahan 

optimal maupun lahan sub optimal. Rumput gajah mini 

dapat berperan dalam kondisi lingkungan. Lahan rumput 

yang terdapat pada lereng dan perbukitan akan mencegah 

terjadinya erosi. Rumput gajah mini dapat menjadikan 

tanah menjadi subur dan kaya kandungan unsur hara 

dalam jangka waktu yang panjang.  

Pengujian yang dilakukan pada berbagai jenis 

rumput untuk mendapatkan jenis rumput yang cocok dan 

produktivitas tinggi (Gambar 13) menghasilkan kesimpulan 

bahwa rumput yang paling layak untuk dikembangkan 
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adalah rumput odot atau gajah mott. Rumput ini 

mempunyai kemampuan produksi untuk ditingkatan 

sampai 575%. Selanjutnya yang layak dilanjutkan adalah 

kikuyu dengan asesi dari Gunung Buraangrang dan Gunung 

Bukittunggul. Kedua asesi ini merupakan asesi rumput 

lokal Indonesia yang bisa dikembangkan untuk sumber 

makan kuda. Hasil produksi panen dapat dilihat pada Tabel 

2. 

 

Gambar 13. Pengujian Berbagai Jenis Rumput Pakan 

 

Tabel 2. Produksi panen hijauan hasil koleksi Master seed 
No Jenis 

Hijauan 
Produksi 
per 
Panen 

Produksi 
per 
Tahun 

Produksi 
Manajemen 
Biasa 

Kenaikan 
Produksi 

1 Gajah cv 
Mott (gajah 
mini) 

102.666 718.666 125.000 575 

2 Benggala cv 
Riversdael 

53.750 376.250 100.000 376 

3 Gajah cv 
Hawai 

65.500 458.500 150.000 306 
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4 Mentega 
Burangrang* 

31.750 229.250 75.000 306 

5 Mentega 
Bukittunggul 

29.500 206.500 75.000 275 

*asli Indonesia, sedang dalam proses domestikasi dan 
pengembangan oleh perusahaan 

 

Rumput gajah mini baik diberikan pada ternak karna 

memiliki palatabilitas yang tinggi (Vulganadi et al., 2021; 

Lasamadi et al., 2017) dan kandungan nutrisi yang tinggi. 

Palatabilitas rumput gajah mini lebih baik dibandingkan 

dengan rumput Brachiaria decumbens dan Pennisetum 

notatuum dan sebanding dengan Brachiaria ruziziensis 

(Sirait et al., 2015). Nilai palatabulutas sangat berpengaruh 

terhadap jumalh konsumsi pakan (Kusnadi et al., 2022). 

Penelitian Yasin et al., (2003) menunjukkan bahwa 

kandungan protein kasar daun rumput odot sekitar 

14,35%. Penelitian yang dilakukan tim BBU (Biofarma, 

BPPT, dan Unpad) dapat mencapai lebih dari itu. Pada 

Tabel 3, protein rumput gajah mini cukup tinggi, sesuai 

dengan pernyataan Urribarri dkk, (2005) yang menyatakan 

bahwa protein dalam rumput gajah mini sebesar 10-15%. 

Menurut Sirait et al., (2015) rumput gajah mini memiliki 

kandungan protein kasar lebih tinggi dibandingkan dengan 

rumput Brachiaria decumbens, Brachiaria ruziziensis dan 
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Paspalum notatum. Produksi gajah mini yang tinggi 

disertai rasio daun batang yang tinggi. 

 

Tabel 3. Kandungan nutrisi rumput gajah mini dan kikiyu 
pada berbagai panen 

 

Sumber : Riset BBU (2019) 

 

 

Gambar 14. Grafik kandungan mineral rumput yang 

dikembangkan oleh tim BBU 

 

BK (%) BO (%) PK (%) SK (%) LK (%) BETN* (%) TDN* (%) GROSS ENERGI (Kcal/kg)

RO40 25.17 82.96 16.54 24.36 2.63 39.44 58.94 3246.04

RO60 28.67 84.78 13.01 26.77 1.91 43.09 60.47 3304.64

KBT40 27.70 91.07 20.34 22.86 2.56 45.31 65.53 3739.05

KBT60 42.90 92.56 15.00 28.50 1.97 47.10 65.56 3346.24

KTP40 26.64 88.78 20.06 24.32 2.29 42.11 62.40 3688.56

KTP60 27.86 88.79 16.93 23.54 2.74 45.58 64.81 3509.10

KB40 29.47 89.16 21.73 22.84 2.71 41.88 63.11 3541.08

KB60 30.61 89.56 16.13 24.73 1.91 46.78 64.71 3465.13

RG 30.04 87.65 8.43 32.88 1.44 44.90 61.12 3495.82

Pellet 88.69 90.11 17.15 9.62 2.79 60.56 75.53 3562.60

PROKSIMAT (as BK)
SAMPEL
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Tabel 4. Kecernaan bahan kering (KcBK), Kecernaan bahan 

organik (KcBO), dan kecernaan netral detergen fiber 

(DNDF). 

 

 

Pada Gambar 14, terlihat kandungan berbagai 

mineral pada beberapa rumput yang dikembangkan. 

Rumput odot yang dipotong umur 60 hari mempunyai 

kandungan mineral yang tertinggi, hanya sedikit lebih 

rendah dari pakan pelet komersil yang biasa digunakan 

untuk pakan ternak kuda yang digunakan di Biofarma. 

Dilihat dari komposisi mineralnya, rumput ini mempunyai 

kandungan mineral yang proporsional, artinya rumput ini 

mempunyai kemampuan penyerapan hara yang baik. 

SAMPEL KCBK (%BK) KCBO (%BK) DNDF (%NDF)

RO 40 75.18 75.49 47.56

RO 60 69.04 69.33 54.30

KBT 40 70.19 70.41 52.06

KBT 60 50.26 50.63 81.93

KTP 40 68.44 68.66 54.74

KTP 60 68.44 68.69 54.98

KB 40 69.23 69.45 55.61

KB 60 60.25 60.47 64.49

RG 54.74 55.03 68.63

PELLET 80.44 80.67 71.25
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Selain itu, kandungan nutrisi dapat dilihat dari sejauh 

mana kecernaan bahan tersebut. Kecernaan rumput gajah 

mini mendekati 70% (Tabel 4), artinya bahan makanan 

yang dikandung dalam rumput gajah odot yang kami 

kembangkan bisa tercerna hampir 70%. Semakin muda 

umur pemanenan rumput odot, maka semakin banyak 

yang dapat tercerna oleh ternak. Pada umur 40 hari 

rumput odot yang dapat tercerna mendekati 75%.  

Indikator lain untuk menilai hijauan tersebut 

mempunyai kandungan nutirsi yang bagus adalah proporsi 

daun dan batang. Hijauan dengan daun yang lebih banyak 

akan mempunyai kecernaan yang lebih besar, karena daun 

mempunyai nutrisi yang lebih banyak dan mudah dicerna. 

Pada Gambar 15, rumput odot mempunyai proporsi daun 

yang sangat banyak (sekitar 60%), walaupun sudah 

dipanen pada umur 60 hari.  
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Gambar 15. Proporsi Daun dan Batang pada Rumput Odot 

pada Berbagai Umur Panen  

Pemberian Pakan Rumput Odot pada Ternak  

Ruminansia merupakan ternak yang memiliki 

lambung besar (rumen) yang mengandung cairan dengan 

campuran bakteri, protozoa, dan fungi. Dalam rumen 

dapat terjadi pemecahan serat kasar yang tinggi menjadi 

protein dan energi yang dapat dimanfaatkan oleh ternak 

untuk kebutuhan hidup pokok dan produksi. Rumen salah 

satu bagian dalam pencernaan akan mencerna serat kasar 

menjadi bentuk lebih sederhana yang kemudian di akhir 

saluran pencernaan nutrisi yang ada akan diserap dan 

dimanfaatkan. Ternak yang mengonsumsi pakan dengan 

kecernaan tinggi akan mudah memecah dan menyerap 

sehingga rumen lebih cepat kosong sehingga konsumsi 

meningkat. Sebaliknya, jika ternak mengonsumsi pakan 

kecernaan rendah maka proses pemecahan serat akan 

lama dan ternak akan lebih sedikit mengonsumsi pakan.  

Ruminansia membutuhkan pakan 2,5-3,5% bahan 

kering dari berat badan dan 10-15% dalam bentuk segar. 

Kondisi pakan yang baik memiliki palatabilitas yang tinggi 

(Sirait, 2017), mudah dicerna dan protein yang tinggi. 

Rumput gajah mini dapat dikonsumsi ternak dalam bentuk 
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segar maupun diolah (Moaris et al., 2017). Penggunan 

rumput odot sebagai pakan kuda mempunyai nilai manfaat 

dapat meningkatkan produksi body titer serum tubuh 

kuda, dan memperpanjang waktu produksi serum.  

Sedangkan pada pakan sapi perah penggantian jerami oleh 

rumput odot dapat meningkatkan produksi susu hariann 

sebesar 4 liter, pada sapi yang menggunakan rumput gajah 

biasa dapat meningkatkan susu sebesar 2 liter per hari per 

ekor.  Pada domba sistem pemeliharaan untuk proses 

pembiakan. Pemberian domba telah memperbaiki kondisi 

tubuh ternak menjadi layak untuk reproduksi, sehingga 

dengan menggunakan perkawinan kandang ‘honeymoon’ 

menghasilkan kebuntingan 100% (Riset BBU, 2021). 

Produktivitas Rumput Odot  

Penanaman hijauan dapat dari biji atau stek batang, 

stolon, dan anakan berakar. Hijauan yang bisa ditanam dari 

biji yaitu legume. Sementara itu rumput biasanya ditanam 

dari stek batang, stolon maupun anakan berakar. Rumput 

gajah mini merupakan jenis tanaman yang dapat tumbuh 

merumpun dengan perakaran serabut. Rumput gajah mini 

akan terus menghasilkan anakan apabila dipangkas secara 

teratur (Syarifuddin, 2006). Rumput gajah mini dapat 
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dibudidayakan dengan mudah namun perlu diperhatikan 

kondisi lahan agar rumput dapat tumbuh maksimal.  

 

 

Gambar 15. Panen Masal Rumput Odot dan Kikuyu 

Bibit rumput gajah mini yang dihasilkan dari stek 

ditanam dengan jarak tanam antar baris 50-75 cm dan 

jarak tanam setiap barisnya 75-150 cm. Proses 

pemotongan yaitu dipotong bagian batang 5 cm dari 

tanah. Rumput gajah mini yang dibudidayakan dengan 

cara stek batang dapat dipanen setelah 1-2 bulan. Rumput 

gajah mini dipanen dari 3 lahan (Gambar 15) yakni lahan 

U2, U3 dan B2 dengan hasil panen sebanyak 101.458 kg di 

lahan seluas 10.445 m2 dan produktivitas sebesar 97 

ton/ha/panen (Tabel 5). Produktivitas tersebut jauh lebih 

tinggi dibandingkan dengan produktivitas negara 

tetangga. Produksi rumput gajah mini di Thailand pada 
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musim penghujan lebih rendah mencapai 30,73 

ton/ha/tahun (Tekletsadik et al., 2004).  

 

Tabel 5. Luasan Panen dan Produktivitas 

Laha
n 

Luasan 
dipane
n (m2) 

Jenis 
Tanama
n 

Hasil 
Panen 
(kg) 

Produktivitas 
Lahan 
(ton/ha/panen
) 

Laha
n U1 

3.266 Mentega 7.600 23 

Laha
n U2 

3.008 Gajah 
mini 

48.210 160 

Laha
n U3 

3.587 Gajah 
mini 

36.874 102 

Laha
n A 

1.532 Mentega 2.790,2
5 

18 

Laha
n B2 

3.850 Gajah 
mini 

16.373,
3 

42 

 

Pengawetan rumput yang dilakukan pada musim 

penghujan akan menghasilkan hijauan yang berlimpah di 

saat kurangnya stok pakan hijauan di musim kemarau. 

Pengawetan hijauan dapat meningkatkan daya simpan. 

Beberapa cara pengawetan hijauan adalah dengan silase, 

pakan komplit, dan dijadikan green konsentrat. Silase 

hijauan merupakan produk pengawetan hijauan dengan 

proses fermentasi secara anaerob. Penggunaan rumput 

odot sebagai pakan komplit (Gambar 16) ternyata lebih 
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disukai oleh peternak, selain mengawetkan hijauan juga 

meningkatkan kualitas pakan yang diberikan, serta 

memudahkan peternak dalam menjaga ketersediaan 

pakan dan kelanjutan produksi ternak. Penggunaan 

sumber daya lokal lain yang tersedia seperti dedak padi 

dan gaplek memudahkan dalam proses penyediaan. Untuk 

menghasilkan ternak penggemukan yang baik, 

penambahan dengan menggunakan gaplek atau singkong 

memberikan hasil yang lebih baik dari penggunaan dedak 

padi.  

 

 

Gambar 16. Proses pengawetan pakan silase rumput odot 

 

Implementasi Pengembangaan Rumput Odot  

Keberhasilan produksi hijauan yang dalam small plot 

design dengan nilai produktivitas rumput yang sangat 

tinggi, akhirnya dilanjutkan dengan kegiatan pengujian 

dalam skala yang lebih besar yaitu pada lahan seluas 
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minimal dua hektar. Penanaman dilakukan di kebun 

hijauan pakan PT. Biofarma di Cisarua (Gambar 17).  

Produksi hijauan pakan dalam skala besar mencapai 

97,5 ton/ha/panen. Ini merupakan produksi hijauan yang 

besar. Untuk memproduksi hijuan yang besar diperlukan 

metode khusus. Hal ini tidak lepas dari beberapa metode 

yang dilakukan sebelumnya, antara lain pemilihan bibit 

yang sesuai (yakni rumput odot), metode pengolahan 

tanah, dan metode pemupukan optimal, serta 

penggunaan pupuk kandang sebagai sumber nutrisi dan 

bahan organik tanah. Untuk menjaga keberlangsungan 

produksi, tata cara pemanenan perlu dilakukan dengan 

baik (Mansyur et al., 2002).  

 

 

Gambar 17. Penanaman Rumput Odot di PT. Biofarma, 

Cisarua 
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Gambar 18. Diseminasi dan Diskusi Budidaya Rumput 

Odot dengan Masyarakat 

Suksesnya penanaman skala besar dengan produksi 

yang tinggi, membuat ketertarikan masyarakat untuk 

mencoba menanam hijauan pakan odot dengan lebih baik 

(Gambar 18). Keterbukaan informasi dan jejaringnya 

membuat masyarakat dapat belajar dan menjawab rasa 

kepenasaran, mengapa rumput pendek dapat 

menghasilkan hijauan yang banyak? Salah satu 

keistimewaan rumput odot yang mempunyai 

pertumbuhan vegetatif yang sangat bagus disebabkan 

oleh pengelolaan hara yang cukup baik sehingga 

pertumbuhan tunas menjadi lebih banyak, dan akhirnya 

semakin banyak biomassa yang dihasilkan.  
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Dalam kegiatan diskusi ini, masyarakat dapat belajar 

dari kesalahannya. Kesalahan-kesalahan yang terjadi di 

masyarakat selalu menganggap rumput tumbuhan pionir 

sehingga menanamnya pun dianggap gampang. Padahal 

untuk memperoleh produksi yang tinggi, kaidah agronomi 

harus diperhatikan. Kesalahan tersering di masyarakat 

adalah  mengenai olah tanah, konsep ketersediaan hara, 

jarak tanam (merasa sayang) terhadap ruang, dan 

pemanenan pertama dan cara panen. Kesalahan-

kesalahan tersebut mulai diperbaiki dengan sistem 

penanaman yang dikembangkan oleh tim riset BBU (Riset 

BBU, 2019). Salah satu manfaat yang dapat dirasakan 

masyarakat dengan adanya penanaman rumput odot 

adalah hematnya waktu dalam pencarian hijauan, 

sehingga banyak waktu yang luang untuk melakukan 

aktivitas pertanian yang lain. Umumnya, pencarian rumput 

bisa memakan waktu 2-3 jam pada saat musim hujan, dan 

lebih dari 5 jam pada saat musim kemarau. Penanaman 

rumput odot yang hanya membutuhkan waktu 0,5 – 1 jam 

di awal masa tanam membawa manfaat yakni optimalisasi 

waktu, peningkatan kapasitas diri, peningkatan 

produktivitas ternak, dan pada akhirnya terjadi perubahan 

pendapatan.  
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Penanaman rumput odot juga dilakukan di lahan 

marginal pasca tambang. Lahan pasca tambang 

mempunyai faktor pembatas pertumbuhan tanaman yang 

beragam, antara lain ketersediaan hara yang sedikit, tanah 

yang asam, kekurangan bahan organik, dan tekstur tanah 

yang tidak porus. Kondisi pengembangan berbagai jenis 

rumput di lahan pasca tambang dapat dilihat pada Gambar 

19. 

 

 

Gambar 19. Pengembangan Berbagai Rumput di Lahan 

Pasca Tambang Batu Bara dengan Small Plot Design 

(Sumber Kerjasama YCI – PT Bramasta) 

 

 

Pada lahan pasca tambang batu bara, rumput odot 

mempunyai produktivitas yang paling tinggi dibandingkan 
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dengan rumput lainnya. Rumput odot menghasilkan 

produksi 6 kg/m2, sedangkan rumput yang lain sekitar 2-4 

kg/m2.  Selanjutnya, pada skala yang lebih besar, dipilih 

rumput odot untuk menjadi rumput yang digunakan untuk 

pengembangan peternakan di lahan pasca tambang 

(Gambar 20). Produktivitas rumput pada skala yang lebih 

besar menghasilkan ½ hasil dari skala pengembangan kecil, 

yaitu hanya 3 kg/m2. Hal ini karena terdapat kekurangan 

pupuk organik yang diaplikasikan pada skala pertanaman 

yang lebih besar.  

 

 

Gambar 20. Pengembangan Rumput Odot dalam Skala 

Luas Di Lahan Pasca Tambang Batu Bara (Sumber 

Kerjasama YCI – PT Bramasta)
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INOVASI VII  

INOVASI IKAN LELE STRAIN MUTIARA  
TRANSGENIK-GH : CEPAT BESAR  

DAN CEPAT PANEN  
Oleh: Prof. Dr. Ir. Ibnu Dwi Buwono, MSi 

Latar Belakang 

Ikan lele merupakan ikan budidaya air tawar 

dominan menjadi salah satu usaha paling diminati di 

kalangan masyarakat pedesaan maupun perkotaan. 

Komoditas ini dicanangkan sebagai ikan unggulan 

budidaya air tawar karena memberikan kontribusi cukup 

signifikan terhadap pendapatan daerah, khususnya di 

wilayah sentra budidaya lele Jawa Tengah, Jawa Timur dan 

Jawa Barat. Nilai produksi perikanan budidaya lele pada 

sentra budidaya tersebut rata-rata mengalami 

peningkatan per tahun dari 2015-2021 untuk Jawa Tengah 

(41,01%), Jawa Timur (23,41%) dan Jawa Barat (48,58%) 

(Direktorat Produksi Dan Usaha Budidaya Direktorat 

Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, 2021).  

Peningkatan permintaan komoditas ikan lele sebagai 

bahan pangan kebutuhan masyarakat, menyebabkan 

peningkatan permintaan benih lele terus meningkat setiap 
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tahun sebagai dampak dari peningkatan jumlah populasi 

penduduk perkotaan. Sumbangan peningkatan volume 

produksi ikan lele ini disebabkan berkembangnya sistem 

bioflok dalam budidaya ikan lele di masyarakat maupun 

penggunaan kolam terpal dalam budidaya lele (Direktorat 

Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, 2019). Kondisi ini mengakibatkan unit-unit 

pembenihan rakyat (UPR) yang dikelola secara perorangan 

maupun kelompok tidak dapat memenuhi permintaan 

benih secara berkesinambungan karena terbatasnya stok 

induk-induk lele matang gonad.  

Sebaliknya permintaan ikan lele sebagai bahan 

pangan pada musim kemarau tidak dapat dipenuhi, karena 

terbatasnya ketersediaan air yang menyebabkan kegiatan 

pemijahan sulit dilakukan (Rustidja, 2014). Tingkat 

permintaan benih ikan lele baik untuk jenis lele dumbo 

maupun lele Sangkuriang cukup tinggi di pasaran lokal. 

Produksi benih ikan lele yang dilakukan oleh kelompok 

pembenih lele masih terbatas jumlahnya, hal ini 

disebabkan stok induk lele yang dimiliki terbatas.  Sumber 

induk lele Sangkuriang umumnya berasal dari Balai Besar 

Air Tawar (BBAT) Sukabumi dan sistem pemijahan yang 

dianut oleh kelompok pembenih lele masih menerapkan 
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pemijahan secara alami yang dilakukan pada musim 

pemijahan (musim hujan). 

Ditinjau dari segi kontinuitas produksi benih lele 

yang dihasilkan oleh kelompok pembenih lele, masih 

terdapat keterbatasan penyediaan jumlah stok induk lele 

matang gonad yang siap dipijahkan baik musim kemarau 

dan hujan. Diperlukan adopsi teknologi baru untuk 

perbaikan budidaya ikan lele konvensional dimulai dari 

penggunaan strain ikan lele unggulan, pengaturan sistem 

pemijahan, program pemuliaan induk guna mendukung 

produksi benih unggul secara massal. Penggunaan strain 

unggul dan teknologi pemuliaan ikan lele bertujuan untuk 

mempertahankan pertumbuhan super pada setiap 

generasi benih unggul yang dibentuk. 

Sejarah Pengembangan Lele Strain Mutiara Transgenik-

GH  

Sejarah perkembangan budidaya ikan lele telah lama 

diusahakan oleh masyarakat Indonesia, dan tercatat sejak 

tahun 1980, usaha budidaya ikan lele sebagai komoditas 

perikanan air tawar diperdagangkan di pasar-pasar 

tradisional. Ikan lele ini dikenal sebagai strain lokal yaitu 

Clarias batrachus (walking catfish) yang memiliki rasa 

daging lebih enak dan digemari masyarakat sebagai ‘pecel 
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lele’ di rumah makan tradisional (Gambar 21 atas). 

Perkembangan budidaya ikan lele lokal tidak begitu 

menggembirakan, karena pertumbuhannya lambat, dan 

rentan terhadap patogen, terutama infeksi bakteri 

Aeromonas hydrophyla. Oleh sebab itu, Direktorat 

Jenderal Perikanan mengintroduksi ikan lele dari Afrika 

(Clarias gariepinus) yang memiliki tingkat pertumbuhan 

relatif cepat dan relatif tahan terhadap A. hydrophyla pada 

tahun 1985, yang dikenal sebagai lele strain Dumbo 

(Gambar 21 tengah). Sebagai ikan lele unggulan, respon 

masyarakat meningkat dan penyebaran budidaya ikan lele 

dumbo tidak hanya di pulau Jawa, namun juga ditemukan 

pada pulau Sumatra, Kalimantan maupun Sulawesi. 
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Gambar 21.  Lele lokal (atas), lele Dumbo (tengah), dan 

lele Sangkuriang (bawah)  

Hasil evaluasi pertumbuhan ikan lele dumbo selama 

15 tahun (1985-2000) di tingkat pembudidaya 

menunjukkan rata-rata pertumbuhan lebih rendah 

dibandingkan pertama kali diintroduksi (Gusrina, 2009). 

Berdasarkan evaluasi ini, BBPBAT Sukabumi melakukan 

pemuliaan pada ikan lele dumbo tahun 2000 

menggunakan metode silang balik (back cross) antara lele 

dumbo jantan G6 dengan betina G2 untuk perbaikan 

genetik pertumbuhan ikan. Strain ikan baru ini dikenal 

sebagai ikan lele Sangkuriang dan dirilis 21 Juli 2004 

berdasarkan KEPMEN KP 26/MEN/2004 (Gambar 21 

bawah). Lebih lanjut perkembangan budidaya ikan lele ini 

menunjukkan penurunan performa pertumbuhan apabila 

dibandingkan karakter pertumbuhan ikan pertama kali 

diintroduksi di Indonesia. Selama enam tahun (2004-2010) 

budidaya ikan lele Sangkuriang di tingkat pembudidaya 

tidak jauh berbeda dengan strain Dumbo. 

Pada tahun 2011 dilakukan upaya pembentukan ikan 

lele baru oleh Balai Penelitian Pemuliaan Ikan (BPPI) 

Sukamandi Subang Jawa Barat menggunakan kombinasi 

teknik selective breeding-hibridisasi persilangan empat 
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strain yang ada di Indonesia (Paiton, Sangkuriang, Mesir 

dan Dumbo lokal) (Iswanto et al., 2014).  Secara genetis 

ikan hybrid ini memiliki peforma pertumbuhan lebih tinggi 

dibandingkan strain pembentuknya dan resmi dinamakan 

strain Mutiara berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Kelautan dan Perikanan No.77/KEPMEN-KP/2015 (Iswanto 

et al. 2016).  

Pada perkembangan budidaya ikan lele mutiara 

selanjutnya di pembudidaya hingga beberapa generasi, 

performa pertumbuhan ikan relatif sama dengan jenis ikan 

lele yang ada sebelumnya. Hasil perbaikan pertumbuhan 

ikan lele Mutiara melalui hibridisasi empat strain tersebut 

hanya mencapai 10-40% (Balai Penelitian Pemuliaan Ikan, 

2015; Iswanto et al., 2016). Program pemuliaan pada 

perbaikan pertumbuhan ikan lele ini dipandang kurang 

menguntungkan karena memerlukan waktu lebih lama 

(25-30 tahun) dan pewarisan karakter pertumbuhan yang 

diperbaiki cenderung tidak stabil (tidak permanen) setelah 

beberapa generasi terbentuk.  

Penggunaan teknologi transgenesis untuk 

menghasilkan ikan tumbuh cepat (fast growth) secara 

genetik telah berhasil dilakukan pada ikan. Teknologi 

transgenesis memiliki kelebihan bila dibandingkan dengan 
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selective breeding, diantaranya menghasilkan perbaikan 

genetik per generasi lebih tinggi, perbaikan fenotipe lebih 

cepat dan karakter keunggulannya dapat diwariskan pada 

generasi selanjutnya (Yaskowiak et al., 2007). Rekayasa 

teknologi produksi ikan unggul melalui transgenesis akan 

menghasilkan perbaikan pertumbuhan lebih cepat 

dibandingkan ikan nontransgenik. Perbaikan pertumbuhan 

ikan melalui teknologi transgenesis (transfer gen GH) pada 

ikan sekerabat menunjukkan peningkatan pertumbuhan 

lebih tinggi dibanding ikan nontransgenik. Hal ini 

memberikan harapan besar dalam budidaya ikan untuk 

meningkatkan produksi hasil panen. Pertumbuhan cepat 

dan tingginya efisiensi penggunaan pakan ikan transgenik 

memberikan pengaruh signifikan terhadap berkurangnya 

masa budidaya dan biaya pakan sehingga menguntungkan 

usaha budidaya ikan. 

Performa pertumbuhan ikan lele mutiara  dapat 

ditingkatkan melalui aplikasi teknologi transgenesis 

(transfer gen). Gen yang ditransfer adalah gen penyandi 

hormon pertumbuhan ikan lele dumbo (Clarias gariepinus 

Growth Hormone, CgGH terdaftar pada bankgen nomor 

aksesi MN249238.1) terintegrasi  dalam vektor ekspresi 

pCMV-CgGH (6.285 bp) dan ditransfer ke dalam sperma 
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ikan lele mutiara. Selanjutnya sperma lele mutiara 

difertilisasikan dengan telur ikan lele mutiara dan 

menghasilkan ikan lele mutiara transgenik-GH.  

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dalam 

pengembangan program ikan lele Mutiara transgenik, 

diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan ikan lele Mutiara 

G2 yang berasal dari perkawinan induk G1 adalah 3-4 kali 

lebih tinggi daripada ikan nontransgenik (Buwono et al., 

2019a). Hasil ini menunjukkan bahwa karakter 

pertumbuhan yang diwariskan pada G2 dari induk lele 

Mutiara transgenik G1 lebih tinggi dibandingkan dengan 

ikan non transgenik. Manfaat penerapan transgenesis 

pada ikan lele mutiara ini membuat ikan cepat tumbuh, 

oleh karena adanya over ekspresi hormon pertumbuhan 

ikan, menjadikan ikan lele unggul (super growth) seperti 

yang diharapkan pembudidaya lele. Karakter unggul yang 

diinginkan (fenotip pertumbuhan dan reproduksi) dapat 

ditransfer dari generasi induk ke generasi selanjutnya 

untuk pewarisan karakter unggul tersebut (Yaskowiak et 

al., 2007).  

Tingkat ekspresi pertumbuhan ikan lele mutiara 

transgenik relatif stabil yang ditunjukkan pada G0 (2 kali), 

G1 (3 kali), G2 (3-4 kali), G3 (2-3 kali) dan G4 (1,9-2,3)  lebih 
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tinggi daripada ikan non-transgenik (Buwono et al., 2016; 

Buwono et al., 2019a; Buwono et al., 2021; Buwono et al., 

2022). Stabilitas pewarisan karakter pertumbuhan super 

pada generasi G0 sampai G4 pada ikan lele mutiara 

transgenik ini menunjukkan bahwa GH eksogen diwariskan 

secara permanen pada setiap generasi, mengindikasikan 

gen CgGH terintegrasi pada genom ikan setiap generasi.  

Ikan dengan laju pertumbuhan cepat dapat 

menyebabkan kematangan gonad lebih cepat 

dibandingkan dengan ikan normal, sehingga menghasilkan 

kemampuan reproduksi lebih awal. Khusus untuk menjaga 

kemurnian induk lele, maka dalam produksi massal benih 

ikan lele mutiara transgenik dipergunakan persilangan 

antar induk ikan lele mutiara transgenik. Berdasarkan hasil 

penelitian sebelumnya, transmisi GH eksogen pada lele 

mutiara transgenik G2 mengikuti pola Hukum Mendel, 

yaitu berkisar antara 50%. Sementara pewarisan pada G3 

telah mencapai 70% dan pada G4 sekitar 80% (Gambar 22). 

Transmisi GH eksogen pada G2 hingga G4 

menunjukkan pewarisan GH eksogen yang tersisip dalam 

DNA genom ikan lele mutiara lebih stabil dan konsisten 

dengan pertumbuhan ikan transgenik 2-3 kali lebih tinggi 

dari ikan non transgenik. Pertumbuhan super ikan lele 
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mutiara transgenik pada setiap generasi pada dasarnya 

merupakan efek over ekspresi GH eksogen (Gambar 23). 

 

Gambar 22.  Pewarisan CgGH pada G2, G3, G4 ikan lele 

mutiara transgenik 
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Gambar 23. Pewarisan pertumbuhan super ikan lele 

transgenik G0 (Buwono, 2021) 

Keunggulan genetis ikan transgenik harus dapat 

diwariskan kepada generasi berikutnya guna 

mempertahankan superioritas ikan tersebut. Stabilitas 

transmisi GH eksogen pada setiap generasi memberikan 

harapan besar untuk produksi lele unggul secara massal 

(Buwono et al., 2019a; Buwono, 2021).  
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Gambar 24. Perbanyakan ikan lele mutiara transgenik G0-

G4 periode 2016-2021 (TG: transgenik; NTG: non-

transgenik) 

Implementasi Hasil Inovasi 

Budidaya ikan transgenik merupakan salah satu cara 

untuk mempercepat pertumbuhan ikan dan 

memperpendek masa budidaya ikan. Kesuburan gonad 

ikan merupakan karakter reproduksi penting untuk 

produksi ikan transgenik secara massal. Fungsionalitas 

reproduksi ikan lele mutiara transgenik mempermudah 

transmisi gen hormon pertumbuhan eksogen pada setiap 

generasi yang terbentuk (Reinecke, 2009; Berishvili et al., 

2010).  

Perbanyakan generasi ikan lele mutiara transgenik 

G0 hingga G4 melalui reproduksi induk ikan telah dilakukan 

semenjak tahun 2016-2021 (Gambar 24). Fenotip induk 

ikan transgenik yang memiliki status homozigot atau 

heteroziqot sangat penting untuk memproduksi benih-

benih ikan transgenik secara massal untuk budidaya ikan 

(Alimuddin et al., 2007). Dampak kemanfaatan dari inovasi 

teknologi ini meliputi (i) menyediakan calon induk ikan lele 

unggulan sebagai alternatif penggantian strain induk lama 

di pembudidaya lele konvensional; (ii) menyediakan calon 
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induk lele unggulan untuk produksi masal bagi kebutuhan 

ikan lele di musim kemarau dan musim penghujan; (iii) 

dapat diadopsi oleh masyarakat pembudidaya ikan lele 

konvensional, sebagai contoh pembenihan ikan lele di 

daerah Cimekar, Ciburial, Galumpit, Sekejengkol, Cileles, 

Kabupaten , Provinsi  Jawa Barat.
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Andal dan Efektif 

INOVASI VIII 

INOVASI RANCANG ALAT UKUR PERAIRAN 

BERBIAYA MURAH, ANDAL DAN EFEKTIF 
 

Oleh: Noir Primadona Purba, M.Si, PhD (Cand.) 

 
Latar belakang 

Dalam konteks Jawa Barat dan Indonesia, jika dilihat 

secara geografis, Indonesia memiliki hampir 16.100 pulau 

dengan dinamikanya yang sangat bervariasi. Hal ini tentunya 

membutuhkan data-data yang kontinu dan lengkap agar 

pengelolaan kelautan dapat tepat dalam kebijakan. Tantangan 

kelautan di Jawa Barat maupun Indonesia antara lain banjir rob, 

illegal fishing, kerusakan pesisir, pencemaran laut, dan 

pertahanan keamanan. Hal ini semakin kompleks dengan 

adanya perubahan iklim. Mitigasi terhadap permasalahan ini 

harus dimulai dengan data yang komprehensif. Sementara itu, 

data kelautan di Indonesia masih banyak tersimpan di banyak 

instansi dan sulit untuk diakses secara umum. Selain itu, 

penggunaan data juga harus melibatkan sumber daya manusia 

yang handal dan memerlukan waktu yang lama.  

Implementasi Inovasi Big Data Kelautan : PODC 

Padjadjaran Oceanographic Data Centre (PODC) 

merupakan pusat data kelautan yang diberikan secara gratis 

kepada pengguna dengan berbagai level presisi. Data ini 

didapatkan dari berbagai sumber termasuk pada skala 
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internasional dengan penghargaan pada sitasi kontributor. 

Portal data ini dapat merekam ekspedisi secara real time, 

terkoneksi pada beberapa stasiun penelitian, dan mempunyai 

expert dari dalam dan luar negeri. PODC ini khas karena spesifik 

pada bidang kelautan dan baru karena belum ada yang 

mengimplementasikan di Indonesia. Projek ini telah dimulai 

pada tahun 2014. Tahun ini, PODC mempunyai inovasi yakni 

adanya data real time yang dapat langsung dilihat secara live di 

portal data. Hal ini tidak dijumpai di portal data kelautan 

manapun di Indonesia. PODC merupakan sebuah perwujudan 

dalam pemanfaatan big data dalam bidang riset kelautan. PODC 

dapat diakses pada website https://isea-podc.org (Gambar 25). 

  

 

Gambar 25. Tampilan website PODC yang menarik dan user 

friendly 

Inovasi teknologi big data PODC ini juga mengembangkan 

berbagai fitur yang dapat digunakan oleh para peneliti senior 

https://isea-podc.org/
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maupun peneliti-peneliti baru untuk menyimpan data hasil riset 

yang sebelumnya tidak pernah terbagikan sehingga penelitian 

tidak dapat berjalan secara berkelanjutan. Melalui 

pengembangan portal data ini, diharapkan keberadaannya 

dapat meningkatkan antusiasme para peneliti untuk bisa 

membagikan dan mendapatkan data-data kelautan yang 

berbasis observasi dengan mudah sehingga data-data riset 

tersebut dapat dikembangkan secara berkelanjutan dan 

meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat universitas 

khususnya di wilayah Indonesia. Dalam bidang riset, khususnya 

kelautan, teknologi big data turut memberikan peran sehingga 

memudahkan peneliti-peneliti mengumpulkan data-data yang 

dibutuhkan.  

PODC juga menjadi portal data kelautan yang 

menerapkan sistem pentahelix dan didanai dari berbagai 

sumber seperti Hibah Internal Unpad dan  Hibah UNDP-AIS 

(Archipelagic and Island State). Selanjutnya, dalam 

pengembangannya, kerjasama dilakukan dengan beberapa 

instansi seperti Repositori Ilmiah Nasional (RIN-BRIN), Marine 

Science Institute-Diliman Philippine, PT Basic Technology, PT 

Robomarine Indonesia, KOMITMEN Research Group, Botram 

Bandung. Strategi untuk keberlanjutan ini didapatkan dengan 

melakukan seminar, publikasi, kerjasama, dan penambahan 

data-data penting dari instansi lainnya. 
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Pengembangan PODC pada akhirnya akan memberikan 

manfaat bagi pengambil kebijakan untuk menentukan program-

program penting di Jawa Barat khususnya. Kemudian, melalui 

portal data ini juga dapat meningkatkan kontribusi para peneliti 

untuk membagikan data hasil observasi maupun hasil riset 

maupun pengukuran. Dalam jangka panjang, portal data PODC 

dapat dikembangkan sebagai forum berkumpulnya para peneliti 

kelautan untuk melakukan kolaborasi yang lebih luas dalam 

melakukan penelitan-penelitian baru dalam bidang kelautan.  

Salah satu contoh implementasi yang telah dilakukan 

adalah monitoring di Pantai Pangandaraan untuk melihat 

kualitas air dan juga parameter atmosfer yang dalam jangka 

panjang dapat memprediksi fenomena-fenomena yang terjadi 

di selatan Jawa Barat. Berkaitan dengan 14 tujuan 

pembangunan berkelanjutan (SDG’s), teknologi PODC ini 

berkontribusi pada kualitas edukasi (tujuan ke 4), industri 

inovasi dan infrastruktur (tujuan ke 9), perubahan iklim (tujuan 

ke 13), dan kehidupan perairan (tujuan ke 14).  

Dalam hal ini, kontribusi PODC secara langsung terkait 

dengan SDGS 14 yakni “life below water”. Salah satu manfaat 

yang pernah dipublikasikan adalah bagaimana data-data ini 

telah memprediksi pengelolaan kawasan konservasi kepulauan 

Biawak di utara Indramayu. Dari perspektif pemerintah, data ini 

berkontribusi untuk penentuan zonasi laut, identifikasi biota, 

dan rencana pengelolaan. Selanjutnya, dalam SDGs 13.3, terkait 
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dengan perubahan iklim dimana perairan utara Jawa yang paling 

terdampak seperti adanya banjir rob dan gelombang tinggi. 

Pemetaan wilayah yang terdampak dapat memberikan manfaat 

terkait mitigasi dan pengelolaan tata ruang wilayah tersebut. 

Implementasi Inovasi alat ukur perairan andal dan efektif: 

RHEA dan ARHEA  

Indonesia, sebagai negara kepulauan dihadapkan pada 

pemenuhan data perairan yang kontinu dan presisi. 

Pemahaman dinamika perairan laut menjadi kunci sebagai 

negara maritime yang berdaulat. Sebagai negara maritim 

kepulauan terbesar di dunia, Indonesia sudah sewajarnya 

mengembangkan berbagai program riset dalam bidang iptek 

kelautan. Dengan adanya data kelautan yang rutin dan presisi, 

musim kemarau dan hujan dapat diprediksi, perubahan iklim, 

dan lokasi penangkapan ikan dapat diketahui.  

Instrumen dRifter gps oceanograpHy covErage Area 

(RHEA) dan Advance dRifter gps oceanograpHy covErage Area 

(ARHEA) dikembangkan untuk mendukung pemantauan 

(Gambar 26; Gambar 27). Kedua alat ini dilengkapi dengan 

sensor pengukuran kualitas air yang didukung dengan baterai 

untuk operasional dalam jangka waktu yang lama. Kedua alat ini 

menjadi solusi terjangkau karena dibuat dengan biaya rendah 

dan di dalam negeri, sehingga cocok untuk pengumpulan data 

laut di negara-negara kepulauan, yang pada umumnya 

membutuhkan biaya relatif besar.  
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Gambar 26. Spesifikasi dRifter gps oceanograpHy covErage 

Area (RHEA) 
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Gambar 27. Spesifikasi Advance dRifter gps oceanograpHy 

covErage Area (ARHEA)  

Kelebihan dari instrumen ini adalah dapat digunakan di 

seluruh perairan dengan sistem komunikasi yang terkoneksi 

dengan satelit. Instrumen dapat mengirimkan data hasil 

pengukuran secara langsung dan otomatis sesuai dengan 

konsep Internet of Things (IoT). Alat pengukur seperti ARHEA 

sudah terdapat di pasar internasional dengan harga yang relatif 

lebih mahal dan mempunyai sensor yang lebih sedikit. Namun, 

alat seperti ini belum ada pasar Indonesia. Perubahan paling 

signifikan dari pengembangan instrumen ARHEA adalah konsep 
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gerakannya. Bentuk dan desain dari alat ini mengikuti filosofi 

propagule mangrove. RHEA dan ARHEA dilengkapi dengan 

pembaruan beberapa sensor pengukur parameter oseanografi 

dan juga terdapat modul pendorong dan baling-baling yang 

memungkinkan perekaman data kekeruhan, ph, suhu, oksigen 

terlarut, konduktivitas, dan kedalaman.  

Pengguna dari instrumen ini adalah semua pihak yang 

secara khusus memerlukan pengukuran laut untuk pemenuhan 

pengelolaan kelautan. Untuk mendapatkan target pasar yang 

tepat, maka sebelumnya perlu dilakukan segmentasi pasar yang 

akan menjadi target konsumennya. Secara geografis segmentasi 

pasar instrumen difokuskan pada pasar di Indonesia, hal ini 

didasarkan untuk penguasaan teknologi dalam negeri. 

Secara psikografis pasar sangat membutuhkan teknologi 

yang sangat efektif dan efisien baik dari segi biaya operasional 

yang jauh lebih rendah dan waktu survei yang lebih efektif. 

Secara khusus RHEA-ARHEA berkontribusi pada beberapa SDG’s 

yakni industri inovasi dan infrastruktur (tujuan ke 9), perubahan 

iklim (tujuan ke 13), dan kehidupan perairan (tujuan ke 14). 

Dalam hal ini, kontribusi RHEA-ARHEA secara langsung terkait 

dengan SDG’s 14 yakni “life below water”.  

Dari perspektif pemerintah, data ini berkontribusi untuk 

penentuan database yang terintegrasi untuk dinamika kolom 

air. Selanjutnya, dalam SDGs 13.3, terkait dengan perubahan 

iklim dimana perairan mempunyai peranan sangat penting 
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dalam mentransfer bahang/panas dari dan ke daratan. 

Pemetaan wilayah yang terdampak dapat memberikan manfaat 

terkait mitigasi dan pengelolaan tata ruang laut. Selanjutnya 

pada isu perubahan iklim yakni tujuan SDGs 9.5 mengambil 

aspek penting bahwa RHEA- ARHEA memberikan data yang 

panjang dan kontinu untuk memprediksi perubahan lingkungan 

akibat perubahan iklim dan pemanasan global terutama untuk 

fenomena yang saat ini sering terjadi seperti kekeringan dan 

banjir akibat perumahan iklim regional.  
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Keluarga sivitas akademika Universitas Padjadjaran, 

sebagai Tim Pokja Patriot Pangan Kampus Merdeka, secara aktif 

mendukung upaya pemerintah untuk percepatan perwujudan 

ketahanan dan kedaulatan pangan nasional resilien. Berbekal 

semangat tersebut, sejumlah langkah inovatif berbasis riset 

ilmiah dikembangkan, utamanya untuk meningkatkan daya 

adaptasi dan manajemen resiko bencana serta keberlanjutan 

sistem produksi pangan di darat dan perairan. Dalam hal 

manajemen resiko bencana, Unpad hadir memberikan solusi 

pangan siap guna (PSG) tinggi protein bagi anak-anak. Dalam 

kondisi darurat, anak-anak adalah objek yang paling terkena 

dampak dari bencana. PSG Unpad dapat digunakan untuk 

mengintervensi status gizi anak balita yang mengalami gizi buruk 

akibat bencana. PSG tersebut berbentuk biskuit dan pasta yang 

tinggi protein dengan bahan baku tepung ubi jalar dan whey 

yang cukup melimpah di Indonesia.  

Langkah inovatif Unpad selanjutnya adalah penguatan sisi 

keberlanjutan dari sistem produksi pangan di di darat dan 

perairan. Pengembangan bahan tanam mendayagunakan 

varietas lokal telah diterapkan pada pisang dan ubi jalar. Lima 

jenis pisang yang mendominasi di Jawa Barat adalah Pisang 

Ambon Kuning, Pisang Nangka, Pisang Siem/Apu/ Jimluk, Pisang 

Muli/Lampung, dan Pisang Raja Sere. Perakitan ubi jalar 

beradaptasi luas dan spesifik lingkungan telah menghasilkan 
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dua varietas hasil pemuliaan tanaman  (PVT-PP Kementerian 

Pertanian RI) yaitu Varietas Biang (nomor sertifikat 

733/PVHP/2019) dan Mencrang (nomor sertifikat 

734/PVHP/2019). Dalam hal pengendalian hama pertanian, tim 

Unpad mengembangkan teknik-teknik pengendalian tikus 

model baru, karena tikus merupakan hama penting multi-

sektoral, mulai dari sektor pertanian, kesehatan, dan industri. 

Rodentisida Marit® diproduksi sebagai racun tikus siap pakai 

yang terbukti lebih unggul, aman dan praktis; perangkap model 

baru ‘Nerit’ tanpa alat pegas dan berbasis gaya gravitasi bumi; 

dan alat emposan elektrik model baru ‘Fumigaztoxin’ berpeluru 

briket siap pakai yang lebih efektif, praktis, aman, dan dilengkapi 

baterai kering yang dapat diisi ulang.  

Dalam bidang peternakan, tim Unpad mengembangan 

teknologi separasi sperma untuk menentukan jenis kelamin 

anak sapi dengan metode yang lebih ekonomis yakni metode 

Bovine Serum Albumin (BSA). Dengan latar belakang adanya 

keterbatasan peralatan inseminasi buatan yang murah sehingga 

menjadi faktor pembatas adopsi teknologi ini di tingkat 

peternak rakyat, tim Unpad mengembangkan peralatan 

inseminasi buatan dari bahan-bahan yang ada di sekitar lokasi 

peternakan. Selain itu, penyediaan pakan hijauan ternak yang 

lebih bernutrisi juga dilakukan dengan intensifikasi budidaya 

rumput gajah mini atau rumput odot (Pennisetum Purpureum 
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cv. Mott) yang kaya nutrisi, cepat panen, dan adaptif di lahan 

marginal seperti lahan pasca tambang sekalipun.  

Dalam bidang perikanan, langkah inovatif Unpad adalah 

pengembangan ikan lele strain Mutiara Transgenik-GH dengan 

pertumbuhan dan panen yang lebih cepat. Penggunaan ikan lele 

strain ini di tingkat pembudidaya dinilai cukup menjanjikan 

karena waktu budidaya lebih pendek dan biaya pakan lebih 

hemat. Dalam bidang kelautan dan sumber daya perairan, tim 

peneliti Unpad bersama mitra menggunakan teknologi big data 

untuk mengembangkan Padjadjaran Oceanographic Data 

Centre (PODC) sebagai pusat data kelautan real time yang gratis 

dan pada website https://isea-podc.org. PODC dapat digunakan 

untuk program penelitian kolaboratif dan bahan pertimbangan 

pengambilan keputusan terkait pengelolaan ekosistem laut. Tim 

peneliti Unpad juga merancang alat ukur perairan inovatif yang 

berbiaya murah, andal dan efektif, bernama dRifter gps 

oceanograpHy covErage Area (RHEA) dan Advance dRifter gps 

oceanograpHy covErage Area (ARHEA). Kedua alat ini 

dikembangkan untuk pemantauan kualitas air yang berbiaya 

rendah dan efektif untuk negara kepulauan seperti Indonesia.  

  

https://isea-podc.org/
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