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Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga 

penyusunan Laporan Tahunan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan 
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dan fungsi BBPPTP Ambon untuk kegiatan perbenihan, proteksi dan kesekretariatan 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Kementerian Pertanian telah menetapkan Rencana Strategis tahun 2015 

– 2019 melalui Peraturan Menteri Pertanian nomor 

19/Permentan/HK.140/4/2015. Kabinet Kerja RI juga menetapkan Nawacita atau 

agenda prioritas kabinet kerja yang mengarahkan pembangunan pertanian ke 

depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar bangsa Indonesia dapat 

mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Salah 

satu agenda dalam Nawacita adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan 

menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik, dengan sub agenda 

peningkatan kedaulatan pangan yang salah satu sasarannya yaitu “1000 desa 

pertanian organik”. Pengembangan 1000 desa pertanian organik sejalan dengan 

program “go organic” yang dicanangkan Kementerian Pertanian pada tahun 

2010. Pengembangan 1000 desa pertanian organik membuka peluang yang baik 

bagi komitmen jajaran Kementerian Pertanian untuk memperbaiki lahan kritis 

dan menumbuhkan petani mandiri, mengingat bahwa seluruh bahan input dalam 

pertanian organik dipenuhi melalui kearifan lokal. 

Perkebunan di wilayah kerja BBPPTP Ambon adalah  perkebunan rakyat 

yang telah diwariskan turun-temurun, dibudidayakan secara tradisional, 

diusahakan skala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga 

petani, sedangkan perusahan swasta/BUMN telah diusahakan dalam skala 

industri. Undang Undang No.39 tahun 2014 tentang “Perkebunan”, menyatakan 

bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, 

sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, 

pengolahan dan pemasaran yang terkait dengan tanaman perkebunan, sehingga 

peran penting perkebunan sebagai penyedia devisa negara, penyerap tenaga 

kerja, pendorong pengembangan industri hilir perkebunan di dalam negeri, 

pendukung pengembangan wilayah serta pendukung kelestarian sumberdaya 

alam dan lingkungan hidup, akan semakin meningkat. 
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Dalam upaya peningkatan produksi dan mutu tanaman perkebunan 

diperhadapkan dengan kendala yakni kondisi pertanaman yang masih 

dibudidayakan secara tradisional dan tidak memenuhi syarat pertanaman yang 

baik, intensitas pemeliharaan rendah, usaha tani yang monokultur, sistem 

budidaya yang tidak optimal, kurang input teknologi baik dalam hal 

pemanfaatannya maupun aksesbilitasnya, adanya serangan OPT, dampak 

gangguan usaha perkebunan, belum terpenuhinya standar populasi tanaman per 

hektar dan didominasinya pertanaman oleh tanaman tua/rusak. 

Meningkatnya kesadaran konsumen tentang produk ramah lingkungan 

membuka peluang terhadap naiknya  permintaan sarana produksi yang bermutu 

dan berwawasan lingkungan seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran 

terhadap tuntutan efisiensi dan daya saing usaha perkebunan. Dunia usaha 

perbenihan perkebunan juga semakin berkembang dalam menghasilkan 

beragam produk benih yang memberikan hasil yang bermutu dan memiliki 

produktivitas yang baik. Teknologi yang menghasilkan produk pestisida 

organik/biopestisida juga makin  mengemuka karena tuntutan konsumen akan 

produk ramah lingkungan. 

Upaya meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan 

tidak lepas dari kondisi benih yang digunakan dan penggunaan sarana produksi 

lainnya seperti pupuk dan pestisida. Masalah benih tanaman perkebunan 

menjadi penting,  mengingat komoditas tanaman perkebunan merupakan 

investasi jangka panjang pada periode relatif lama. Dengan demikian 

penggunaan benih unggul akan memberikan dampak yang baik terhadap 

budidaya tanaman dari resiko kerugian yang cukup tinggi. 

Untuk mencapai sasaran yaitu tersedianya benih unggul bermutu (tepat 

varietas, mutu, waktu, jumlah, lokasi dan harga) harus sesuai ketentuan 

Peraturan Menteri Pertanian No. 44 tahun 1995 tentang perbenihan tanaman, 

benih bina yang diedarkan harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan. 

Untuk menjamin mutu benih, produksi benih bina harus melalui “Sertifikasi”. 

Dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang 

produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman perkebunan 
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telah ditetapkan bahwa sertifikasi harus dilakukan terhadap produksi benih, baik 

melalui perbanyakan vegetatif maupun generatif.  

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, kebijakan dan program 

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon sesuai 

amanat Undang Undang No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan, maka 

diperlukan sistem akuntabilitas yang memadai. Sesuai dengan Tugas Pokok 

dan Fungsi  (Tupoksi) BBPPTP Ambon serta mengacu kepada kebijakan 

Ditjen Perkebunan di Bidang Perbenihan dan Proteksi, maka dilakukan 

beberapa kegiatan utama diuraikan lebih lanjut dalam Laporan Tahun 2017 

berikut ini. 

 

B. Tujuan 

Penyusunan laporan tahunan ini bertujuan yaitu  memberikan 

gambaran secara ringkas mengenai pelaksanaan kegiatan perbenihan,  

proteksi dan kesekretariatan lingkup BBPPTP Ambon Tahun 2017. 

 

C. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup laporan tahunan BBPPTP Ambon tahun 2016 meliputi 

kegiatan di bidang perbenihan, proteksi dan kesekretariatan yang 

dilaksanakan sepanjang tahun 2017 di Wilayah kerja BBPPTP Ambon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

II. ORGANISASI 

 

A. Tugas Pokok dan Fungsi 

Berdasarkan Permentan No.10/Permentan/OT.140/2/2008 tgl 6 

Pebruari 2008, tugas BBPPTP Ambon adalah melaksanakan 

pengawasan, pengembangan pengujian mutu benih, dan analisis teknis 

dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan, serta pemberian 

bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan laboratorium. 

Dalam melaksanakan tugas di atas, BBPPTP Ambon menyelenggarakan 

fungsi : 

a. pengawasan pelestarian plasma nutfah tingkat nasional; 

b. pelaksanaan pengujian mutu benih perkebunan introduksi, eks 

impor, dan yang akan di ekspor, serta rekayasa genetika; 

c. pelaksanaan pengujian adaptasi (observasi) benih perkebunan 

dalam rangka pelepasan varietas; 

d. pelaksanaan penilaian pengujian manfaat dan kelayakan benih 

perkebunan dalam rangka penarikan varietas; 

e. pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi benih perkebunan dalam 

rangka pemberian sertifikasi layak edar; 

f. pelaksanaan pemantauan benih perkebunan yang beredar lintas 

provinsi; 

g. pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian mutu 

benih perkebunan dan uji acuan (referee test); 

h. pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 

perkebunan; 
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i. pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT 

serta faktor yang mempengaruhi; 

j. pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan dampak 

anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi; 

k. pengembangan teknik surveillance OPT penting; 

l. pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model 

peramalan, taksasi kehilangan hasil, dan teknik pengendalian OPT 

perkebunan; 

m. pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT 

Perkebunan; 

n. pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian 

kualitas, pelepasan dan evaluasi agens hayati OPT perkebunan; 

o. pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang 

berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu; 

p. pelaksanaan pengujian dan pemanfaatan pestisida nabati; 

q. pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi 

tanaman perkebunan; 

r. pengelolaan data dan informasi kegiatan perbenihan dan proteksi 

tanaman perkebunan; 

s. pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu 

dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman 

perkebunan; 

t. pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium 

perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan; 

u. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah 

tangga Balai besar. 
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B. Organisasi 

Organisasi BBPPTP Ambon terdiri dari : Sub Bagian Tata Usaha, 

Bidang Perbenihan dan Proteksi dan Kelompok Jabatan Fungsional 

POPT, PBT, PMHP dan Analis Kepegawaian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi BBPPTP Ambon 
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C. Lokasi dan Wilayah Kerja 

BBPPTP Ambon berlokasi di Kecamatan Passo, Kota Ambon, 

Provinsi Maluku, dengan wilayah kerja untuk : 

a.  Bidang perbenihan : meliputi Provinsi Maluku dan Maluku Utara 

(kedepan akan diarahkan wilayah kerjanya seperti bidang proteksi); 

b.  Bidang Proteksi        : meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara, 

Papua, Papua Barat, dan seluruh Provinsi di Sulawesi (Sulut, 

Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 

 

 

D. Tugas dan Fungsi Eselon III, IV, dan Kelompok Jabatan Fungsional 

1. Kepala Bidang Perbenihan dan Proteksi 

Sesuai dengan Peraturan menteri [ertanian No. 

10/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Organisasi  dan tata Kerja 

BBPPTP Ambon tugas pokok Bidang perbenihan dan Proteksi adalah   

melaksanakan pemberian pelayanan teknik, pengelolaan data dan 

informasi, dan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem 

manajemen mutu dan laboratorium, serta pengembangan jaringan dan 

kerjasama laboratorium uji mutu benih dan proteksi tanaman 

perkebunan.  

Dalam melaksanakan tugas diatas, Bidang  Perbenihan dan 

Proteksi menyelenggarakan fungsi: 

a) pemberian pelayanan teknik kegiatan pengawasan dan 

pengembangan pengujian mutu benih tanaman perkebunan; 

b) pengelolaan data dan informasi kegiatan pengawasan dan 

pengembangan pengujian mutu benih tanaman perkebunan; 

c) pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu 

dan laboratorium uji mutu benih tanaman perkebunan; 

d) pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium 

uji mutu benih tanaman perkebunan; 
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e) pemberian pelayanan teknik kegiatan analisis teknis dan 

pengembangan proteksi tanaman perkebunan; 

f) pengelolaan data dan informasi kegiatan analisis teknis dan 

pengembangan proteksi tanaman perkebunan; 

g) pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu 

dan laboratorium proteksi tanaman perkebunan; 

h) pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium 

proteksi tanaman perkebunan. 

 
Bidang Perbenihan dan Proteksi terdiri dari 2 seksi yaitu Seksi 

perbenihan dan Seksi Proteksi, dengan uraian tugas sebagai berikut ; 

1.1 Seksi Perbenihan   mempunyai tugas melakukan pemberian 

pelayanan teknik kegiatan pengawasan dan pengembangan 

pengujian, pengelolaan data dan informasi, dan pemberian 

bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan 

laboratorium, serta pengembangan jaringan dan kerjasama 

laboratorium uji mutu benih tanaman perkebunan. 

1.2 Seksi Proteksi mempunyai tugas  melakukan pemberian pelayanan 

teknik kegiatan analisis teknis dan pengembangan proteksi, 

pengelolaan data dan informasi, dan pemberian bimbingan teknis 

penerapan sistem manajemen mutu dan laboratorium, serta 

pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium proteksi 

tanaman perkebunan. 

 
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional 

Pengawas Benih Tanaman, Jabatan Fungsional Pengendali Organisme 

Pengganggu Tumbuhan, dan Jabatan Fungsional lain, yang terbagi 

dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang 

keahlian masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

2.1. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman 

mempunyai tugas: 
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a) pengawasan pelestarian plasma nutfah tingkat nasional; 

b) pelaksanaan pengujian mutu benih perkebunan introduksi, eks 

impor, dan yang akan di ekspor, serta rekayasa genetika; 

c) pelaksanaan pengujian adaptasi (observasi) benih perkebunan 

dalam rangka pelepasan varietas; 

d) pelaksanaan penilaian pengujian manfaat dan kelayakan benih 

perkebunan dalam rangka penarikan varietas; 

e) pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi benih perkebunan 

dalam rangka pemberian sertifikat layak edar; 

f) pelaksanaan pemantauan benih perkebunan yang beredar 

lintas provinsi; 

g) pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian 

mutu benih perkebunan dan uji acuan (referee test); 

h) melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 

2.2. Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu 

Tumbuhan mempunyai tugas: 

a) melakukan identifikasi OPT perkebunan; 

b) melakukan analisis data serangan dan perkembangan situasi 

organisme pengganggu tumbuhan (OPT) serta faktor yang 

mempengaruhi; 

c) melakukan analisis data gangguan usaha perkebunan dan 

dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi; 

d) melakukan pengembangan teknik surveillance OPT penting; 

e) melakukan pengembangan teknologi perbanyakan dan 

pelepasan agens hayati OPT perkebunan; 

f) melakukan pengembangan metode pengamatan, model 

peramalan, teknik pengendalian, dan diagnosis OPT 

tanamanperkebunan; 

g) melakukan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang 

berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu; 
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h) melakukan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT  

perkebunan yang berprospek untuk dikembangkan sebagai 

agens hayati; 

i) melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2.3 Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas 

melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional 

masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha  

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusaan 

kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, dengan rincian 

sebagai berikut : 

a. Melakukan penyusunan rencana kerja program dan anggaran sub 

bagian tata usaha 

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program 

dan anggaran Balai besar 

c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan 

pegawai Balai Besar 

d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana 

pengembangan pegawai 

e. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian. 

f. Melakukan urusan mutasi pegawai 

g. Menyiapkan bahan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Sistem 

Akutansi Instansi (SAI), Neraca Keuangan dan Sistem Monitoring 

dan Evaluasi (SIMONEV) keuangan 

h. Melakukan urusan PNBP 

i. Melakukan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan 

j. Melakukan urusan penyiapan pengujian dan penerbitan SPM 

k. Melakukan verifikasi tanda bukti pengeluaran dan dokumen 

pendukung  
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l. Melakukan urusan pengadaan barang/jasa  

m. Melakukan urusan penatausahaan, penghapusan, dan 

pemanfaatan BMN 

n. Melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan kekayaan 

negara 

o. Melakukan urusan tata usaha  

p. Melakukan urusan rumah tangga  

q. Melakukan urusan keprotokolan  

r. Melakukan urusan kehumasan  

s. Melakukan fasilitasi pelatihan dibidang perbenihan dan proteksi 

tanaman perkebunan 

t. Melakukan Penyusunan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha 

u. Melakukan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Balai 

Besar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. KEBIJAKAN 

 

A. Visi dan Misi 

 

 BBPPTP Ambon mempunyai Visi tahun   2015-2019 yaitu : ” 

Menjadi balai  yang profesional dalam pelayanan kepada masyarakat 

di bidang perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan” 
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  Misi BBPPTP Ambon adalah :    

1) Mengoptimalkan pengawasan pelestarian plasma nutfah nasional 

sebagai sumber genetik  dalam rangka penemuan varietas benih 

unggul dan pemanfaatan agens pengendali hayati; 

2) Mengoptimalkan pengawasan mutu benih dan peredarannya serta 

pemanfaatan agens pengendali hayati; 

3) Meningkatkan pelaksanaan uji adaptasi dan observasi dalam rangka 

pencarian dan pelepasan varietas serta pemanfaatan agens pengendali 

hayati; 

4) Meningkatkan dan mengembangkan metode pengawasan mutu benih 

dan penerapan PHT; 

5) Mengembangkan teknik identifikasi dan pengendalian Organisme 

Pengganggu Tumbuhan (OPT); 

6) Mengoptimalkan pengendalian OPT, Penanggulangan Ganggunan 

Usaha Perkebunan dan Dampak Anomali Iklim; 

7) Meningkatkan pelayanan teknis pengawasan mutu benih dan proteksi 

tanaman perkebunan; 

8) Meningkatkan pengembangan jaringan dan kerjasama antar 

laboratorium pengujian mutu benih dan proteksi.   

 

 

 

 

 

 

 

B. Tujuan, Sasaran, Dan Indikator Kinerja Strategi 

1. Tujuan 
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Dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas tanaman dan 

mutu produk perkebunan yang berdaya saing tinggi, maka tujuan 

penyelenggaraan BBPPTP Ambon sebagai berikut : 

a) Meningkatkan pengawasan pelestarian plasma nutfah nasional 

sebagai sumber  genetik dalam rangka penemuan varietas benih 

unggul 

b) Meningkatkan uji observasi, uji manfaat dan uji kelayakan benih 

dalam rangka pelepasan dan penarikan varietas. 

c) Mengembangkan teknik dan metode pengujian m,utu benih 

perkebunan dan uji acuan (refree test) 

d) meningkatkan ketersediaan data organism pengganggu tumbuhan 

(OPT) perkebunan dan musuh alaminya. 

e) Meningkatkan analisis data serangan dan perkembangan  situasi 

OPT dan non OPT serta faktor yang mempengaruhi 

f) Mengembangkan teknik dan metode surveillance, pengamatan, 

model peramalan, taksasi kehilangan hasil, dan teknik 

pengendalian OPT Perkebunan. 

g) Mengembangkan  teknologi perbanyakan, penilaian kualitas, 

pelepasan dan evaluasi agens hayati OPT perkebunan serta PHT. 

h) Meningkatkan  uji pemanfaatan pestisida. 

i) Meningkatkan pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan 

dan proteksi tanaman perkebunan. 

j) Terwujudnya sistem manajemen informasi perbenihan dan proteksi 

tanaman perkebunan. 

k) Meningkatkan penerapan sistem manajemen  mutu dan 

manajemen laboratorium  perbenihan dan proteksi tanaman 

perkebunan. 

l) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait. 

m) Meningkatkan pelayanan organisasi. 

 

2. Sasaran dan Indikator Kinerja 
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Sasaran kegiatan dukungan pengujian dan pengawasan mutu 

benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan 

(BBPPTP) Ambon adalah terlaksananya pengawasan dan pengujian 

mutu benih tanaman perkebunan dan penyiapan teknologi proteksi 

tanaman perkebunan dengan fokus kegiatan pengembangan tahun 2015 

– 2019 adalah : 

a. Sertifikasi dan pengujian mutu benih; 

b. Pembangunan kebun contoh, uji demplot dan uji koleksi; 

c. Rakitan teknologi spesifik lokasi proteksi tanaman perkebunan; 

d. Eksplorasi, pemanfaatan, pengembangan, pengujian agensia 

pengendalian hayati; 

e. Koordinasi pembinaan dan monev perbenihan dan proteksi tanaman 

perkebunan. 

Indikator kinerja kegiatan (IKK) untuk dukungan pengujian dan 

pengawasan mutu benih serta penyiapan  teknologi proteksi tanaman 

perkebunan (BBPPTP) Ambon tahun 2017 disajikan pada table 1 sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Kegiatan BBPPTP Ambon tahun 2017 untuk dukungan pengujiandan 

pengawasan mutu benih dan pengembangan teknologi proteksi 
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N

o 
Kode Nama Kegiatan Output 

1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan 

1 1779.003Pengembangan Desa 

Pertanian Organik berbasis 

Komoditi Perkebunan 

6 Desa 

1781 Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta 

Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan 

1 1781.001Pengawasan dan 

Pengujian Mutu Benih Tanaman 

Perkebunan 

250.000 batang 

2 1781.002Pengembangan 

Teknologi Proteksi Tanaman 

Perkebunan 

12 paket 

3 1781.003Fasilitasi Teknis 

Dukungan Pengujian dan 

Pengawasan Mutu Benih serta 

Penyiapan Teknologi proteksi 

Tanaman Perkebunan  

12 Paket 

4 1781.950 Layanan Dukungan 

Manajelen Eselon I 

12 Layanan 

5 1781.951 Layanan Internal 

(Overhead) 

1 Layanan 

6 1781.994 Layanan Perkantoran 12 bulan 
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 Tabel 2. Perjanjian Kinerja 
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Strategi 

N

o 

Sasaran  Kegiatan Indikator Kinerja 

Kegiatan 

Target 

1

. 

Terlaksananya Pemberian 

Pelayanan teknik, pengelolaan 

data dan informasi, dan 

pemberian bimbingan teknis 

penerapan sistem manajemen 

mutu dan laboratorium, serta 

pengembangan jaringan dan 

kerjasama laboratorium uji mutu 

benih dan proteksi tanaman 

perkebunan 

1. Pengujian dan 

sertifikasi mutu benih 

tanaman perkebunan  

250.000  

batang 

2. Pengawasan kebun 

benih atau penangkar 

dan peredaran benih 

tanaman perkebunan  

3 Kegiatan 

3. Koordinasi pelaksanaan 

dukungan pengawasan 

dan pengujian mutu 

benih tanaman 

perkebunan  

6 Kegiatan 

4. Pengamatan dan 

pemantauan OPT 

Tanaman Perkebunan  

3 Kegiatan 

5. Pengembangan dan 

pemanfaatan agens 

pengendali hayati 

tanaman perkebunan  

3 Jenis 

6. Rakitan Teknologi 

spesifik lokasi proteksi 

tanaman perkebunan 

6 Paket 

teknologi 

7. Pengujian dan Analisa 

residu  dan Pestisida 

atau Agens Pengendali 

Hayati Tanaman 

Perkebunan 

8 Kegiatan 

8. Pengembangan 

jaringan dan kerjasama 

laboratorium proteksi 

dan pengujian mutu 

benih 

2 Kegiatan 

2

. 

Menurunnya luas areal yang 

terserang OPT dan 

terfasilitasinya pencegahan 

kebakaran lahan dan kebun, 

bencana alam, dampak 

perubahan iklim dan 

gangguan/konflik usaha 

perkebunan 

3. Pembinaan dan 

serifikasi desa 

pertanian organik 

berbasis komoditas 

perkebunan 

6 Desa 
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Dengan memperhatikan kondisi dan keterbatasan yang ada maka 

strategi yang ditempuh adalah :  

1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) balai antara 

lain melalui pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. 

2) Meningkatkan kualitas SDM khususnya yang ada pada Laboratorium 

BBPPTP Ambon dengan memberikan/mengikuti pelatihan, magang 

dan rekruitmen tenaga teknis sesuai kebutuhan. 

3) Melengkapi sarana dan prasarana pendukung seperti perpustakaan, 

asrama dan media audio visual. 

4) Melengkapi sarana laboratorium sebagai penunjang untuk 

keamanan dan kenyamanan yang terjamin. 

5) Meningkatkan unjuk kerja Laboratorium dengan memberikan 

informasi kepada masyarakat guna untuk memberikan pelayanan 

yang lebih baik.  

6) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam 

pengawasan dan pengembangan mutu benih, mutu produk 

perkebunan serta pengendalian OPT. 

7) Mengoptimalkan petugas fungsional POPT, PBT, PMHP dan PPNS 

perkebunan. 

8) Pengembangan dan pemantapan informasi perbenihan dan 

perlindungan tanaman perkebunan. 

9) Pengembangan jaringan dan kerjasama antar laboratorium 

pengujian mutu benih dan proteksi. 

 

C. Kebijakan, Program, dan Kegiatan Utama  

1. Kebijakan 

Dalam rangka mewujudkan rencana kegiatan balai dengan 

berpedoman pada visi, misi dan strategi pembangunan perkebunan yang 
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telah ditetapkan maka Kebijakan Umum BBPPTP Ambon adalah : 

“Meningkatkan kemampuan SDM, peranan  laboratorium perbenihan dan 

proteksi tanaman perkebunan, pemanfaatan sumber daya alam dan 

lingkungan, pengembangan kelembagaan dan sistem informasi guna 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perbenihan dan 

proteksi tanaman perkebunan”. 

Kebijaksanaan dasar tersebut dijabarkan dalam kebijakan teknis yaitu: 

a. Kebijakan peningkatan kemampuan sumber daya manusia 

perkebunan.  

Peningkatan sumber daya manusia  menjadi  lebih profesional 

sehingga mampu melaksanakan pengembangan dan pengawasan 

mutu benih serta pengembangan analisis proteksi tanaman 

perkebunan dan pemanfaatan agensia hayati dalam penerapan 

PHT  yang berwawasan lingkungan, pengujian mutu pestisida, 

kandungan aflatoksin, residu pestisida dan logam berat. Kebijakan 

ini dilaksanakan melalui peningkatan pendidikan kejenjang yang 

lebih tinggi, pelatihan, magang bagi petugas serta pendampingan 

bagi petani. 

b. Kebijakan Pengembangan Kelembagaan.  

Kebijakan ini dalam rangka mewujudkan kelembagaan balai besar 

yang profesional dalam pengawasan, pengembangan perbenihan 

dan proteksi tanaman perkebunan melalui pengembangan jejaring 

dan kerjasama dengan pihak terkait serta penguatan sarana dan 

prasarana balai besar.  

c. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 

Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, untuk 

pelestarian dan kekayaan sumber daya genetik, pengembangan 

dan pengawasan mutu benih serta pengembangan teknologi 

perlindungan tanaman perkebunan dan pemanfaatan agensia 
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hayati dalam penerapan PHT  dapat dilaksanakan secara 

berkelanjutan yang ditempuh dengan cara: 

- Meningkatkan kesadaran petani pekebun dan pihak terkait 

terhadap pentingnya  penerapan teknologi ramah lingkungan 

pada kegiatan PHT.  

- Meningkatkan kesadaran konsumen, produsen/pengedar benih 

dan pihak terkait terhadap pentingnya penggunaan benih 

bermutu. 

- Meningkatkan mutu bahan pengendali dalam bentuk agens 

pengendali hayati, pestisida kimia, peningkatan mutu produk 

perkebunan dari kandungan aflatoksin, residu pestisida dan 

logam berat. 

d. Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi. 

Menyediakan pelayanan informasi perbenihan dan proteksi 

tanaman perkebunan yang akurat, tepat dan cepat bagi semua 

pihak yang membutuhkan. Dalam rangka pengembangan sistem 

informasi ini upaya yang ditempuh adalah sebagai berikut :  

- Peningkatan kemampuan SDM dibidang pengelolaan sistem 

informasi. 

- Pengembangan dan pemantapan data base perbenihan dan 

proteksi. 

- Pengembangan sarana informasi kantor untuk  pengelolaan 

dan penyebaran informasi. 

- Pengelolaan dan penyebaran informasi dalam bentuk bulletin, 

leaflet, brosur, pamflet, artikel, film pendek, siaran pedesaan 

dan keikutsertaan dalam pameran. 

 

2. Program 
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Program Utama BBPPTP Ambon mengacu kepada program Ditjen 

Perkebunan, yaitu Peningkatan Produksi dan Produktifitas Tanaman 

Perkebunan Berkelanjutan. 

 

3. Kegiatan Utama 

Sebagai penjabaran program Peningkatan Produksi dan 

Produktifitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan, maka BBPPTP 

Ambon melaksanakan  kegiatan yaitu memfasilitasi kegiatan sertifikasi 

benih (jumlah benih yang bersertifikat dan berlabel), dan meningkatkan 

jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan. Kegiatan ini 

mendukung pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan 

diantaranya : 

a) Pengawasan  pelestarian plasma nutfah 

b) Pelaksanaan bimbingan teknis dan pengewasan mutu benih, 

pengembangan teknik dan  metode pengujian mutu benih, adaptasi 

dan kelayakan, fasilitasi sertifikasi benih dan pemantauan peredaran 

benih 

c) Pelaksanaan analisa data serangan, situasi dan identifikasi OPT, 

koleksi OPT penting, pengembangan metode pengamatan, teknik 

surveillance, model peramalan OPT, fenomena iklim, dan gangguan 

usaha serta taksasi kehilangan hasil, dan teknik pengendalian OPT 

dengan PHT. 

d) Eksplorasi dan inventarisasi, koleksi, teknik 

perbanyakan/pengembangan, pelepasan dan evaluasi pemanfaatan 

musuh alami, agens hayati dan pestisida nabati. 

e) Fasilitasi bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan 

manajemen laboratorium terkait dengan penerapan ISO (Sistem 

Mutu dan Akreditasi Laboratorium) serta pengembangan kerjasama 

laboratorium. 

f) Pelayanan organisasi yang berkualitas terkait dengan urusan 

ketatausahaan 

 



BAB IV PELAKSAKSANAAN KEGIATAN 

 

A. Perbenihan 

1. Pengawasan pengujian mutu benih tanaman perkebunan : 

a. Pengujian dan sertifikasi benih tanaman perkebunan 

1) Pelaksanaan uji observasi 

Dalam rangka pelepasan suatu varietas unggul perlu diadakan uji adaptasi bagi 

tanaman semusim dan atau uji observasi bagi tanaman tahunan serta tanaman 

semusim yang dibebaskan dari uji adaptasi dengan memenuhi kaidah-kaidah statistik. 

Penilaian secara objektif dilakukan terhadap hasil pengujian agar diperoleh hasil yang 

sebaik-baiknya sebelum dilepas kepada masyarakat. 

 

Tujuan Kegiatan Eksplorasi dan Uji Observasi Klon Unggul Lokal adalah : Melakukan 

pengamatan perbedaan keunikan, keseragaman dan kestabilan varietas cengkih hutan 

dan pala tarakani sebagai salah satu varietas unggul lokal yang diusulkan menjadi 

varietas unggul nasional. 

Sasaran dari kegiatan ini adalah cengkih hutan asal Maluku Tengah dan Seram Bagian 

Barat prov. Maluku dan pala Tarakani di Halmahera Utara, prov. Maluku Utara 

 

Waktu pelaksanaan kegiatan berlangsung pada bulan Oktober dan November 2018. 

Lokasi uji  observasi adalah wilayah agroekologi dimana calon varietas tersebut sudah 

lama dikembangkan dan dibudidayakan masyarakat secara luas.Lokasi Uji Observasi 

Klon Unggul Lokal Tanaman Perkebunan  di  Desa Kamariang, Latu, dan Hualoi Kec. 

Amalatu, Kab. Seram Bagian Barat dan Desa Hitu, Kec. Leihitu. Kab. Maluku Tengah 

Prov. Maluku, dan Desa Ori, Gotalamu, Kec. Galela Selatan, dan Desa Soasiu, Kec. 

Galela Induk, Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara. 

 

Metode yang digunakan sesuai lampiran 1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 

61/Permentan/OT.140/10/2011 Tanggal 5 Oktober 2011, mengatur tentang Metode 

Baku Uji Adaptasi dan Uji Observasi. 

 

Pengamatan pada areal pertanaman dilakukan di blok yang telah ditentuka 

sebelumnya dan selanjutnya pengujian dilakukan pada fase  panen bunga dan fase 

masak fisiologis  polong. Untuk pala tarakani fase masak fisiologis buah pala, untuk 

dilakukan pengujian kadar air dan kandungan minyak atsirinya. Seluruh hasil 

pengamatan dituangkan dalam diskripsi varietas dan dokumen usulan pelepasan 

cengkih hutan dan pala tarakani. 

 

2) Pelaksanaan sertifikasi 

Tujuan kegiatan sertifikasi yakni untuk mengawasi dan memeriksa sumber benih (blok 

penghasil tinggi, pohon induk/kebun induk, dan pembibitan) tanaman perkebunan 

(pala, cengkeh, kelapa dan kakao) di     Propinsi Maluku dan Maluku Utara sesuai SOP 



masing- masing komoditi; Meningkatnya pemahaman produsen benih mengenai 

prosedur sertifikasi, teknik penangkaran serta pemeliharaan blok penghasil tinggi dan 

pohon induk terpilih tanaman cengkih, pala, kelapa dan kakao. 

Sasaran kegiatan yakni terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan terhadap 

sumber benih/penangkar tanaman perkebunan (pala, cengkeh, kelapa dan kakao) 

serta tercapainya 500.000 benih bersertifikat dan berlabel. Pelaksanaan kegiatan 

Sertifikasi  dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember 2018 di Provinsi Maluku 

dan Maluku Utara. 

Selama  kurun waktu tahun 2018 dari periode Januari sampai dengan Desember 2018 

BBPPTP Ambon telah melaksanakan sertifikasi di Provinsi Maluku dan Maluku Utara 

terhadap 597.860 benih pala, 30.000 benih cengkih dan 5.000 benih kelapa, total 

jumlah adalah 632.860. Sertifikasi dilaksanakan sesuai permohonan yang masuk dari 

produsen benih. Sementara jumlah yang memenuhi syarat/lulus setelah diadakan 

pemerikasaan dari segi administrasi dan teknis adalah 480.279 benih pala, 10.423 

benih cengkih dan 3.287 benih kelapa sehingga total jumlah yang memenuhi syarat 

dan lolos sertifikasi adalah 493.989 benih pala, cengkih dan kelapa bersertifikat dan 

berlabel . Jumlah benih yang memenuhi syarat dan lolos sertifikasi tersebut di atas 

belum mencapai  500.000 benih bersertifikat dan berlabel yang ditergetkan pada tahun 

2018. 

Pelaksanaan pengawasan terhadap kebun sumber benih komoditi pala, cengkih dan 

kelapa di provinsi Maluku dan Maluku Utara yang telah ditetapkan oleh Kementerian 

Pertanian sebagai kebun sumber benih unggul maupun unggul lokal. Dari hasil 

pelaksanaan kegiatan pengawasan kebun sumber benih komoditi pala dan cengkih 

semua kebun sumber benihnya dapat dikatakan masih layak dan masih dapat 

dipertahankan sebagai kebun sumber benih, sementara untuk komoditi kelapa ada 

beberapa kebun sumber benihnya yang harus ditinjau ulang; (a). Kebun sumber atas 

nama Muhammad Wama di desa Pasanea Kecamatan Seram Utara Barat 

Kabupataten Maluku Tengah dengan luasan 1 Ha, kebun sumber benih ini sudah 

berpindah tangan atau sudah dijual kapada orang lain; (b). Pohon Induk Terpih (PIT) 

varietas kelapa Bido atas nama Martinus di Bido di Kabupaten Morotai dengan jumlah 

PIT 3 pohon, PIT nomor 8, 9 dan 71, dikarenakan ketiga PIT ini sudah bercampur 

dengan tanaman kelapa lain sehingga diduga sudah menyimpang dari varietas kelapa 

Bido.  

 

b. Pengujian standar mutu benih di laboratorium dan rumah kaca 

1) Pengujian Standar Mutu Benih di Laboratorium dan Rumah Kaca 

 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui mutu benih yang diuji sesuai ruang lingkup 

pengujian terakreditasi  laboratorium BBPPTP Ambon dan memenuhi sasaran mutu 

laboratorium benih BBPPTP Ambon. 

Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya pengujian mutu benih tanaman kakao, pala 

dan cengkih sesuai ruang lingkup sebanyak 25 pengujian. Ruang lingkup kegiatan ini 



meliputi pengambilan contoh benih untuk pengujian dan   pelaksanaan pengujian 

sesuai ruang lingkup terakreditasi yaitu pengujian kemurnian fisik benih kakao, kadar 

air benih kakao, pala dan cengkih serta daya berkecambah benih kakao, pala dan 

cengkih di laboratorium dan rumah kaca. 

Kegiatan dilaksanakan dari bulan Februari s.d  Desember 2018. Tempat pelaksanaan 

kegiatan pengambilan contoh benih di Provinsi Maluku  dan Maluku  Utara  sedangkan 

Kegiatan pengujian dilaksanakan di laboratorium dan rumah kaca benih BBPPTP 

Ambon 

 

Metode yang di gunakan yaitu sesuai Instruksi Kerja Metode (IKM) Laboratorium Benih 

BBPPTP Ambon, yaitu : 

 

Tabel... Metode Pengujian mutu benih 

No No. Bagian  Nama Pengujian Metode, Tehnik 

yang digunakan 

1 IK.M-KF-K01 Kemurnian fisik benih kakao Visual 

2 IK.M-KA-K02 Kadar air benih kakao Gravimetri 

3 IK.M-DB-K03 Daya berkecambah benih    kakao. Bioassay 

4 IK.M-DB-P01 Daya berkecambah benih   pala Bioassay 

5 IK.M-KA-P02 Kadar air benih pala Gravimetri 

6 IK.M-DB-C01 Daya berkecambah benih cengkih Bioassay 

7 IK.M-KA-C02 kadar air  benih cengkih. Gravimetri 

 

Hasil yang dicapai dalam Kegiatan Pengujian standar mutu benih di laboratorium dan 

rumah kaca terdiri dari : 

a) Pengambilan contoh benih  

Kegiatan pengujian  diawali dengan kegiatan pengambilan contoh benih di 

Provinsi Maluku  pada  4 (empat) Kabupaten /Kota yaitu Kabupaten Seram Bagian 

Barat, Maluku Tengah, Buru Selatan dan Kota Ambon sedangkan  di Provinsi 

Maluku  Utara  pada 2 (dua) Kabupaten/Kota yaitu Kota Ternate dan Kabupaten 

Halmahera Selatan. 

b) Kegiatan pengujian di laboratorium dan rumah kaca sebanyak  88  kali pengujian, 

terdiri dari : 

 

 

Tabel... Jenis dan Jumlah Pengujian mutu benih tahun 2018 

No Komoditi Jenis Pengujian Jumlah Pengujian 

1 Pala KA 21 



   DB 19 

2 Cengkih KA 8 

   DB 8 

3 Kakao KF 10 

    KA 11 

    DB 11 

Jumlah Pengujian 88 

 

c) Partisipasi mengikuti uji banding antar laboratorium 

Laboratorium benih BBPPTP Ambon berpartisipasi mengikuti kegiatan uji banding 

antar laboratorium yang diselenggarakan oleh BBPPTP Surabaya dan BBPPTP 

Medan.  

Kegiatan pengujian yang dilaksanakan dalam uji banding antar laboratorium 

sebagai berikut : 

 

Tabel 3. Jenis dan jumlah pengujian diluar ruang lingkup tahun 2018 

No Nama Laboratorium Komoditi Jenis Pengujian Jumlah Pengujian 

1 BBPPTP Surabaya Kopi KF 1 

    KA 1 

    DB 1 

   Kakao KF 1 

    KA 1 

2 BBPPTP Medan Kopi KA 1 

     DB 1 

    Kakao KA 1 

     DB 1 

    Karet Kesegaran Benih 1 

Total pengujian 10 

 

Jumlah kegiatan pengujian mutu benih yang dilaksanakan di laboratorium dan rumah 

kaca dari hasil pengambilan contoh benih dan partisipasi dalam kegiatan uji banding 

antar laboratorium sebanyak 98 kali pengujian  yang terdiri pengujian yang masuk 

ruang lingkup akreditasi sebanyak 92 pengujian mutu benih, yakni  uji kemurnian fisik 

kakao 11 pengujian, kadar air kakao 13 pengujian, daya berkecambah kakao 12 

pengujian, kadar air pala 21 pengujian, daya berkecambah pala 19 pengujian, kadar 

air cengkih 8 pengujian dan daya berkecambah cengkih 8 pengujian. Pengujian mutu 

benih diluar ruang lingkup akreditasi sebanyak 6 pengujian , yakni kemurnian fisik kopi 

1 pengujian, kadar air kopi 2 pengujian, daya berkecambah kopi 2 pengujian dan 

kesegaran benih karet 1 pengujian. 



Kegiatan pengujian standar mutu benih di laboratorium dan rumah kaca tahun 2018 

menghasilkan 46 sertifikat hasil uji mutu benih tanaman kakao, pala, cengkih, kopi dan 

karet. 

Kegiatan pengujian standar mutu benih tahun 2018 telah melebihi sasaran mutu 

pengujian mutu benih laboratorium benih BBPPTP Ambon tahun 2018. 

Kedepan perlu diperhatikan adalah meningkatkan kegiatan pengambilan contoh benih 

terutama pada lokasi kebun sumber benih  dan meningkatkan pengetahuan dan 

ketrampilan  PPC dan analis dalam kegiatan pengambilan contoh benih dan kegiatan 

pengujian standar mutu benih di laboratorium dan rumah kaca, dengan cara mengikuti 

pelatihan teknis atau in house trainning. 

 

c. Pengawasan kebun benih atau penangkar dan peredaran benih tanaman 

perkebunan 

1) Pengawasan peredaran benih lintas provinsi 

Tujuan dilaksanakan Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih Lintas Provinsi adalah 

memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pengawasan dan peredaran 

benih lintas provinsi adalah benih yang terjamin mutu dan kualitasnya; menghasilkan  

benih yang bersertifikat dan berlabel. Ruang lingkup Kegiatan Pengawasan 

Peredaran Benih ditujukan kepada produsen dan pengedar benih di beberapa 

Kabupaten/Kota dalam Provinsi Maluku dan Maluku Utara.  

Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih di beberapa Kabupaten di 

Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara berlangsung pada bulan April sampai 

dengan Desember 2018. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah 

Surveilance, Tanya jawab dan Diskusi. 

 

Dari hasil wawancara dengan penangkar/produsen benih yang dikunjungi, diperoleh 

gambaran umum sebagai berikut  : 

- Kurangnya respons  produsen serta pengedar benih terhadap hasil sosialisasi 

peraturan perbenihan dan teknis pembibitan sesuai standar yang pernah 

dilaksanakan sehingga terlihat kegiatan penangkaran bibit dibuat  masih belum  

sesuai standar SNI;    

- Pembibitan dibiarkan terbengkalai tidak terurus karena penangkar kecewa 

terhadap pelaksanaan proyek-proyek pembibitan yang tidak mengakomodir hasil 

pembibitan mereka seperti janji awal sebelum dilakukan pembibitan; 

- Kebun Induk dan Pohon Induk yang digunakan sebagai Sumber Benih belum 

bersertifikat, sumber benih berasal dari benih unggul lokal yang menurut mereka 

memiliki produksi tinggi; 

- Rata-rata produsen dan pengedar benih tanaman perkebunan yang 

mengusahakan pembibitan belum memiliki Tanda Daftar sebagai salah satu 

syarat yang harus dipenuhi sesuai aturan perundangan yang berlaku; 



- Letak geografis yang berkepulauan menyebabkan beberapa penangkar 

melakukan penangkaran bibit pada lokasi yang sukar dijangkau; 

Di beberapa tempat seperti Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Maluku 

Barat Daya belum pernah dilaksanakan kegiatan sosialisasi tentang peraturan dan 

teknis pengawasan serta pengawasan peredaran benih yang dilakukan oleh 

Pengawas Benih Tanaman (PBT) dan  instansi terkait di bidang perbenihan, 

menyebabkan banyak penangkar belum memahami tentang pengawasan peredaran 

benih yang pada akhirnya dapat menghasilkan benih unggul bermutu. Kegiatan 

Pengawasan Peredaran Benih Lintas Provinsi di Provinsi Maluku terdiri dari 16 

Kecamatan di 5 Kabupaten dan Provinsi Maluku Utara terdiri dari 8 Kecamatan di 4 

Kabupaten. 

Tabel.. Rekapan Data Ketersedian Benih 

 

No Kabupaten Kecamatan/Desa 
Jumlah Benih Tersedia 

Cengkih Pala 

1 Buru Selatan 
Namrole/Elpule, Lektama, 

Wainono, Labuang 
6.350 15.700 

2 Pulau Buru Air Buaya/Waimangit 12.000 - 

3 Maluku Tengah 
Saparua Timur/Itawaka, 

Nolot 
10.000 10.000 

  Saparua/Booi 500 1.500 

  

Leihitu/Telaga Kodok, 

Mamala, Wakal, Seith, 

Negeri Lima 

10.700 548.300 

  
Amahai/Rutah, Sepa, 

Tamilou 
59.000 55.000 

  Salahutu/Waai 15.500 - 

  Leihitu Barat/Hatu, Lilibooi 2.000 69.000 

  Amahai/Makariki 10.000 6.000 

  Amahai/Tamilouw 7.000 10.000 

  TNS/Layeni, Watludan 570 10.410 

  Banda/Walang - 30.000 

4 Kota Ambon Sirimau/Batu Merah - 105.000 

5 
Seram Bagian 

Barat 
Piru/Tanopol 13.100 10.000 

  Kairatu/Gemba - 4.000 

  
Taniwel/Taniwel, 

Nikulukan 
5.600 450 

6 Kota Ternate Ternate Utara/Tarau - 150.000 

  

Ternate 

Tengah/Marikrubu, 

Maliaro 

- 97.000 



  
Ternate Barat/Togafo, 

Sulamadaha 
10.000 1.519.200 

7 Halmahera Utara Galela/Soasio - 16.000 

  Tobelo/Wari, Wosia, Pitu - 209.300 

8 
Halmahera 

Selatan 

Makian/Matentengin, 

Sangapati 
- 321.400 

9 
Tidore 

Kepulauan 
Oba Tengah/Yehu - 250.000 

  
Tidore Selatan/Toloa, 

Doto, Tosa 
2.500 9.500 

Jumlah 164.820 3.447.760 

 

Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih terhadap benih yang beredar 

harus lebih ditingkatkan dengan mamasang petugas Pengawas Benih Tanaman di 

pintu-pintu masuk pelabuhan dikarenakan maraknya benih yang beredar tanpa melalui 

proses sertifikasi dan tanpa label. Khusus Provinsi Maluku Utara perlunya sosialisasi 

kepada penangkar/produsen benih tentang Peraturan Menteri Pertanian Republik 

Indonesia Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, 

Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan. Perlunya ditingkatkan 

kerjasama dengan instansi yang membidangi perbenihan yang berada di daerah 

kabupaten dalam rangka pengawasan peredaran benih. 

2) Evaluasi dan pemurnian sumber benih 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi sumber benih dan mempertahankan 

kemurnian sumber benih. Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan evaluasi 

kelayakan sumber benih dan meningkatnya kemurnian suatu varietas, serta 

ditetapkannya Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih sebagai sumber benih 

di provinsi Maluku dan Maluku Utara. 

Ruang lingkup kegiatan evaluasi dan pemurnian sumber benih tanaman perkebunan 

ditujukan kepada produsen/penangkar/pemilik benih tanaman perkebunan yang 

mempunyai kebun sumber benih yang diusulkan untuk ditetapkan dan yang sudah 

ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri 

Pertanian 

Kegiatan evaluasi dan pemurnian sumber benih tanaman perkebunan telah 

dilaksanakan di Provinsi Maluku lokasi terdiri dari 4 (empat) kabupaten. Kabupaten 

Maluku Tengah hasil penilaian kelayakan sumber benih unggul, Kabupaten Buru 

Selatan BPT dan PIT cengkih, kabupaten Seram Bagian Barat dan kabupten Seram 

Bagian Timur BPT dan PIT Sagu,  hasil penilaian kebun BPT dan PIT kelapa dalam 

varietas tersebut memenuhi persyaratan sebagai sumber benih unggul lokal 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tingkat kemurninan kebun 100 % sumber benih 

unggul dan unggul lokal, diprovinsi Maluku  dan Maluku Utara tidak menujukan 

persilangan dengan tanaman lain. 



Kebun Blok Penghasil Tinggi (BPT) dan Pohon Induk Terpilih (PIT) di provinsi Maluku 

layak sebagai sumber benih sebanyak 38 PIT cengkih, 74 PIT pala, 96 PIT kelapa dan 

Maluku Utara 106 PIT pala, 113 PIT kelapa. 

Kemunian Sumber Benih Varietas Unggul pada BPT/PIT 6 (enam) varietas yang dinilai 

di provinsi Maluku dan Maluku Utara tingkat kemurnian kebun 100 %, tidak  terdapat 

varietas / klon lain sehingga tanaman menunjukkan karakter sesuai diskripsi varietas  

Usulan penetapan calon kebun sumber benih 3 (tiga) varietas unggul yakni ; kelapa 

Bido, cengkih tuni dan sagu Molat  belum diusulkan untuk ditetapkan sebagai kebun 

benih  oleh Direktur  Jenderal Perkebunan atas nama  Menteri Pertanian. 

Sebagai tindak lanjut dari hasil penilaian kelayakan sebagai kebun sumber benih 

varietas unggul dan unggul lokal tanaman yang  menunjukan gejala serangan hama 

dan penyakit mengalami gangguan dalam pertumbuhannya atau tidak sehat agar 

diganti.  

Sanitasi kebun perlu ditingkat utamanya pengendalian gulma harus dilakukan secara 

rutin. 

Pentingnya legalitas suatu benih maka diharapkan untuk segera dilakukan penetapan 

sumber benih mengingat masih banyak kebun sumber benih, unggul maupun unggul 

lokal, yang belum ditetapkan oleh Menteri Pertanian di lingkup wilayah kerja BBPPTP 

Ambon 

2) Koordinasi pelaksanaan dukungan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman 

perkebunan 

 Uji provisiensi/uji banding antar analis mutu benih dan antar laboratorium mutu benih 

Uji Banding antar Laboratorium bertujuan untuk menilai  unjuk kerja laboratorium 

pengujian mutu benih dan sebagai salah satu persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2008 

sebagai laboratorium  penguji, serta untuk menyediakan jaminan mutu bagi 

laboratorium peserta dalam membandingkan kinerja suatu laboratorium terhadap 

laaboratorium lain yang sejenis, sehingga dapat mengambil langkah perbaikan yang 

diperlukan bila ada ketidaksesuaian. Sasaran dari kegiatan Uji Banding Antar 

Laboratorium adalah untuk memperoleh bukti jaminan mutu hasil pengujian masing-

masing laboratorium peserta.  

Ruang lingkup pengujian 

Daya berkecambah : Daya berkecambah Kakao dan daya berkecambah Pala  

Kemurnian Fisik : Kakao  

Kadar Air : Kadar air Kakao dan pala 

Kegiatan uji banding antar laboratorium dilaksanakan serentak oleh sebelas 

laboratorium  pada wakt yang telah ditentukan yaitu tanggal 29 Agustud s/d 1 

September 2018. 



Kegiatan  uji  banding  antar  laboratorium  dilaksanakan di masing-masing laboratorium. 

Peserta berjumlah 11 (sebelas) Laboratorium (Tabel 1).  

 

Tabel… Daftar peserta dan jenis pengujian yang diikuti pada uji banding antar 

laboratorium tahun 2018 

 

No. 

Nama Laboratorium/Instansi  

Jenis pengujian Komoditi  

KA KF DB Kakao   Pala 

1. Laboratorium BBPPTP Ambon v v v v v 

2. Laboratorium BBPPTP Surabaya v v v v v 

3. Laboratorium BBPPTP Medan v v v v v 

 4. Laboratorium BPTP2MBP Prov. 

Sulawesi Selatan 

v v v v v 

No. 

Nama Laboratorium/Instansi  

Jenis pengujian Komoditi v 

KA KF DB Kakao   Pala 

7. Laboratorium  LUPH Ternate - - v v v 

8. Laboratorium BPT Soa – Siu Tidore 

Kepulauan 

- - v v v 

9. Laboratorium BPT Masohi Maluku 

Tengah 

- - v v v 

10. Laboratorium Lampung  v - v v v 

11.  Laboratorium Surabaya v v v v v 

 

Metode uji yang digunakan merupakan metode uji standar pada laboratorium benih 

BBPPTP Ambon.  

Untuk pengujian Kadar Air menggunakan metode konvensional (Oven suhu rendah 

1030 C±2 selama 17 jam), dengan menghitung persentase KA pada komoditi kakao dan 

pala. 

Kadar air dihitung dengan rumus : 

                W2 – W3 

S     =   ________________  x 100% 

                W2 – W1 

Dengan pengertian : 

S1  adalah kadar air benih 

W1 adalah berat cawan (g) 

W2 adalah berat cawan tambah berat contoh (g) 

W3 adalah berat sesudah dipanaskan (g) 

 



Untuk pengujian Daya Berkecambah media yang digunakan adalah pasir steril untuk 

komoditi kakao dan pala. 

 

                              Jumlah benih yang berkecambah  

% daya berkecambah   =    ____________________________________________  x 100 % 

                                                             Jumlah benih yang dikecambahkan 

 

 

 

Untuk pengujian Kemurnian Fisik menggunakan metode visual.  

                     

                             BM (g) 

                                  (%) BM  =   _________________________   x 100% 

                       BM + BTL + KB (g) 

 

 

                                                         BTL (g) 

                                 (%) BTL  =   _____________________________    x 100%                               

                            BM + BTL + KB (g) 

 

 

                                       KB (g) 

                                 (%) KB   =   ____________________________   x 100% 

                            BM + BTL + KB (g) 

 

 

Dimana:  

BM   =  Benih Murni  

BTL  =  Benih Tanaman Lain 

KB    =  Kotoran Benih 

 

Berdasarkan hasil uji banding antar laboratorium di peroleh data sebagai berikut : 

 

Tabel …. Data Hasil Pengujian Daya Berkecambah Kakao pada Uji Banding Antar 

Laboratorium. 

Lab 

DB (%) Kakao 

u1 u2 u3 u4 

A 96 88 80 76 

B 100 96 96 100 

C 88 96 96 84 

D 100 92 92 100 

E 100 84 92 88 

F 96 96 92 96 

G 100 100 100 100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel anova single faktor (Lampiran 1) menunjukkan nilai F < F kritis 

artinya perbedaan laboratorium tidak berpengaruh terhadap uji daya berkecambah 

kakao pada tingkat signifikansi 0.05. Laboratorium J menghasilkan rerata terendah yaitu 

65% dibandingkan dengan laboratorium lainnya, sedangkan laboratorium G  

menghasilkan nilai rerata tertinggi yaitu 100%. Untuk laboratorium I diperoleh nilai 0 

karena laboratorium tersebut melakukan renovasi laboratorium pada saat pengujian 

telah dilakukan dan sedang dalam proses perkecambahan berlangsung. Akibatnya 

semua wadah semai terbengkalai, dan Laboratorium I masuk dalam kategori outlayer.    

 

Tabel 5. Data Hasil Pengujian Daya Berkecambah Pala pada Uji Banding Antar    

Laboratorium. 

 

Lab 
DB (%) Pala  

u1 u2 u3 u4 

A 24 24 16 16 

B 56 48 48 16 

C 40 42 80 80 

D 24 16 12 16 

E 84 80 80 88 

F 0 0 0 0 

G 36 32 16 28 

H 16 24 16 8 

I 0 0 0 0 

J 40 40 40 44 

H 96 100 96 100 

I 0 0 0 0 

J 88 80 40 52 

K 72 80 72 72 



K 72 56 68 52 

 

Berdasarkan tabel anova single faktor (Lampiran 2) menunjukkan bahwa nilai F < F 

kritis artinya perbedaan laboratorium tidak berpengaruh terhadap uji daya berkecambah 

pala pada tingkat signifikansi 0.05. Hasil rerata tertinggi dicapai oleh laboratorium E 

yaitu 83% dan terendah pada laboratorium H hanya 16%. Laboratorium F dan I masuk 

dalam kategori outlayer. Laboratorium I juga tidak melanjutkan pengujian karena 

renovasi lab, hal yang sama terjadi pada komoditi Kakao.  

 

 

Tabel  6. Data Hasil Pengujian Kadar Air Kakao pada Uji Banding Antar Laboratorium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil anova single faktor (Lampiran 3) menunjukkan bahwa nilai F < F kritis 

artinya perbedaan laboratorium tidak berpengaruh terhadap pengujian kadar air kakao. 

Hasil rerata tertinggi dicapai oleh laboratorium G (46,4%) sedangkan rerata terendah 

dihasilkan oleh laboratorium E (34,2%) sedangkan ada tiga laboratorium yang tidak ikut 

melakukan pengujian kadar air kakao karena belum memiliki peralatan untuk uji kadar 

air.  

 

Tabel 7. Data Hasil Pengujian Kadar Air Pala pada Uji Banding Antar Laboratorium 

 

Lab 

 

KA (%) Pala 

u1 u2 u3 u4 

Ambon 40,5 46,3 41,0 46,4 

Surabaya 41,3 41,6 41,3 39,2 

Medan 46,6 45,1 45,3 46,5 

Jawa Timur 43,5 43,0 42,0 43,3 

Lab 

 

KA (%) Kakao 

u1 u2 u3 u4 

A 44,0 45,0 44,0 45,0 

B 45,0 44,2 45,4 45,1 

C 44,6 46,0 44,0 45,0 

D 45,9 44,8 44,4 43,3 

E 35,9 32,1 35,2 33,4 

F 47,0 44,0 47,0 45,0 

G 47,2 45,3 45,3 47,9 

H 45,0 47,0 45,0 47,0 



Lampung 45,0 45,0 43,5 43,6 

Makassar 43,0 42,6 39,0 41,8 

Manado 47,0 46,8 48,9 41,7 

Sofifi 33,0 33,0 32,5 32,4 

 

Berdasarkan data hasil anova singel factor (lampiran 4) menunjukkan bahwa nilai F > 

Fkritis artinya perbedaan laboratorium berpengaruh terhadap kadar air Pala pada 

tingkat signifikansi 0.05. hasil rerata tertinggi dicapai oleh lab G (46,1%) dan rerata 

terendah dicapai oleh lab H (32,7%).  

 

Tabel 8. Data Hasil Pengujian Kemurnian Fisik Kakao pada Uji Banding Antar Laboratorium 
 

Lab BM  BTL KB KF (%) 

A 343,5 0 0,054 343,554 

B 317,685 0 0 317,685 

C 300,813 0 0 100 

D 276 0 0 100 

E 600 0 0 100 

F 600 0 0 100 

G 215,511 0 0 100 

H 261 0 0 100 

 

Berdasarkan hasil anova single faktor (Lampiran 5) menunjukkan bahwa nilai F lebih 

kecil dari F kritis artinya perbedaan laboratorium tidak berpengaruh terhadap kemurnian 

fisik kakao pada tingkat signifikansi 0.05. Hasil benih murni rerata tertinggi dicapai oleh 

laboratorium  A dan B (>100%) sedangkan laboratorium C, D, E, F dan G mempunyai 

nilai rerata terendah (33,3%). Laboratorium I, J dan K tidak mengikuti pengujian 

kemurnian fisik karena peralatan belum tersedia.  Pada kemurnian fisik tidak diperoleh 

benih tanaman lain (BTL) sehingga semua laboratorium hasilnya 0 (nol).  

Uji Robust Z-score digunakan untuk menganalis data hasil uji banding yang memiliki 

nilai dan telah dilakukan analisis uji Homogenitas dan Stabilitas. Parameter yang 

dihitung adalah zbi (between laboratory Z-score) dan zwi (within laboratory Z-score). 

 

 

 



 

              

Gambar 1. Unjuk Kerja Antara  Laboratorium untuk Uji Daya Berkecambah Kakao 

 

 

Dari gambar 1. di atas dapat disimpulkan bahwa untuk perhitungan daya berkecambah 

kakao berdasarkan perhitungan Robust Z Score, hasil unjuk kerja antara laboratorium 

(Zbi pada ke-11 laboratorium seluruhnya masuk kategori memuaskan.  

Untuk hasil uji Zwi (dalam laboratorium) memuaskan pada semua hasil uji daya 

berkecambah kakao sesuai standar  yang telah ditetapkan dan metode uji pada masing-

masing laboratorium dapat dilihat pada Lampiran 6.  

 

 

 

 Gambar 2.  Unjuk Kerja Antara Laboratorium untuk  Uji Daya Berkecambah Pala. 

  

Pada gambar 2. memperlihatkan hasil unjuk kerja antara laboratorium (Zbi) 

menunjukkan 11 laboratorium masuk kategori memuaskan dengan nilai Z-Score (|Z|< 

2)  sedangkan untuk hasil uji Zwi (dalam laboratorium) terdapat 6 (enam) laboratorium 
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yang masuk kategori outlier (laboratorium A, B, C, D, G dan H) karena memiliki nilai Z-

Score  -3>Zwi>3 dapat dilihat pada Lampiran 7.   

                  

 

 

Gambar 3. Unjuk kerja antara laboatorium untuk uji kadar air Kakao. 
 

 

 

Untuk pengujian ini 11 laboratorium sebagai peserta tetapi yang mengikuti pengujian 

kadar air untuk kakao hanya 8 laboratorium yang bersedia ikut. Ada 3 laboratorium yang 

tidak bersedia menguji disebabkan peralatan uji kadar air belum tersedia yaitu 

laboratorium I, J dan K.  

Dari gambar 4, dapat dilihat hasil unjuk kerja ke 8 laboratorium  menunjukkan hasil 

analisisnya yang memuaskan karena baik nilai Zbi maupun nilai Zwi (|Z|< 2) dapat 

dilihat pada lampiran 8 yang artinya ke lima laboratorium punya nilai kompeten dalam 

melakukan pengujian kadar air Kakao, kecuali laboratorium E pada nilai Zbi masuk 

kategori outlayer dimana nilai (IZI<-2).  

 

 

                      Gambar 4. Unjuk kerja antar laboratorium untuk uji kadar air Pala. 
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Pada gambar 4. Memperlihatkan hasil unjuk kerja antara laboratorium menunjukkan 8 

(delapan) lab masih masuk dalam kategori memuaskan. 

Hasil yang diperoleh dari uji banding antara lab yaitu :  

- KA Kakao memiliki nilai tengah rata-rata 44,7%. Dari ke 8 laboratorium yang 

masuk kategori out layer pada nilai Zbi (-9,0) yaitu laboratorium Lampung. Nilai 

yang diperoleh lebih rendah dari -2,0. 

- KA Pala memiliki nilai tengah rata-rata 43,3%. Dari ke 8 laboratorium semuanya 

memperoleh hasil yang memuaskan karena tidak ada laboratorium yang outlayer. 

- DB Kakao memiliki nilai tengah rata-rata 89%. Standar yang ditetapkan sesuai SNI 

adalah ≥80%. Laboratorium yang masuk kategori out layer adalah laboratorium 

LUPH Ternate.  

- DB Pala memiliki nilai tengah rata-rata 27,5%. Hasil yang diperoleh dari ke 11 lab 

berkisar antara 20 – 60%. Laboratorium yang masuk kategori outlayer yaitu 

laboratorium Surabaya, Medan, Jawa Timur, Manado, Makasar, Ternate, Sofifi, 

Tidore dan Masohi. Hasil pengujian masih dibawah standar.    

- KF Kakao memiliki nilai rata-rata 100%. Untuk ke 7 laboratorium. Empat 

labortaorium yang tidak mengikuti pengujian kemurnian fisik yaitu laboratorium 

Lampung, LUPH Ternate, BPT Soa Siu dan BPT Masohi. 

Peserta uji banding antar laboratorium diikuti oleh 8 laboratorium dengan lingkup 

pengujian kadar air dan 7 untuk kemurnian fisik dan 11 laboratorium untuk daya 

berkecambah. Untuk daya berkecambah kakao ada 11 laboratorium masuk kategori 

memuaskan.   Untuk daya berkecambah pala terdapat 4 laboratorium (A), B, C, D, E 

dan F) menunjukkan memuaskan sedangkan laboratorium G masuk kategori Outlier 

untuk hasil uji antar laboratorium (Zwi). Untuk kadar air kakao semua (8) laboratorium 

berkompeten dalam melakukan pengujian sehingga hasilnya memuaskan. Metode 

standard dan hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan akreditasi 

laboratorium sesuai SNI ISO/IEC 17025:2008.  

Untuk meningkatkan kinerja laboratorium perlu dilakukan investigasi penyebab 

ketidaksesuaian hasil uji banding dengan identifikasi metode pengujian atau peralatan 

dan kompetensi analis.  

 Jejaring dan kerjasama laboratorium 

Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kerjasama antar labor atorium pada wilayah 

kerja BBPPTP Ambon dan meningkatnya kerjasama antar laboratorium pada wilayah 

kerja BBPPTP Ambon. 

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan pengembangan jaringan laboratorium difokuskan 

di laboratorium di wilayah kerja BBPPTP Ambon. 

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Jejaring Laboratorium dilaksanakan pada bulan 

Desember 2018 di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. 



Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah diskusi dan tanya jawab. 

 

Laboratorium BBPPTP Ambon telah melakukan Jejaring Kerjasama laboratorium 

denagn Laboratorium BP2STP Sofifi,yaitu diantaranya telah memberikan peralatan 

laboratorium berupa : 1 Buah Alat Oven untuk pengujian kadar air benih (KA), 1 Buah 

Alat Germinator untuk pengujian daya berkecambah benih, 1 Buah Jangka sorong 

dijital, 1 Buah Timbangan Dijital, dan 1 buah Sondifider alat homogenitas benih dan 1 

buah Desikator alat untuk pendinginan cawan hasil uji KA semua peralatan tersebut 

diberikan pada tahun 2014 dan peralatan tersebut masih berfungsi dengan baik dan 

digunakan hingga sekarang dan pernah juga di berikan dana bantuan dari tahun 2015 

- 2016, dana tersebut digunakan untuk kegiatan eksplorasi pala makian .  

Dari hasil wawancara yang kami lakukan pada pengelola laboratorium BP2STP Sofifi 

secara Struktural dan personil laboratorium sudah ada namun dari dokuken belum 

lengkap masih dalam penyusunan, sehingga personil laboratorium belum berjalan 

sebagaimana mestinya, jumlah analis ada 3 yaitu 2 PNS dan 1 honorer yang ditugaskan 

untuk melakukan pengujian, sedangkan peralatan setandar untuk pengujian yaitu, (KA) 

berupa Oven  yang masih baik dan layak gunakan dan selalu dilakukan kalibrasi setiap 

tahunnya oleh lembaga yang berkompeten, begitu juga timbangan elektrik yang sesuai 

untuk melakukan penimbangan bahan sampel untuk pengujian dan selalu dilakukan 

kalibrasi setiap tahunnya, ada juga alat kemurnian fisik benih (KF) yang masih layak 

dan kondisi baik untuk digunakan, sedangkan Rumah kaca kondisinya tidak layak untuk 

digunakan sebagai bangunan untuk pengujian daya berkecambah benih (DB) sehingga 

perlu dilakukan perbaikan, dan selama ini pengujian DB dilakukan di dalam germinator 

standar dan mengunakan ruang kantor untuk pengujiannya, kondisi laboratorium yang 

kami kunjungi masih perlu dilakukannya perawatan alat yang lebiah baik, dan personil 

laboratorium yang memiliki komitmen untuk melakukan unjuk kerja perlu di perhatikan, 

ruang lingkup laboratorium BP2STP pada dasarnya adalah laboratorium perbenihan 

untuk pengujian tanaman pangan padi dan jagung dan hortikultura serta laboratorium 

tanaman perkebunan, untuk kegiatan laboratorium rutin dilakukan uji profisiensi setiap 

tahunnya denagn laboratorium tanaman pangan dan hortikultura di cimangis, 

sedangkan uji banding antar laboratorium dan uji antar analis belum pernah dilakukan, 

laboratorium tersebut belum memiliki setandar pelayanan yang jelas, meskipun di setiap 

peralatan laboratorium telah ada buku pencatatan setiap kegiatan pengunaan alat uji. 

Dari hasil keterangan dan kondisi yang kami lihat pada laboratorium BP2STP Sofifi, 

kami lihat secra garis besar, bangunan telah ada namun perlu perbaikan dan perapian, 

dari peralatan sudah ada dan cukup untuk pengujian, tapi perlu perawatan alat yang 

lebih baik sehingga alat tidak mudah rusak serta perlu  penjadwalan perawatan alat oleh 

personil laboratorium, serta ketersediaan listrik yang kadang terjadi pemadaman dan 

tidak tersediaanya genset sebagai antisipasi penyediaan sumber listrik, jumlah personil 

laboratorium sudah ada namun belum cukup aktif dalam pengelolaan laboratorium, 

Stuktur dan dokumen laboratorium sudah ada tapi belum lengkap dan masih dalam 



penyusunan, dari beberapa persoalan dan ketersediaan yang sudah dimiliki, ada 

persoalan yang sangat mendasar yaitu, letak geografis tempat kantor dan laboratorium 

yang jauh dari tempat tinggal personil laboratorium, kondisi transport yang dipisahkan 

oleh lautan menjadi kendala yang sangat krusial, dalam kondisi cuaca yang gelombang 

tinggi maka personil laboratorium tidak dapat menjalankan kegiatannya sehinga 

pengujian bisa terhambat dan tentu hasilnya tidak sesuai yang harus dilakukan.  

 

 

 

Gambar 1. Oven dan timbangan elektrik dalam keadaan baik dan layak pakai 

 

Kegiatan jejaring dan kerjasama laboratorium dilaksanakan di LUPH (Laboratorium 

Utama Pengendalian Hayati) Ternate bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pengelolaan kegiatan Jejaring dan Kerjasama Laboratorium. Pengembangan jejaring 

dan kerjasama laboratorium ini dimaksudkan untuk memberdayakan dan meningkatkan 

kinerja laboratorium di wilayah binaan salah satunya dengan meluncurkan dana perekat 

per wilayah dan melakukan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu 

laboratorium. Dalam kaitan dengan kegiatan jejaring dan kerjasama laboratorium, maka 

tim melakukan wawancara dan peninjauan di laboratorium dan rumah kaca. 

  

Tabel... daftar Inventarisasi alat dan bahan laboratorium dan rumah kaca milik LUPH 

Ternate tahun 2018 

No. Nama Alat/Bahan Jumlah 
Kondisi Barang 

Baik Rusak 

1. Erlemeyer 

- 100 ml 

- 200 ml 

 

100 buah 

100 buah 

 

√ 

√ 

 

- 

- 

2. Gelas ukur 

- 1000 ml 

- 500 ml 

 

5 buah 

5 buah 

 

√ 

√ 

 

- 

- 



 

1. Peralatan  

18. Bak perkecambahan 7 buah  

19. Bak penampung air 1 buah  

20. Keranjang plastik 2 buah  

21. Waskom plastik  4 buah  

22. Hyter/gembor 2 buah  

 

Kondisi laboratorium utama pengendalian hayati belum tertata dengan baik dan 

kebersihan masih harus ditingkatkan, ruang rumah kaca telah ditata dengan baik namun 

belum ada form/buku kerja  pengujian daya berkecambah pala dan cengkih, sehingga 

dalam ruang rumah kaca terdapat anakan pala dan cengkih dalam polibag yang tidak 

ada rekaman waktu pengujiannnya, tim mengarahkan cara penataan laboratorium dan 

menyusun jadwal perawatan alat dan petugas kebersihan serta buku kerja di 

laboratorium dan rumah kaca agar semua kegiatan pengujian memiliki rekaman. 

 

 

No. Nama Alat/Bahan Jumlah 
Kondisi Barang 

Baik Rusak 

3. Petridish 

- Diameter 9 cm  

- 5 cm 

 

10 buah 

10 buah 

 

√ 

√ 

 

- 

4. Pipet 

- 5   ml 

- 10 ml 

 

20 buah 

20 buah 

 

√ 

√ 

 

- 

- 

5. Autoclave 1 buah √ - 

6. Incubator  1 buah √ - 

7. Jas Laboratorium 10 buah √ - 

8. Computer 1unit √ - 

9. Kotak Isolasi 2 buah √ - 

10. Laminar flow hot 1buah √ - 

11. Lampu Bunsen 10 buah √ - 

12. Mikroskop cahaya 4 buah √ - 

13. Mikroskop cahaya 10 buah √ - 

14. Oven memmert 2 buah √ - 

15. Ac Conditioner 2 unit √ - 

16. Kulkas 1 unit √ - 

17. Timbangan Analitik 2 buah √ - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Inventarisasi alat/bahan di laboratorium Proteksi  LUPH Ternate 

 

Kegiatan laboratorium proteksi yang dilakukan yaitu perbanyakan jamur Tricohoderma 

spp dan Beauveria bassiana yang diambil dari tanah seputar tanaman perkebunan pala, 

cengkih dan kelapa. Kegiatan di rumah kaca yang sementara dilakukan yaitu  riring 

hama oryctes dan Bactocera serta  uji daya berkecambah benih tanaman pala dan 

cengkih  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kegiatan pengujian di laboratorium proteksi dan rumah kaca LUPH Ternate 

 

Kegiatan Laboratorium Benih terkait alat untuk pengujian kadar air  metode oven berupa 

; Desikator, cawan porselin, dan tang penjepit  belum dimiliki laboratorium. 

  

LUPH Ternate memiliki 7 (tujuh) orang analis proteksi dan 5 (lima) orang analis benih, 

yang merupakan pejabat fungsional POPT dan PBT. Kompetensi yang dimiliki oleh 

petugas/analis laboratorium baik proteksi maupun benih masih rendah karena mereka 

belum pernah diikutkan dalam kegiatan pelatihan/magang terkait laboratorium. 



Kedepan diharapkan agar para analis dapat diikutkan dalam kegiatan 

pelatihan/magang atau inhouse trainning terkait pengujian yang dilakukan 

 

Laboratorium belum mempunyai dokumen sistem manajemen mutu seperti panduan 

mutu, dokumen prosedur, instruksi kerja alat dan metode, form-form, maupun buku 

kerja alat yang digunakan. Metode pengujian perbanyakan jamur secara sederhana 

sementara pengujian daya berkecambah mengacu pada instruksi kerja metode 

BBPPTP Ambon. 

 

LUPH Ternate merupakan bagian dari BBPPTP Ambon, dengan demikian terjalin 

hubungan kerjasama antara kedua laboratorium. Laboratorium LUPH diikutkan dalam 

kegiatan uji banding antar laboratorium benih  dan pengembangan metode uji mutu 

benih  khususnya uji daya berkecambah benih pala, cengkih dan kakao yang 

diselenggarakan oleh BBPPTP Ambon, LUPH Ternate sering dikunjungi oleh 

Universitas Khairun fakultas pertanian terkait kegiatan praktikum. 

 

a. BPT Soasio Tidore 

Brigade Proteksi Tanaman (BPT) Soa-Siu sejak diresmikan tanggal 16 September 1987 

hanya melaksanakan kegiatan proteksi, tetapi sejak terjadi penambahan tugas dan fungsi 

BBPPTP Ambon  tahun 2008 dan sudah memiliki  Pengawas Benih Tanaman (PBT) maka 

di BPT Soa-Siu juga melakukan tugas dan fungsi perbenihan salah satu kegiatannya yaitu  

melaksanakan pengujian mutu benih tanaman perkebunan. 

Dalam kaitan dengan kegiatan jejaring dan kerjasama laboratorium, maka tim melakukan 

wawancara dan pengamatan terkait kegiatan di laboratorium dan rumah kaca,  

 

BPT Soa-Siu memiliki laboratorium Proteksi dan rumah kaca yang digunakan untuk riring 

hama dan kegiatan uji daya berkecambah tanaman perkebunan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar …  Foto bersama analis proteksi dan benih di depan Laboratorium        

                                  Proteksi dan Rumah Kaca BPT Soa Siu 

 



Alat dan bahan yang terdapat di laboratorium proteksi sebagai berikut : 

 

Tabel... alat dan bahan di laboratorium BPT Soasiu tahun 2018 

 

No. Nama Alat/Bahan Jumlah Keterangan 

1. Beaker glass 

- 2000 ml 

- 1000 ml 

- 500 ml 

- 250 ml 

- 100 ml 

- 50 ml 

 

5 buah 

1 buah 

1 buah 

2 buah 

1 buah 

1 buah 

 

2. Erlemeyer 

- 100 ml 

- 200 ml 

 

10 buah 

4 buah 

 

3. Gelas ukur 

- 1000 ml 

- 500 ml 

 

4 buah 

2 bh 

 

4. Petridish 

- Diameter 9 cm  

- 5 cm 

 

29 buah 

20 buah 

 

5. Testube 

- 9 ml 

 

8 buah 

 

6. Disicting set 2 buah  

7. Cover glass 1 dos  

8. Jarum ose  4 buah  

9. Kompor listrik 1 buah  

10. Timbangan duduk ukuran 3 kg 1 buah  

11. Thermohygrometer 1 buah Rusak 

12. Lampu bunsen 2 buah  

13. Jarum suntik 3 buah  

No. Nama Alat/Bahan Jumlah Keterangan 

14. Refrigerator 1 buah  

15. Enkas/Inkubator 2 buah dirakit sendiri 

16. Ac 1 buah  

17. Mikroskop merk Olympus CX21 1 buah  

18. Stabilizer merk Toyosaki 1 buah  



19. Komputer merk Lenovo 1 buah  

20. Printer merk Epson L360 1 buah  

21. Papan tulis mika 1 buah  

22. Jas lab 4 buah  

23. PDA 500 gr 1 botol Exp 31-8-2017 

24. Plastik wrap 1 dos  

25. Alumunium foil 1 dos  

26. Alkohol 

- 70% ukuran 1liter 

- 90% ukuran 1 liter 

 

1 botol 

1 botol 

 

1. Bak perkecambahan 7 buah  

2. Bak penampung air 1 buah  

3. Keranjang plastik 4 buah  

4. Waskom plastik  5 buah  

5. Hyter/gembor 1 buah  

 

Laboratorium BPT Soa-siu belum memiliki laboratorium perbenihan dan alat/bahan  

untuk pengujian mutu benih, untuk itu diharapkan agar kedepan BPT Soa-Siu juga 

difasilitasi dengan alat/bahan uji mutu benih. 

Kondisi laboratorium belum tertata dengan baik dan kebersihan masih harus 

ditingkatkan, Ruang rumah kaca telah ditata dengan baik namun belum ada form/buku 

kerja  pengujian daya berkecambah pala dan cengkih, sehingga dalam ruang rumah 

kaca terdapat anakan pala dan cengkih dalam polibag yang tidak ada rekaman waktu 

pengujiannnya, tim mengarahkan cara penataan laboratorium dan menyusun jadwal 

perawatan alat dan petugas kebersihan serta buku kerja di laboratorium dan rumah 

kaca agar semua kegiatan pengujian memiliki rekaman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gambar 3. Inventarisasi alat/bahan dan kenampakan alat/bahan di laboratorium 

Proteksi BPT Soa-Siu 

 

Kegiatan laboratorium proteksi yang dilakukan yaitu perbanyakan jamur Tricohoderma 

spp dan Beauveria bassiana yang diambil dari tanah seputar tanaman perkebunan pala, 

cengkih dan kelapa. Kegiatan di rumah kaca yang sementara dilakukan yaitu  riring 

hama oryctes dan Bactocera serta  uji daya berkecambah benih tanaman pala dan 

cengkih  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kegiatan pengujian di laboratorium proteksi dan rumah kaca BPT Soa-Siu 

 

BPT Soa –Siu memiliki 1 (satu) orang analis proteksi dan 2 (dua) orang analis benih, 

mereka adalah pejabat fungsional POPT (Koordinator BPT Soa-Siu) dan PBT. 

Kompetensi yang dimiliki oleh petugas/analis laboratorium baik proteksi maupun benih 

masih rendah karena mereka belum pernah diikutkan dalam kegiatan pelatihan/magang 

terkait laboratorium. Kedepan diharapkan agar para analis dapat diikutkan dalam 

kegiatan pelatihan/magang atau inhouse trainning terkait pengujian yang dilakukan, 

disamping itu perlu penambahan analis mengingat analis yang ada tidak lama lagi akan 

purna bakti.  

 

Laboratorium belum mempunyai dokumen sistem manajemen mutu seperti panduan 

mutu, dokumen prosedur, instruksi kerja alat dan metode, form-form, maupun buku 

kerja alat yang digunakan. Metode pengujian perbanyakan jamur secara sederhana 

sementara pengujian daya berkecambah mengacu pada instruksi kerja metode 

BBPPTP Ambon. 

 

BPT Soa-Siu merupakan bagian dari BBPPTP Ambon, dengan demikian terjalin 

hubungan kerjasama antara kedua laboratorium. Laboratorium BPT Soa-Siu diikutkan 

dalam kegiatan uji banding antar laboratorium benih  dan pengembangan metode uji 



mutu benih  khususnya uji daya berkecambah benih pala, cengkih dan kakao yang 

diselenggarakan oleh BBPPTP Ambon. 

 

Kerjasama antar laboratorium BBPPTP Ambon khususnya laboratorium perbenihan 

dengan BPT Masohi dalam bentuk uji banding antar laboratorium. Dalam 2 tahun 

tertakhir telah dilakukan uji banding untuk komoditi kakao, pala dan cengkeh. Selain itu 

kegiatan pengujian pengembangan metode yang telah dilaksanakan dari tahun 2016 

sampai sekarang. Uji banding antar analis belum pernah dilakukan di laboratorium BPT 

Masohi. 

Laboratorium BPT Masohi masih banyak kekurangan dalam penyediaan peralatan. 

Kondisi laboratorium yang tidak terawat karena petugas yang kurang perhatian dengan 

kondisi ruang laboratorium dan alat-alat yang telah ada tidak terawat sehingga menjadi 

berdebu. 

Laboratorium BPT Masohi tidak memiliki tenaga analis, yang ada hanyalah tenaga PBT 

dan POPT. Peralatan yang ada di laboratorium yaitu: autoclaf, kulkas, mikroskop, 

tabung reaksi, enkas, lampu bunsen, gelas tabung ukur, tabung erlenmeyer, gelas ukur 

untuk laboratorium APH. Laboratorium benih memiliki rumah kaca. Ruang lingkup 

pengujian hanyalah daya berkecambah. Metode uji yang dilakukan adalah pengujian 

pengujian daya berkecambah pala unggul lokal. 

Belum tersedianya standar pelayanan pada laboratorium BPT Masohi. Belum memiliki 

dokumen sistem manajemen mutu dalam bentuk panduan mutu, dokumen prosedur 

maupun instruksi kerja alat dan metode, ataupun form yang harus tersedia dalam 

laboretorium. Buku kerja dan jadwal perawatan pun belum tersedia di rumah kaca BPT 

Masohi. 

 

B. Proteksi 

1. Pengembangan teknologi proteksi tanaman perkebunan 

a. Identifikasi dan koleksi OPT 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengIdentifikasi OPT dalam rangka pengambilan keputusan 

pengendalian dan membuat koleksi OPT khususnya OPT kakao, cengkih, pala dan 

kelapa. 

Kegiatan dilaksanakan di wilayah kerja BBPPTP Ambon mulai dari bulan Agustus sampai 

dengan Nopember 2018 

Hasil Identifikasi OPT sebagai berikut :  

Berdasarkan pengamatan lapangan, tanaman kelapa yang menunjukkan gejala terserang 

OPT seluas 10 ha menyebar di 9 kampung yakni Sausapor, Wiguem, Emaus, Bondek, 

Sauran, Bandonggwan, Jokte, Surau, dan Nanggow. Koordinat pengamatan hama ini 

ditemukan di Desa Sausapor posisi N: 0° 30´ 01ʺ  dan  E: 132° 05´ 10,2ʺ dengan ketinggian 

4 meter dpl.  



Pada bagian bawah daun tua warnanya menguning dan layu sedangkan bagian daun 

muda dan pucuk masih terlihat hijau dan segar.  Pada bagian buah terlihat ada kumpulan 

kutu perisai yang bergerombol secara merata pada permukaan kulit buah dan daun. 

Dari penampakan ciri serangan diatas, menunjukan tanaman terserang hama kutu perisai 

(Aspidiotus sp). Hama ini menghisap cairan daun sehingga daun berbercak kuning dan 

toksin yang dikeluarkan hama menyebabkan jaringan daun di sekelilingnya akan mati. 

Daun yang terserang terutama bagian bawah daun, mayang, buah muda dan buah yang 

tua. Pada serangan berat permukaan daun tertutupi oleh kutu sehingga dapat 

menyebabkan daun menjadi kering dan rontok, akibatnya kelapa tidak berproduksi. 

Pola sebaran sporadis dengan rata-rata tingkat kerusakan > 50%. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan petugas dan petani, serangan tersebut telah berlangsung selama 4 

bulan.  

Rekomendasi pengendalian yang dapat kami usulkan yakni dengan musuh alami 

kumbang Chilocorus pollitus (Mulsant.). kumbang ini termasuk famili Coccinellidae dengan 

corak warna kuning merah diameter tubu 4 mm, larfa berwarna agak kehitaman. 

Chilocorus pollitus telah berhasil mengendalikan hama Aspidiotus destructor  di 

Kabupaten Ende NTT dan Kabupaten Maluku Tenggara di Prov[nsi Maluku 

Kegiatan Identifikasi dan Koleksi OPT Tanaman  Perkebunan,  dilaksanakan di Kabupaten 

Halmahera Selatan dengan sasaran kegiatan mencari serangga pada tanaman kakao, 

cengkih, kelapa dan tanaman pala yang merupakan tanaman dominan di Kabupaten 

Halmahera Selatan. Lokasi yang dilakukan pencarian untuk kegiatan Identifikasi dan 

Koleksi OPT Tanaman  Perkebunan adalah ; Desa Wai Mega, Desa Kampung Makian, 

Desa Tuakona dan Dusun Kupal, Pencarian serangga dilakukan oleh petugas BBPPTP 

Ambon dan petugas UPPT Bacan serta petani pemilik lahan setempat 

Kegiatan identifikasi dan koleksi OPT dilaksanakan di Desa Kawa, Kecamatan Piru, 

Kabupaten Seram Bagian Barat. Desa Kawa dipilih sebagai tempat kegiatan karena 

adanya laporan serangan OPT kakao dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 

Kabupaten Seram Bagian Barat  untuk dilaksanakan identifikasi OPT tersebut. Terkait 

OPT yang sedang marak  menyerang tanaman kakao di sana. Sebelum kegiatan koleksi 

dan identifikasi dilakukan, tim melakukan koordinasi dengan petugas UPPT Piru, Dinas 

Pertanian, Perkebunan dan Peternakan  Kabupaten . Seram Bagian Barat dan Kepala 

Desa Kawa. Untuk melaksanakan kegiatan identifikasi dan koleksi OPT, tim juga 

memberikan masukan terkait penanggulangan OPT kakao di Desa Kawa kepada pemilik 

kebun yang mendampingi tim saat meninjau lokasi serangan. 

OPT Kakao yang dikeluhkan Dinas Pertanian dan pemilik kebun kakao di Desa Kawa 

adalah penyakit Vascular Streak Dieback (VSD) yang disebabkan oleh jamur 

Oncobasidium theobromae. Gejala yang disebabkan oleh penyakit VSD adalah klorosis 

tampak daun menguning dengan bercak-bercak berwarna kuning. Biasanya daun tersebut 

terletak pada helaian daun kedua atau ketiga dari titik tumbuh. Daun-daun yang 

menguning akhirnya gugur sehingga tampak gejala ompong. Pada bekas duduk daun bila 

dipetik maka akan nampak tiga buah noktah berwarna cokelat kehitaman. Apabila 

serangan ini tidak segera ditanggulangi, pohon kakao akan mati. Pengendalian penyakit 

VSD secara mekanis dengan cara memotong ranting yang sakit ditambah 30 cm dari batas 



yang sehat dan pengendalian secara biologi dengan menggunakan agen pengendali 

hayati Trichoderma sp. Di Desa Kawa selain mengidentifikasi OPT yang dikeluhkan oleh 

Dinas Pertanian dan warga setempat, tim juga mengoleksi OPT lain yang ada di lokasi 

pengambilan contoh untuk diidentifikasi lebih lanjut di laboratorium entomologi BBPPTP 

Ambon. Beberapa OPT yang dikoleksi seperti larva Oryctes rhinoceros, beberapa 

serangga dari ordo Coleoptera dan Lepidoptera.  

          

Selain itu ditemukan hama Bemesia sp gejala serangan nampak pada bagian bawah daun 

atau  pucuk daun  ditemukan serangga berupa kupu- kupu berwarna putih. Pengendalian 

secara mekanis dengan cara semua hama dapat dimatikan dengan tangan selain itu 

secara biologis dapat menggunakan agens pengendali hayati Beauveria bassiana 

  

   

 

 

 

 

    

     

 

 

 

Hasil Koleksi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar ... hasil koleksi OPT tahun 2018 

 

Hasil Identifikasi  ditemukan 5 OPT penting yang menyerang tanaman perkebunan yaitu 

OPT pada tanaman kelapa, pala, cengkih dan kakao dan hasil koleksi sebanyak 32 koleksi  

sekaligus di buat rekomendasi untuk pengendalian OPT. 

b. Pengamatan dan peramalan OPT 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyediakan data serangan OPT perkebunan yang 

akurat, mengetahui kondisi dan perkembangan serangan OPT Tanaman Perkebunan di 

wilayah kerja BBPPTP Ambon selama tahun 2018. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini 

yakni: 

Masing-masing provinsi telah melakukan pengamatan OPT penting, sesuai dengan 

komoditi unggulannya (terlampir pada lampiran 1) 

 

 



 

 

 

 

 

c. Analisa pola sebaran dan dearah sebar OPT 

Kegiatan ini bertujuan untuk  

 Mengamati dan mendata OPT hama penggerek yang menyerang tanaman cengkih 

di wilayah Provinsi Maluku , Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Tehoru. 

 Menganalisa data serangan OPT guna melihat bagaimana bentuk pola sebaran 

dan daerah sebaran OPT hama penggerek  pada tanaman cengkih.   

 

Kegiatan Analisa Pola Sebaran dan Daerah Sebaran OPT  Tanaman Perkebunan di 

Provinsi Maluku untuk tahun 2018 dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dinas 

Kabupaten yang membidangi perkebunan.   

 

Waktu pelaksanaan kegiatan Analisa Pola Sebaran dan Daerah Sebaran OPT 

Tanaman Perkebunan di Wilayah Provinsi Maluku yang dimulai pada bulan Pebruari - 

Desember  2018. Tempat pelaksanaan di Provinsi  Maluku, Kabupaten Maluku 

Tengah, Kecamatan Tehoru.    

 

Metode yang digunakan adalah pengamatan dan pengumpulan data lapangan tentang 

intensitas kerusakan dan  daerah sebar OPT tanaman cengkih dan pala per Desa 

dalam satu Kecamatan. Analisa data menggunakan Rumus : Natawigena,1989  
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    n     =    Jumlah kategori serangan 

    v     =    Skala dari setiap kategori serangan 

    Z     =    Skala tertinggi 

    N    =     Sampel (jumlah pohon yg diamati) 

 

 

Hasil pengamatan terhadap tanaman cengkih di desa Teluti Baru dan desa Mosso, 

dimana hama yang menyerang tanaman cengkih adalah Xyleborus sp, berukuran kecil 

berwarna hitam. Kumbang jantan tidak mempunyai sayap dan ukuran lebih kecil 

daripada serangga betina. Gejala serangan yang tampak adalah adanya lubang-

lubang gerekan berukuran kira-kira 1 mm pada permukaan kulit batang. Akibat 

serangan hama ini, tanaman menjadi lemah, mudah patah, tunas-tunas mati, daun 

ranting mongering dan akhirnya tanaman mati.  

 

Dari hasil analisa data yang diperoleh, terlihat bahwa hama penggerek yang 

menyerang tanaman cengkih di desa Teluti Baru dapat dibagi dalam tiga kategori 

kerusakan yaitu kategori sedang dengan intensitas kerusakan ≥10-25% dan terdapat 

di satu lokasi pengamatan, kategori berat  dengan intensitas kerusakan sebesar >25 

– 50%  terdapat di empat lokasi pengamatan dan untuk kategori sangat berat dengan 

intensitas kerusakan sebesar >50% terdapat di enam lokasi pengamatan. Secara 

keseluruhan pengamatan yang dilakukan di desa Teluti Baru, menunjukan bahwa 

kondisi tanaman cengkih yang dikelola oleh petani setempat akan mengalami 

kematian total.  

 

Pola penyebaran hama penggerek tanaman cengkih, secara spot-spot dan 

serangannya pada tanaman-tanaman yang sudah tua (umur 35 – 40 tahun). 

Kondisi ini apabila tidak dilakukan penanganan secara baik oleh petani, dalam hal ini 

menyangkut kebersihan areal pertanaman, pemupukan, pemangkasan akan lebih 

mempermudah OPT untuk berkembang biak lebih cepat dan mengakibatkan tanaman 

cengkih yang berada pada desa tersebut mengalami kematian. Kurangnya perhatian 

petani dalam merawat tanaman cengkih tersebut, selain diakibatkan oleh beberapa 

faktor di atas, ada beberapa hal penting lagi yang mengakibatkan tanaman cengkih 

kurang mendapatkan perhatian yang baik oleh petani diantaranya adalah : turunnya 

harga jual, lokasi pertanaman cengkih yang jauh dari pemukiman petani, adanya 

alternatif lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti nelayan, buruh 

bangunan dan lain-lain, sehingga tanaman cengkih atau tanaman perkebunan lainnya 



dibiarkan begitu saja, dan pada akhirnya banyak terserang oleh hama maupun 

penyakit. 

 

Khusus untuk tanaman cengkih yang berada di desa Mosso, seperti terlihat pada table 

di atas, menunjukan intensitas kerusakan yang sangat besar, dimana dari semua 

lokasi pengamatan, menunjukan tingkat kategori sangat berat, sehingga perlu 

dilakukan eradikasi. Kondisi ini dapat terjadi akibat berbagai macam hal seperti yang 

terjadi di desa Teluti Baru seperti kurangnya perawatan tanaman baik dalam hal 

kebersihan kebun, pemberian pupuk maupun pemangkasan cabang, ranting dan 

bahkan batang guna memotong siklus hidup dari OPT tersebut. 

 

Secara umum, serangan hama penggerek baik itu penggerek batang, cabang dan 

ranting yang terdapat pada tanaman cengkih di Kecamatan Tehoru, sudah sangat 

memprihatinkan. Kondisi ini sudah berlangsung lama dan tidak adanya perhatian 

pemerintah daerah (kabupaten dan kecamatan), sehingga jumlah tanaman yang 

mengalami kematian dari tahun ke tahun tetap meningkat, seiring dengan 

bertambahnya jumlah populasi OPT (hama) penggerek tersebut 

 

Pengendalian  yang perlu dilakukan untuk mencegah meluasnya serangan hama 

penggerek memerlukan teknik tersendiri, karena larva berada dalam batang, cabang 

dan ranting. Beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam upaya 

pengendalian hama terpadu adalah : 

- Sanitasi, cengkih akan tumbuh dengan baik apabila cukup air dan mendapat sinar 

matahari langsung.  

- Penggunaan varietas tahan. 

- Monitoring hama secara teratur. 

- Melakukan pengendalian secara : 

 Mekanis : Memusnahkan telur penggerek secara langsung atau menutup 

lubang gerekan dengan pasak kayu atau tanah liat. 

 Hayati : Infuse akar dengan menggunakan jamur Beauveria bassiana 

 Kimia : Menggunakan insektisida sintetik yaitu dioleskan pada batang, 

diinjeksikan pada batang, dan ditaburkan pada tanah insektisida sistemik 

berbahan aktif carbofuran (misalnya Furadan 3 G) dengan dosis 115 – 150 

gr/pohon, dengan interval 3 bulan sekali.  

Tindaklanjut ke depan yang perlu dikerjakan 

- Perlu dilakukan eradikasi, sehingga tanaman yang sudah tua dan terserang berat 

tidak menjadi tempat hidup untuk hama penggerek. 



- Pemeliharaan tanaman perlu dilakukan secara terus menerus, guna memperkecil 

timbulnya OPT baru, khususnya pada tanaman-tanaman yang masih 

dikategorikan sehat. 

- sosialisasi secara terus menerus Kepada petani menyangkut antisipasi 

perkembangan hama penggerek, sehingga petani dapat melakukan pengendalian 

secara dini. 

- Perlu adanya kerjasama yang baik, antara Dinas yang membidangi perkebunan 

dan BBPPTP Ambon, dalam pengambil suatu keputusan pengendalian atau hal-

hal lain, yang berkaitan dengan tanaman perkebunan.  

 

 

d. Analisa GUP dan inventarisasi DPI 

Kegiatan ini bertujuan untuk mendata lokasi kebun di wilayah Kecamatan 

Banda Neira Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, yang terkena dampak 

Penomena Iklim Ekstrim,  yang secara signifikan berpengaruh terhadap 

perekonomian petani perkebunan pala dan merekomendasikan upaya 

penanggulangan Dampak Penomena Iklim Ekstrim yang terjadi di Kecamatan 

Banda Neira. 

Sasaran 

 Tersedianya data lokasi dan jenis DPI di wilayah kerja BBPPTP Ambon bagi pihak 

yang memerlukan. 

 Tersedianya rekomendasi pendukung kebijakan pengelolaan perkebunan akibat 

Dampak Penomena Iklim Ekstrim. 

 

Waktu pelaksanaan kegiatan Identivikasi, Inventarisasi dan Analisa DPI di   

Kecamatan Banda Neira kabupaten Maluku Tengah   Provinsi Maluku  mulai 

dilaksanakan pada bulan Pebruari sampai dengan bulan Desember 2018.   

 

Pelaksanaan analisa gangguan usaha perkebunan (GUP) non OPT di       6 (enam) 

Desa, 24 (dua puluh empat) RT, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, dengan 

maksud menemukan lokasi/ lahan/areal perkebunan yang terkena gangguan usaha 

akibat anomali iklim ekstrim. Kejadian anomali iklim ekstrim terjadi peningkatan suhu 

udara pada periode bulan kering yang panjang tanpa hujan sehingga memicu 

kebakaran kebun tanpa dapat dikendalikan.  Anomali iklim dominan ditemukan pada 

semua lokasi pengamatan GUP. Selain itu terjadinya peningkatan intensitas curah 

hujan yang menyebabkan banjir dan longsor. Beragamnya gangguan yang terjadi 

sangatlah mengganggu produktifitas hasil perkebunan yang dapat terlihat pada lokasi 

dan jenis gangguan pada Tabel 1 dibawah ini.  

 



Dari jumlah tanaman dan luas lahan tanaman pala yang diusahakan oleh petani 

seperti pada tabel 1 di atas di Desa Lonthoir, Desa Selamon, Desa Pulau Ay, Desa 

Merdeka, Desa Rajawali dan Desa Kampung Baru, mengalami gagal panen pada 

tahun 2018 tepatnya pada bulan Mei, juni dan bulan Juli, dengan jumlah kerugian 

sebagai berikut  : 

 Jumlah tanaman pala di Kecamatan Banda Neira  353.939 pohon (2.546 Ha),  

 1 pohon tanaman pala menghasilkan +  5000 buah pala, dan  

 jumlah buah pala untuk kecamatan banda neira = 353.939 x 5000 =  179.695.000. 

bh pala 

 rata – rata biji pala dalam 1 kg = 150-180 biji pala.   

 Kerugian yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim (data curah hujan terlampir) 

mencapai 40 %  rata2 pertanaman petani.  

 Dari kerugian 40 % tersebut dapat kami hitung kerugian yaitu  40 % x 179.695.000 

( : 150 = 1.197.966,6 kg biji pala)  =  107.817.000 bh pala (718.780 kg biji pala). 

 Buah pala yang hilang 179.695.000 x 40 % = 71.878.000 ( : 150 = 479,19 kg biji 

pala) 

 Jumlah petani di kecamatan banda  1.800 orang 

 Kerugian oleh petani 479,19 kg biji pala : 1800 orang = 266,21 kg 

 Yang dipanen oleh petani 60 % dengan jumlah 718.780 : 1800 = 399,32 kg biji 

pala/petani 

 

Musim hujan dan angin yang terjadi di Maluku khususnya di kecamatan Banda Neira 

pada tahun 2018 jumlah curah hujan sesuai data Badan Meteorologi dan Geofisika 

Stasiun Meteorologi kelas III Banda Neira, Maluku Tengah (terlampir) pada bulan Mei 

sebesar 786,9 mm, pada bulan Juni sebesar  987,7 mm dan pada bulan juli sebesar 

860,8 mm, mengakibatkan gugurnya buah pala rata – rata per pohon mencapai 40 %, 

sehingga pada tahun 2018  petani pala di Kecamatan Banda Neira mengalami Gagal 

Panen. Dan mengalami kerugian  masing masing petani diperkirakan sebesar 266,21 

Kg biji pala x Rp.80.000 = Rp. 21.296.800,-  

 

Usaha penanggulangan yang dianjurkan yaitu : 

 Penanaman Tanaman Pala di Kecamatan Banda 0-700 m dari permukaan laut, 

karena kalau tanaman pala tumbuh diatas itu maka buahnya tidak akan bertahan 

pada saat musim hujan dan angin. 

 Perlu ada penanaman pohon pelindung berupa pohon kenari di sekitar 

pertanaman pala, untuk mengatasi musim angin, hujan dan musim kemaru. 

 Pembuatan sumur di kebun pala, dapat mempertahankan kelembaban yang 

bermanfaat untuk mengatasi gugur buah pala pada saat musim panas yang 

berkepanjangan. 

 Membuat pengasapan/pemanasan sekitar areal pohon pala dengan melakukan 

pembakaran kayu bekas dan rumput dalam drom yang telah dipotong setenga.  



Kedepan disarankan untuk : 

 Pendataan lokasi yang rawan gangguan akibat fenomena iklim ekstrim terhadap 

tanaman perkebunan perlu dilakukan terus-menerus agar dapat memetakan 

kebijakan yang bersifat penyesuaian atau adaptasi. 

 Membuat Rekomendasi Pencegahan untuk meminimal kerugian oleh  petani yang 

diakibatkan oleh embun mei.  

 

2. Pengembangan dan pemanfaatan APH tanaman perkebunan 

a. Eksplorasi, identifikasi dan koleksi agens hayati dan musuh alami 

Tujuan dari kegiatan ekplorasi, idetifikasi dan koleksi  APH golongan jamur   adalah untuk 

mendapatkan APH golongan jamur  dari sampel tanah, serangga dan sampel tanaman 

berupa buah/biji an daun  sebagai jamur antagonis sepesifik lokal, meningkatkan 

pemanfaatan APH yang spesifik lokal sebagai bahan pengendalian OPT sasaran dan 

meningkatkan pelaksanaan pengembangan APH di laboratorium dan   digunkan bahan 

biakan maupun sebagai stok. 

Waktu pelaksanaan Ekplorasi, Indentifikasi dan koleksi APH golongan jamur  yang  

dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan  Desember 2018, sedangkan lokasi 

ekplorasi di Desa Taraudu Kusu , Desa Tedeng Kabupaten Halmahera Barat, Kelurahan 

Foramadiyahi dan  Kastela  Kota Ternate, selain itu pelaksanaan identifikasi dan koleksi  

dilaksanakan di laboratorium Utama pengendalian Hayati (LUPH) Ternate Propinsi Maluku 

Utara. 

Kegiatan ekplorasi APH golongan jamur di laksanakan dengan menggunakan metode survey , 

sasaran pada 4  ( empat ) lokasi  sampel meliputi : 

 Lokasi Tedeng  Kecamatan Jailolo Kabupaten Haalmahera Barat. 

 Lokasi  Taraudukusu Kecamatan Sahu Timur Kab.Halmahera barat. 

 Lokasi Kastela  Kecamatan Ternate Pulau  Kota Ternate 

 Lokasi  Foramadiyahi   Kecamatan Ternate Pulau Kota Ternate. 

Sedangkan pada masing-masing lokasi sasaran yang di peroleh sampel yang di duga 

mangandung APH  sebagai sumber isolate adalah buah, daun dan serangga  serta  tanah  dimana 

:  

 Sampel buah kakao yang diperoleh adalah buah yang bebas dari hama PBK  

 Sampel daun kakao yang di peroleh adalah daun bebeas dari serangan OPT serta daun ke 

tiga dari ujung ( daun tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda) 

 Sampel serangga adalah seranga pada larva, pupa dan imago yang diduga terserang APH. 

 Sampel dari tanah adalah tanah yang di peroleh di sekitar rhysosfer tanaman, pala, cengkih, 

kelapa dan kakao, masing-masing  sebanyak 2,5 kg . 

 

           Identifikasi APH golongan jamur yang  di amati  secara makroskopis meliputi bentuk, warna koloni 

dan diameter pertumbuhan, pengamatan dilakukan setiap hari selama 14 hari pada biakan APH, 

sedangkan secara mikroskopis yang diamati meliputi bentuk konidiofor, fialid dan konidia dengan 



metode mikrokultur. Hasil infentarisasi masing-masing sampel berdasarkan hasil verifikasi dapat 

di sajikan pada table 2 dibawah. 

 

Tabel 3, Hasil  Infentarisasi  Isolat Lokal   APH Golongan Jamur 

Jenis Sampel 

Asal  Isolat 

Verifikasi 

Lokasi Kecamatan 

Tanah Pala 

Tanah Pala 

Tanah pala 

Tedeng 

Taraudukusu 

Foramadiyahi 

 Jailolo 

Sahu Timur 

Ternate Pulau 

Trichoderma harzianum 

Trichoderma harzianum 

Trichoderma harzianum- 

Tanah cengkih 

Tanah cengkih 

Foramadiyahi 

Kastela  

Ternate Pulaau 

Ternate Pulu 

Trichoderma harzianum  

Trichoderma veridae 

Tanah Kelapa 

Tanah Kelapa  

Tanah kelapa 

Tedeng 

Foramadiyahi 

     Kastela  

Jailolo 

Ternate Pulau 

Ternate pulau  

Trichoderma veridae 

Trichoderma harzianum 

Trichoderma veridae 

Tanah kakao 

Tanah kakao 

Tarudukusu 

Tedeng 

Sahu Timur 

Jailolo 

Trichoderma harzianum 

Trichoderma harzianum  

Biji kakao 

 Baji kakao  

Kastela 

Taraudukusu 

Ternate Pulau 

Sahu Timur 

Beauveria. bassiana 

Beauveria  bassiana 

Daun Kakao  Kastela Ternate Pulau Beauveria Bassiana 

 

 

Hasil eksplorasi dari sampel tanah di sekitar perakaran tanaman pala  diisolasi  pada Meda PDA 

menunjukan hasil akhir Trichderma harzianum yang di perleh dari  desa  Tedeng, Taraudukusu, 

Foramadiyaahi,smpel dari Tanah pala, cengkih, kelapa dan kakao. Bentuk konidiafor bercabang 

dan bersusun vertical, failit tebal agak pendek,kodianbentuk oval, , pertumbuhan dalam cawan 

petri   lebih cepat mencapai 9 cm dan struktur kasar. Hasil eksplorasi dari sampel tanah di sekitar 

tanaman cengkih dan Kelapa  di Kastela, Foramdiyahi dan Tedeng diisolasi pada Meda PDA 

menunjukan hasil akhir Trichderma viridae, bentuk konidiafor tegak agak horizontal,bercabang dan 

bersusun agak vertical, failit tebal agak pendek, tebal, struktur dalam cawan petri kasar, 

pertumbuhan hari ke 7 memenuhi petri. Selain itu hasil isolasi dari  buah kakao yang di isolasi pada 

media PDA di temukan Beauveria bassiana  yang di peroleh  sampel dari Desa  Taraudukusu dan 

Kastela bentuk seperti lapisan tepung, koloni pinggir warna putih, tidak rata,kasar, secara 

mikrokopis tumbuh  konidiafor zig sag,  konidia bulat, bentuk butiran. 

Dengan adanya APH yang diperoleh dari berbagai jenis sampel perlu adanya pengujian lanjutan 

agar dapat mengetahui lebih jauh Jamur antagonis terhadap berbagai OPT serta terbatasnya 

tenaga laboratorium yang ada perlu adanya tenaga ahli yang berkompeten lagi agar kegiatan 

berjalan dapat berkelanjutan 

 

b. Uji invitro NEP terhadap OPT perkebunan di laboratorium 

Tujuan dilaksanakan kegiatan Uji  Efektifitas nematoda entomopatogen ini      adalah 

untuk:  



 Mengetahui daya parasitasi dari nematode entomopatogen terhadap   larva Oryctes. 

rhinoceros. 

 Mengoptimalkan pemanfaatan musuh alami berupa nematoda entomopatogen untuk 

mengendalikan larva. Oryctes rhinoceros. 

Sasaran dari kegiatan uji NEP adalah untuk mengetahui efektivitas 

nematodaentomopatogen dalam mengendalikan larva Oryctes. rhinoceros. nematoda 

entomopatogen berpotensi sebagai agens pengendali hayati sangat efektif dalam 

mengendalikan larva Oryctes. rhinoceros. 

Pelaksanaan  kegiatan  ini dilaksanakan pada Bulan  Oktober  2018 di Laboratorium  

Entomologi  dan Nematologi  BBPPTP Ambon  dan  Rumah Kaca. 

Rancangan  penelitian yang digunakan  adalah  Rancangan  Acak  Lengkap yang terdiri  

dari  empat  perlakuan  dan  masing-masing diulang  dua kali :  

P0 = kontrol ( tanpa perlakuan ) 

P1 = perlakuan dengan NEP dosis pengenceran 14 Liter air 

P2 = perlakuan dengan NEP dosis pengenceran 7 Liter air 

P3 = perlakuan dengan NEP dosis pengenceran 3,5 Liter air 

 

Larva Oryctes. rhinoceros yang mati oleh NEP menunjukkan gejala awal dengan kondisi 

lemah, tidak ada gerakan dan akhirnya mati. Tekstur tubuh berubah menjadi lembek dan 

bila dibedah jaringan lunak berair. Warna tubuh larva  Oryctes rhinoceros yang mati 

berwarna coklat kehitaman. Apabila tubuh larva ditekan maka akan mudah hancur dan 

mengeluarkan cairan berbau busuk. Larva Oryctes. rhinoceros yang terserang NEP 

mengalami penurunan aktivitas pergerakan, cenderung diam dan pada akhirnya mati. 

Larva yang sudah mati berbentuk koma dan mengalami perubahan warna pada tubuh 

larva. Perubahan warna pada larva terjadi akibat reaksi bakteri simbion photorhabdus sp 

yang ada dalam saluran pencernaan NEP, dengan merusak konstruksi jaringan tubuh 

larva sehingga larva yang sudah mati berwarna hitam.  

 



 

 

Gambar 4. Larva Oryctes. rhinoceros yang terserang NEP 

 

Juvenil infektif (JI) NEP pada larva Oryctes rhinoceros dikeluarkan dari tubuh larva yang 

sudah mati menggunakan metode white trap (Rahim, 2010). 

Pengamatan  di bawah  mikroskop ditemukan NEP yang masih hidup dengan tubuh 

menyerupai cacing, warna transparan dan kepala memiliki kait. Larva yang sudah mati 

diamati penyebab kematiannya secara makroskopis dan mikroskopis. Larva yang mati 

pada tiap perlakuan, dihitung jumlah larva yang mati dan dimasukkan ke dalam grafik 

mortalitas. 

 

 

        Gambar 5. NEP yang ditemukan dalam bangkai larva Oryctes. rhinoceros 

Hasil pengamatan mortalitas larva Oryctes. rhinoceros yang diberi empat perlakuan dosis 

NEP selama 7 minggu dapat dilihat pada grafik. Grafik tersebut menunjukkan persentase 

jumlah rata-rata mortalitas larva Oryctes. rhinoceros dari dua ulangan disetiap perlakuan 

dosis NEP. Mekanisme patogenesis NEP secara umum melalui beberapa tahapan yaitu 

: invasi, evasi dan toksigenesis. Invasi merupakan suatu proses terjadi penetrasi NEP ke 

dalam tubuh serangga inang melalui lubang-lubang alami, seperti mulut, anus, spirakel 



dan kutikula. Tahap selanjutnya adalah evasi yaitu tahap NEP mengeluarkan bakteri 

simbion di dalam tubuh serangga inang, setelah melalui tahap invasi dan evasi, 

selanjutnya terjadi proses toksikogenesis yaitu tahap bakteri simbion menghasilkan 

toksin, sehingga dapat menyebabkan kematian pada serangga inang (Mulyaningsih, 

2010). 

 

 

Gambar 6. Persentase jumlah larva Or. rhinoceros yang mati selama 7 

 minggu pengamatan 

 

Mortalitas larva pada minggu kedua sebanyak 4 % terjadi pada dosis pengenceran NEP 

3,5 liter. Pengenceran NEP 14 liter dan 7 liter belum terjadi kematian hal ini diduga 

dipengaruhi oleh kemampuan NEP mencapai larva, kemampuan bakteri simbion 

mengeluarkan racun, ukuran larva masing-masing perlakuan tidak sama. NEP masuk 

kedalam tubuh larva melalui lubang-lubang alami seperti mulut, anus, spirakel dan 

kutikula. NEP masuk ke dalam tubuh larva dan mengeluarkan bakteri simbion 

Photorhabdus sp didalam tubuh serangga kemudian bakteri tersebut mengeluarkan 

toksin yang menyebabkan kematian pada larva (Wiratno, 2012). Poinar & Grewal (2012) 

menyatakan bahwa ketika juvenil infektif (JI) masuk ke dalam rongga tubuh inang, maka 

bakteri dalam tubuh JI akan dikeluarkan melalui anus, lalu berkembang biak dengan 

cepat di dalam tubuh inang sehingga inang akan mati. Nematoda akan berkembang dan 

bereproduksi di dalam tubuh inang, makan bakteri simbiotik dan mendegradasi jaringan 

tubuh inang (Rahardjo et al., 2014). 

 

 

 

 

Pengamatan mortalitas larva pada minggu ketiga, mortalitas pada perlakuan NEP 14 liter 

belum ada kematian larva, perlakuan NEP 7 liter meningkat menjadi 5 %, pada perlakuan 

NEP 4,5 liter mortalitas larva menjadi 10 % dan pada kontrol 0 %. Peningkatan mortalitas 

ini diakibatkan meningkatnya jumlah NEP yang menginfeksi tubuh larva. NEP 
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memerlukan waktu untuk menginvasi serangga inang. NEP yang masuk ke dalam tubuh 

larva bekerja tidak pada saat yang bersamaan tergantung pada besar larva, berat larva 

dan factor-faktor abiotik yang mendukung, sehingga ada larva yang sudah mati dan ada 

larva yang masih hidup hal ini tampak pada grafik mortalitas minggu pertama sampai 

minggu ketiga. 

Minggu keempat, kelima, keenam sampai minggu ketujuh mortalitas larva semakin tinggi. 

Mekanisme patogenitas NEP mulai dari invasi, evasi dan toksigenesis terjadi pada awal 

NEP menginfeksi larva pada minggu pertama, sedangkan pada minggu ketujuh hanya 

menunggu waktu kematian semua larva. Minggu pertama sampai minggu ketiga masih 

banyak larva yang belum mati, karena NEP memerlukan waktu untuk menginfeksi larva 

sehingga proses kematian larva sedikit lambat. Dibandingkan pada minggu keempat 

sampai minggu ketujuh kematian larva semakin meningkat. Perbandingan tingkat 

mortalitas larva dari minggu ketiga sampai minggu ketuju menunjukkan tingkat mortalitas 

yang tertinggi sampai yang terendah pada masing-masing dosis perlakuan. Mortalitas 

yang paling rendah yaitu (0-60 % ) pada NEP pengenceran 14 liter, NEP pengenceran 7 

liter (5-70 %), NEP pengenceran 3,5 liter (10-75 %). Kematian larva Oryctes. rhinoceros 

pada dosis NEP 14 liter lebih sedikit dibandingkan dengan dosis NEP 7 liter dan 3,5 liter, 

hasil ini sesuai dengan pernyataan Wouts (1980) bahwa mortalitas inang meningkat 

dengan penambahan jumlah nematode. 

NEP pengenceran 7 liter dijadikan dosis rekomendasi. Berdasarkan tujuan penelitian 

bahwa mencari dosis yang efektif berdasarkan jumlah dan mortalitas larva yang tertinggi 

dalam waktu yang singkat. NEP pengenceran 3,5 liter pada minggu keempat dijadikan 

pembanding karena pada minggu keempat jumlah kematian larva mencapai 25 %. 

Kematian pada NEP pengenceran 14 liter sebesar 15 % dan NEP pengenceran 3,5 liter 

sebesar 35 %. Kematian larva pada minggu keempat sampai minggu ketuju, jumlah 

mortalitas tertinggi terjadi pada NEP pengenceran 3,5 liter mencapai 75 %, sedangkan 

NEP pengenceran 7 liter 70 % dan NEP pengenceran 14 liter 60 %. Suhu dan 

kelembaban merupakan faktor pembatas terhadap NEP. Kisaran suhu selama penelitian 

yaitu 25-30 0C. Menurut Subagiya (2005) menyatakan bahwa pada lingkungan yang 

cocok parasitasi nematoda menjadi lebih tinggi, sehingga akan meningkatkan 

kemampuan nematoda untuk menemukan inangnya. Menurut Adam & Nguyen (2002) 

NEP meningkatkan aktifitasnya hingga 80 % pada suhu 21-30 0C dan menurun pada 

suhu 12-16 0C. Menurut Hazir et al. (2004) nematoda inaktif pada suhu kurang dari 10-

15 0C dan mati pada temperatur lebih dari 30-40 0C. Kisaran kelembaban selama 

penelitian adalah 70-99 %. Menurut Suyanto et al. (2012) kelembaban adalah hal yang 

paling utama berpengaruh terhadap aktivitas nematoda di dalam tanah. Kisaran 

kelembaban tanah yang baik berkisar 40-90 %. Kendala-kendala yang ditemukan di 

lapangan yang mempengaruhi mortalitas larva Oryctes. rhinoceros yaitu dosis NEP 14 

liter selama pengamatan ada 3 larva yang menjadi pupa, ada 2 larva yang menjadi pupa 

dari dosis 7 liter dan ada 1 larva yang menjadi pupa dari dosis 3,5 liter. Pupa ditemukan 

dalam keadaan sudah mati. Ditandai dengan tubuh pupa yang sudah kosong. Hal ini 

membuktikan bahwa NEP selain menginfeksi stadia larva, NEP juga menginfeksi stadia 



pupa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Suyanto et al (2012) yang menyatakan bahwa 

NEP dapat menyerang pupa dan imago Oryctes. rhinoceros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan dapat diambil kesimpulan bahwa 

nematoda entomopatogen berpotensi sebagai agens pengendali untuk larva Oryctes. 

rhinoceros dengan dosis NEP pengenceran 7 liter. NEP perlu diaplikasikan dilapangan 

secara langsung pada sarang-sarang larva Oryctes. rhinoceros 

 

c. Uji jamur antagonis terhadap beberapa pathogen tanah 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui potensi jamur antagonis terhadap pertumbuhan 

beberapa Patogen Tanah dan efektifitas isolat Trichoderma spp dalam bentuk metabolite 

sekunder yang dimiliki BBPPTP Ambon 

Kegiatan dilaksanakan di laboratorium BBPPTP Ambon, pada bulan September- 

Nopember 2018. Dari hasil uji antagonisme, jamur tanah dapat dikoleksi dan agens 

pengendali hayati dapat dimanfaatkan dari hasil  antagonisme terbaik 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jamur antagonis (Trichoderma spp.) dapat berinteraksi dengan jamur penyakit 

Rigidoporus sp. secara in vitro. Koleksi isolat Trichoderma spp. BBPPTP Ambon dapat 

sebagai agen antagonis terhadap penyakit rigidoporus sp 

Kedepan perlu dilakukan kegiatan lebih lanjut penggunaan isolat jamur trichoderma spp. 

Dari laboratorium BBPPTP Ambon sebagai jamur antagonis terhadap beberapa jamur 

patogen lainnya 

d. Pengujian standar mutu APH (kerapatan dan viabilitas) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Antagonis 0,43 1,37 2,12 2,58 2,83 3,58 4,17 5,83 7,67

Patogen 0,58 0,83 2,00 2,83 3,50 4,00 5,00 6,00 7,00
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Kegiatan ini bertujuan  untuk mengetahui kualitas Agen Pengendali Hayati (APH) yang 

diproduksi Laboratorium Lapangan (LL)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi 

di wilayah kerja. 

Kegiatan pengujian standar Agens Pengendali Hayati dilaksanakan pada bulan Oktober 

sampai dengan November tahun 2018. Pengambilan sampel uji APH dari LL Maros dan 

UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan – Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi 

Selatan. Sedangkan pengujian standar mutu APH dilaksanakan di Laboratorium 

BBPPTP Ambon 

Sampel uji diproduksi Laboratorium Lapangan dan UPTD Balai Proteksi Tanaman 

Perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan. Sampel yang diambil 

ditempatkan pada tempat khusus agar tidak mengalami kerusakan. 

Parameter hasil uji mutu APH sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ditjen 

Perkebunan yakni 

Parameter Satuan Trichoderma spp. B. bassiana 

Kerapatan konidium per ml ≥ 106 ≥ 106 

Viabilitas konidium % ≥ 60 ≥ 60 

Antagonisme 

- Penghambatan 

- Antibiosis  

- Mikoparasitisme 

 

% 

- 

- 

 

≥ 50% 

Positif 

Positif 

 

- 

- 

- 

Patogenesitas terhadap 

serangga uji 

- LD50 

- LT50 

 

per ml hari 

 

- 

- 

 

≥ 106 

≤ 4 

Patogenesitas terhadap 

tanaman tembakau 
- Negatif Negatif 

CATATAN bila salah satu parameter antagonisme terpenuhi berarti telah memenuhi 

syarat (Direktorat Perlindungan Perkebunan, 2014). 

 

Hasil uji mutu dari 2 isolat menunjukan bahwa jamur Trichoderma sp dan Beauveria 

bassiana memiliki kerapatan spora di standar. Sedangkan viabilitas isolat beauveria 

bassiana asal LL Maros dibawah standar.  

Tabel... Kerapatan dan viabilitas spora jamur Trichoderma sp 

 

No Asal Isolat Jumlah spora yang dihasilkan 

(konidia/ ml) 

Viabilitas spora 

(%) 

1 LL Maros 25,3 x 108 a 55,67 b 



2 UPTD Proteksi Sulsel 18,0 x 108 a 93,30 a 

 

 

 

 

Tabel... Kerapatan dan viabilitas spora jamur Beauveria bassiana 

No Asal Isolat Jumlah spora yang dihasilkan 

(konidia/ ml) 

Viabilitas spora 

(%) 

1 LL Maros 12,33 x 108 b 21,70 b 

2 UPTD Proteksi Sulsel 18,33 x 108 a 76,67 a 

 

3. Rakitan teknologi spesifik lokasi proteksi tanaman perkebunan 

a. Kaji terap PHT pada tanaman kakao di wilker 

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan kaji Terap PHT pada tanaman kakao dengan 

menggunakan  metabolit sekunder Beauveria bassiana untuk mengendalikan Helopeltis),  

mengetahui dosis APH yang tepat dan efektif dan memasyarakatkan APH metabolit 

sekunder   di kalangan petani. 

Waktu Pelaksanaan bulan Maret  s.d Nopember 2018. Tempat Kegiatan :   Provinsi 

Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Amahai, Kelurahan Holo. 

Metode Pelaksanaan  : Tanaman kakao yang akan diperlakukan mempunyai umur 

tanaman yang sama. Penentuan lokasi didasarkan pada : 

- Lokasi mudah dijangkau 

- Lokasi merupakan sentra tanaman kakao 

- Lokasi merupakan daerah endemik hama Helopeltis dengan intensitas serangan 

berat 

- Petani mau menerima dan melaksanakan teknologi yang diajarkan (petani inovatif) 

- Penentuan pohon sampel yang diberikan perlakuan akan diamati dan diberi 

label/tanda untuk memudahkan pengamatan 

Perlakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK), dengan jumlah 

pohon sampel sebanyak 84 pohon terdiri dari 4 perlakuan dan 3 blok pengamatan dan 

setiap blok pengamatan terdiri  dari 35 pohon sampel yang diamati dan diaplikasikan 

dengan interval waktu  2 minggu. Dimana perlakuan tersebut desain  sebagai berikut : 

 

BLOK I     BLOK II   BLOK III 



 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

  

B 

 

D 

 

A 

 

C 

 

 

 

D 

 

C 

 

B 

 

A 

 

 

Perlakuan yang digunakan dengan cara penyemprotan metabolit sekunder Beauveria 

bassiana dengan dosis dan perlakuan yang digunakan adalah: 

A. 10 cc/ liter  air, sanitasi , panen sering , pemangkasan, dan pemupukan 

B. 20 cc/ liter  air, sanitasi , panen sering , pemangkasan, dan pemupukan  

C. 30 cc liter  air /, sanitasi , panen sering , pemangkasan, dan pemupukan  

D.  40 cc/ liter  air, sanitasi, panen sering , pemangkasan, dan pemupukan 

 

Pengamatan dilakukan sebelum dilakukan perlakuan dan setelah dilakukan perlakuan                    

dengan maksud untuk mengetahui  penggunaan dosis metabolit sekunder yang efektif dan 

efisen dalam mengendalikan hama Helopeltis          

Parameter yang diamati adalah menghitung  intensitas serangan hama  Helopeltis Untuk 

mengetahui Intensitas Serangan Helopeltis dengan menggunakan rumus sebagai berikut 

: 

               Jumlah buah terserang 

Intensitas Serangan = --------------------------------------         x 100 % 

            Jumlah buah yang diamati 

 

 . 

Penggunaan Metabolit sekunder Beauveria bassiana dengan cara penyemprotan, 

sanitasi, panen sering dan pemupukan hasil pengamatan membuktikan terjadi  berbeda 

nyata antar blok perlakuan B dan C dengan rata-rata intensitas serangan hama Helopeltis 

sebelum perlakuan B sebesar 94.01%  dan setelah perlakuan 16.69%, sehingga terjadi 

penurunan intensitas serangan sebesar 82.25%, sedangkan pada Blok C rata-rata 

intensitas serangan sebelum perlakuan 80.91% dan setelah perlakuan 37.61% sehingga 

kemampuan penurunan intensitas serangan sebesar 53,51%, menunjukan perbedaan 

yang signifikan dalam menekan perkembangan intensitas serangan hama Helopeltis.  

Perlakuan metabolit sekunder Beauveria bassiana dengan cara penyemprotan, panen 

sering,sanitasi, pemangkasan dan pemupukan pada perlakuan B dapat menurunkan 

intensitas serangan sebesar 82.25 %, dan perlakuan D dapat menurunkan intensitas 

serangan sebesar 81,96%,  maka  disimpulkan 20 cc/ l air dapat direkomendasikan untuk 

pengendalian hama Helopeltis. Petani mampu membuat metabolit sekunder secara 

sederhana dengan menggunakan air cucian beras sebanyak 4 l, air kelapa 1 l dan gula 

pasir 1 sendok makan. 

 



b. Ujicoba PHT pada tanaman cengkih di wilker 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan metabolik sekunder antara Jamur 

Beauveria bassiana dan jamur Metarhizium anisopliae dengan dosis yang sama dalam 

mengendalikan hama penggerek di lapangan, dan mendapatkan teknik pengendalian OPT 

yang bermanfaat bagi petani dan instansi terkait. 

Pelaksanaan kegiatan uji coba PHT pada tanaman cengkih untuk pengendalikan hama 

penggerek cengkih dengan menggunakan, metabolik sekunder jamur Beauveria bassiana 

dan Jamur Metarhizium anisopliae  pada   tanaman cengkih di Kabupaten Maluku Tengah, 

Kecamatan Amahai, Desa Tamilou, Dusun Lateri. 

Waktu pelaksanaan kegiatan Uji Coba PHT Pada Tanaman Cengkih dalam 

mengendalikan hama penggerek pada tanaman cengkih dengan menggunakan metabolik 

sekunder Jamur Beauveria bassiana dan Jamur Metarhizium anisopliae yang 

diaplikasikan dengan infus pada akar tanaman cengkeh dari  bulan Maret sampai dengan 

bulan Desember 2018, di Kabupaten Maluku Tengah. 

Aplikasi dilapangan  menggunakan 7 Perlakuan yaitu : 

Perlakuan  I =  Sanitasi, dam  MS Beauveria bassiana 

Perlakuan II =  Sanitasi, MS Metarhizium anisopliae  

Perlakuan III = Sanitasi, MS Trichoderma sp     

Perlakuan IV = Sanitasi, MS Beauveria bassiana dan Metarhizium    anisopliae  

Perlakuan V = Sanitasi, MS Beauveria bassiana dan Trichoderma sp 

Perlakuan VI = Sanitasi, MS Metarhizium anisopliae dan Trichoderma sp 

Perlakuan VII = Sanitasi, MS Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae dan 

Trichoderma sp 

Terdapat 7 Blok Pengamatan satu blok pengamatan terdiri dari  6 petak pengamatan dan 

satu petak pengamatan terdapat 3 tanaman sampel, sehingga Satu blok pengamatan 

terdapat 42 tanaman sampel.  

Untuk perlakuan infus akar dengan menggunakan metabolik sekunder Beauveria 

bassiana, Metarhizium anisopliae dan Tricoderma sp sebanyak 500 ml/pohon pada akar 

tanaman cengkeh yang masih aktif atau berwarna kemerahan. dilakukan dengan kurun 

waktu 3 minggu 1 kali selama 4 kali aplikasi. 

Aplikasi yang dilakukan per pohon ada empat titik lubang yang digali sedalam +  5 s/d 10 

cm, masing-masing lubang dimasukan Metabolik Sekunder Beauveria bassiana, 

Metarhizium anisopliae dan Trichoderma sp sebanyak 1,25 ml, yang telah dimasukan 

kedalam plastik es. 

Penentuan tanaman sampel yang akan dilakukan berdasarkan pengamatan pada satu 

wilayah pengamatan dan merupakan daerah endemik atau terdapat serangan hama 

penggerek tanaman cengkih, dengan penentuan blok dan petak seperti pada butir empat 

diatas. 



 

Pengamatan perkembangan OPT penggerek tanaman cengkih dilakukan pada awal dan akhir dari 

kegiatan uji coba PHT Cengkih dengan maksud untuk mengetahui perkembangan OPT sebelum 

dan sesudah kegiatan uji coba PHT Tanaman Cengkih dan juga untuk mengetahui efektifitas dari 

penggunaan Jamur  Beauveria bassiana dan Jamur Metharizium anisopliae. 

 

Pengamatan terhadap intensitas serangan dilakukan setelah akhir aplikasi.  Pengamatan 

dilakukan dengan cara menghitung jumlah gejala serangan pada  tanaman cengkih. Parameter 

yang diamati adalah menghitung intensitas serangan hama penggerek. setelah dilakukannya 

perlakuan. Untuk menghitung intensitas serangan hama penggerek pada tanaman cengkih 

menggunakan kriteria serangan. 

Dalam kegiatan Uji Coba PHT pada Tanaman Cengkih, yang berlokasi di Dusun Lateri, 

dimana dari hasil analisa data intensitas kerusakan diperoleh bahwa penurunan intensitas 

kerusakan yang lebih besar, dengan menggunakan metabolik sekunder Beauveria 

bassiana yaitu 74,98%, jika dibandingkan dengan penggunaan metabolik sekunder jamur 

Trichoderma sp.sebesar 42,73%. Kondisi ini akan lebih efektif lagi, apabila aplikasi 

dilakukan secara terus menerus oleh petani, sehingga tanaman cengkih yang terserang 

hama penggerek dapat berangsur-angsur pulih. Adapun kesimpulan yang dapat diambil 

dari kegiatan Uji Coba PHT pada tanaman cengkih adalah sebagai berikut : 

- Penggunaan metabolik sekunder jamur Beauveria bassiana dengan dosis 500 

ml/pohon, sangat efektif dalam mengendalikan hama penggerek pada tanaman 

cengkih. 

- Aplikasi dengan menggunakan metabolic sekunder jamur Beauveria bassiana harus 

dilakukan secara berulang-ulang (lebih sering dilakukan lebih baik) dan kontinu, 

sehingga intensitas serangan mengalami penurunan dan dapat memulihkan keadaan 

tanaman. 

- Hasil analisa data menunjukan metabolik sekunder Beauveria bassiana setelah 

dilakukan aplikasi, mengalami penurunan presentase kerusakan sebesar 74,98% dari 

sebelum dilakukan aplikasi sebesar 33,3%.  

- Penggunaan metabolik sekunder dengan cara infus akar, akan lebih cepat di serap 

oleh tanaman, dalam memperbaiki kondisi tanaman apabila terserang oleh OPT. 

- Tanaman cengkih yang berhasil dikendalikan, menunjukan perubahan dengan 

munculnya tunas-tunas muda serta pertumbuhan akar yang terlihat pada plastik infus. 

- Kelompok tani pada Dusun Lateri, sangat respon terhadap kegitan yang dilaksanakan, 

itu terlihat dari keaktifan dalam melakukan aplikasi maupun masukan-masukan yang 

disampaikan oleh tim kerja. 

Dalam kegiatan uji coba PHT pada tanaman cengkih yang akan dilaksanakan di wilayah 

kerja (Provinsi Maluku), perlu menetapkan jadwal yang tepat dalam hal ini menyangkut 

keadaan cuaca, sehingga proses aplikasi tidak mengalami penundaan yang lama.  

 

c. Kaji terap PHT pada tanaman kelapa di wilker 



Kegiatan ini bertujuan untuk mengendalikan hama Brontispa longissima  dengan 

pendekatan PHT yang berwawasan lingkungan melalui penggunaan agen pengendali 

hayati (APH) cair, pemupukan organik, dan sanitasi kebun, serta memperkenalkan metode 

infus akar dan penyemprotan APH untuk mengendalikan hama dengan  menggunakan 

jamur entomopatogen Metarhizium anisopliae anisolpliae dan Beauveria bassiana. 

 

Pelaksanaan kegiatan dimulai dari bulan Maret s.d Agustus 2018, berlokasi di desa Trana, 

Kecamatan TNS, kabupaten maluku Tengah. 

 

Metode perlakuan dengan penentuan sampel  sebesar 10% dari total tanaman 242 

pohondengan jarak tanam 8x8m, yaitu sebanyak 24 tanaman secara acak sederhana 

pada lahan 2 ha. Ada 4 blok pengamatan, dimana terdapat 6 tanaman untuk masing-

masing blok dengan komponen perlakuan sbb: 

1) infus akar menggunakan APH Metarhizium anisopliae           

2) Infus akar menggnakan APH cair Beauveria bassiana 

3) Infus akar menggnakan APH cair Metarhizium anisopliae  + Beauveria  

4. bassiana  

3) Penyemprotan sekitar tanaman dengan APH Metarhizium anisopliae           

4) Penyemprotan sekitar tanaman dengan APH Beauveria bassiana  

5) Penyemprotan sekitar tanaman dengan APH Metarhizium anisopliae +  

5. Beauveria bassiana  
 

Metode Pengamatan : 

 Penghitungan tingkat kerusakan tanaman sampel sebelum dan sesudah perlakuan 

paket PHT 

 Penghitungan laju penurunan tingkat kerusakan daun sebelum dan sesudah 

perlakuan paket PHT 

 

Pengendalian secara PHT melalui perlakuan dengan infus akar dan semprot tanaman 

menggunakan APH cair  Metarhizium anisopliae; dan Beauveria bassiana dapat menekan 

laju tingkat kerusakan kumbang janur (Brontispa sp) rata-rata sebesar 45,65%. Hal ini 

didukung juga dengan perlakuan sanitasi kebun; dan pemupukan organik yang keduanya 

bersifat ramah lingkungan. Terjadi penurunan tingkat serangan secara signifikan, terlihat 

dengan terbukanya pucuk muda tidak ada guratan berupa garis-garis coklat memanjang 

di helaian daun muda. 

Pendekatan PHT melalui perlakuan dengan APH cair  Metarhizium anisopliae; Beauveria 

bassiana; Metharhizium anisopliae + Beauveria bassiana dapat menekan laju tingkat 

kerusakan kumbang janur (Brontispa sp) rata-rata sebesar 45,65%. Hal ini didukung juga 

dengan perlakuan sanitasi kebun; dan pemupukan organik yang keduanya bersifat ramah 

lingkungan.  

 



Perlakuan ke-6 paket PHT untuk menekan perkembangan kumbang janur (Brontispa sp) 

telah diperkenalkan kepada petani desa Trana dengan tujuan agar mereka dapat mandiri 

dan merasakan secara langsung manfaatnya yang selama ini hanya pasrah pada alam 

dan tidak ada upaya pencegahan dan tindakan pengendalian. Petani mengetahui apa 

yang harus dilakukannya, paling tidak harus membersihkan tanaman dan kebunnya dari 

semak dan tali-temali rumput liar/gulma yang membelit dan memparasit, ada penyiangan 

untuk mengatur kebun tidak terlalu lembab. Pemberin pupuk organik dilakukan sebagai 

nutrisi tambahan dan penguat ketahanan tanaman terhadap serangan OPT. Petani 

mengetahui dan mempraktekan sendiri cara infus dan semprot bagian tanaman kelapa 

dengan APH cair jamur Metarhizium dan Beauveria dan jamur Beauveria bassiana. 

 

Dari hasil kaji terap di kecamatan TNS dengan infus dan semprot APH cair yang dilakukan 

oleh anggota kelompok tani Mekar dan Sekar Desa Trana yang didampingi Tim kaji terap 

dari Balai, dapat dilanjutkan ke lokasi lain yang petaninya belum mengenal OPT Brontispa 

sp dengan tingkat serangan yang lebih berat. Kondisi ini perlu ditindaklanjuti untuk kajian 

berikutnya dengan harapan membandingkan penurunan tingkat kerusakan akibat 

kumbang janur pada lokasi yang berbeda. 

 

d. Demplot PHT pada tanaman pala di provinsi Maluku 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi pala melalui PHT dengan 

melaksanakan pengendalian hama, penyakit, pemanfaatan jamur pathogen dan 

pemberian pupuk organik, pestisida nabati dan sanitasi dan diadopsi pemakaiannya oleh 

petani.    

Kegiatan demplot PHT pada  tanaman pala dilaksanakan di Kecamatan Amahai 

Kabupaten Maluku Tengah dimulai pada bulan Maret hingga Nopember 2018 

 

Kegiatan demplot PHT pada tanaman Pala, dimulai. Kegiatan ini dilaksanakan di 

Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah. 

Metode Aplikasi : Metabolit sekunder Trichoderma per pohon 200 cc, arang tempurung 

kelapa per pohon 1 kg, penyemprotan serai per pohon 5 liter/ 1 liter air, penyemprotan 

pupuk bokasi cair per pohon 2 liter, sanitasi kebun melakukan pemangkasan dan 

pembersihan lahan 

 

OPT yang menyerang tanaman pala adalah penggerek batang (Batocera hercules), 

penyakit kanker batang, penyakit, Busuk Buah Kering  Stignina myristicae, penyakit 

Busuk buah basah Collectorichum gloesporiodes dan gugur buah muda maupun tingkat  

kesuburan tanah serta sanitasi. Dari hasil identifikasi/ pengamatan ini terlihat dengan jelas 

banyak tanaman pala yang terserang OPT. dan tingkat kesuburan tanah sangat menurun. 

Hasil identifikasi/pengamatan terhadap OPT pada tanaman pala terlihat dengan jelas 

tingkat kerusakan yang sangat berarti yaitu tanaman yang terserang penggerek batang 



(Batocera sp) berjumlah 15 pohon, dan ada 5  tanaman yang telah mati akibat seangan 

penggerek batang sedangkan tanaman pala yang terserang penyakit kanker batang 

berjumlah 25 pohon, dan tanaman yang terserang penyakit Busuk Buah Kering  Stignina 

myristicae gugur buah basah Colletotrichum gloeosporioides dan gugur buah muda 

masing- masing 12-13 pohon, sehinga dari hasil identifikasi/pengamatan tersebut 

diperlukan pengandalian secara serius, yaitu dilakukan pengendalian keseluruh tanaman 

yang ada, maka melalui kegiatan demplot PHT pada tanaman pala,  diharapkan mampu 

menekan tingkat kerusakan terhadap tanaman pala yang terserang maupun yang tidak 

terserang dan pengendalian ini dilakukan  di  kebun milik Bapak Awaluddin kalolina, bapak 

Mulyadi dan Bapak Saleh. 

 

Setelah selesai identifikasi/pengamatan dilakukan  diskusi dan sosialisasi kepada petani 

tentang pentingnya suatu pengendalian dengan manggunakan metabolit sekunder,  serai, 

arang tempurung kelapa dan pupuk bokashi untuk pertumbuhan tanaman pala dalam 

meningkatkan produksi. Hal ini perlu dilakukan pengendalian secara serius agar tidak 

terjadi kerusakan yang lebih besar  yang dapat merugikan petani. 

 

Hasil Pengendalian yang dilakukan yaitu memanfatakan jamur Trichoderma sp dengan 

cara menginfus akar berdiameter 10 cm dengan konsentrasi 200 cc/pohon pada empat 

arah mata angin dari hasil tersbut belum dapat dipastikan bahwa jamur Trichoderma 

mampu menurunkan tingkat kerusakan hama Batocera disebabkan waktu pengendalian 

samgat terlalu singkat. Pengendalian penyakit kanker batang dengan menggunakan 

pesnab arang tempurung kelapa dengan konsentrasi perpohon 1 kg arang 

tempurung/pohon dengan cara dioles pada bagian batang tanaman yang terserang dapat 

menurunkan tingkat kerusakan hingga 5 % Pengendalian  penyakit Busuk Buah Kering  

Stignina myristicae gugur buah basah Colletotrichum gloeosporioides dan gugur buah 

muda menggunakan cairan pesnab serai dengan konsentrasi 5 liter cairan pesnab serai/1 

liter air/10 pohon tanaman degan cara pelaksanaannya adalah menyemprot buah-buah 

yang terserang dapat menurunkan buah yang gugur akibat penyakit tersebut sebesar 10 

%. selanjutnya pemupukan dengan menggunakan pupuk bokasi cair dan padat yaitu 

dengan cara penyemproten dan pembenaman di dalam tanah diharapkan dapat 

memberikan kesuburan pada tanaman maupun daya tahan terhadap tanaman dalam 

menghadapi serangan OPT. sedangkan sanitasi yaitu melakukan pembersihan kebun 

dengan cara pemangkasan bentuk dan lainya bertujuan untuk menghilangkan sarang - 

sarang hama maupun penyakit yang berada diareal kebun pertanaman 

  

e. Demplot PHT pada tanaman kakao di provinsi Maluku 

Tujuan kegiatan demplot PHT tanaman kakao yaitu: 

- Untuk meningkatkan pengetahuan petani kakao tentang konsep PHT; 



- Memperkenalkan dan memasyarakatkan penggunaan metabolit sekunder sebagai 

komponen PHT untuk mengendalikan OPT kakao; 

- Memberikan contoh cara penanganan OPT tanaman kakao. 

Pelaksanaan kegiatan demplot PHT pada tanaman kakao berlangsung  dari bulan Maret 

sampai dengan Juni 2018 bertempat di Dusun Tohai, Desa Tamilouw, Kecamatan 

Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. 

 

Tabel ...  Paket pengendalian OPT 

 

No OPT Cara Pengendalian 

Pemanfaatan 

metabolik 

sekunder 

Pemanfaatan 

predator (membuat 

sarang semut) 

Fisik/Mekanis 

(panen buah yang 

terserang) 

Kultur teknis 

(pemangkasan 

pohon kakao, 

sanitasi kebun) 

1 Helopeltis sp. V V V  

2 Conopomorpha 

cramerella 

V V V V 

3 Phytophthora 

palmivora 

V  V V 

             Keterangan :  untuk pengendalian dengan membuat sarang semut, mekanis dan kultur  

   teknis dilakukan sekali selama kegiatan. 

 

Pengamatan OPT tanaman kakao dilakukan sebelum dan sesudah dilakukan 

pengendalian. Hasil dari paket pengendalian OPT kakao yang telah dilakukan, dievaluasi 

bersama petani, pejabat strukural dan petugas UPTD setempat. Berdasarkan hasil 

evaluasi dapat diketahui sesuai tidaknya paket pengendalian yang dilakukan dan 

kemungkinan perbaikannya. 

 

Berdasarkan hasil diskusi, ternyata serangan penggerek buah kakao (PBK) dan busuk 

buah kakao merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh petani kakao setempat. 

Sampai saat ini pengendalian terhadap OPT-nya belum dilaksanakan secara maksimal, 

hal ini terlihat dari kurangnya perawatan kebun kakao. Penggunaan teknik pengendalian 

seperti sarungisasi buah kakao, pemanfaatan semut hitam,  penggunaan arang 

tempurung dan penggunaan metabolit sekunder belum pernah dicoba oleh petani. Hal ini 

disebabkan karena mereka belum mendapatkan informasi yang cukup dalam 

pengendalian OPT. Selama diskusi berlangsung, petani sangat tertarik untuk 

menggunakan beberapa kompenen PHT. 

 

Agar tujuan demplot PHT pada tanaman kakao tercapai maka pendekatan penerapan 

langsung di lapangan (demplot) juga dilakukan. Demplot dilaksanakan di lahan petani dan 

langsung diperhatikan oleh petani. Demplot tentang cara pengendalian hama penggerek 

buah kakao (PBK) yaitu sarungisasi buah kakao, pemanfaatan semut hitam dan 

penggunaan metabolit sekunder jamur Beauveria bassiana.  

 



Selain itu juga dilakukan  pemangkasan cabang, melakukan sanitasi buah sakit (penen 

sering) dan gulma yang dapat mengurangi perkembangan OPT. Sanitasi atau kebersihan 

akan membantu meningkatkan masuknya sinar matahari atau aliran udara, mencegah 

serta mengurangi masalah hama, penyakit dan gulma. Hal ini akan memperbaiki 

kesehatan tanaman dan merangsang perkembangan buah. Cara pemangkasan yang 

dilakukan dengan urutan sebagai berikut: 

- Cabang-cabang yang menggantung dan merunduk di bawah ketinggian 1,2 m; 

- Tunas vertikal dan ranting-ranting kecil yang tidak produktif; 

- Semua cabang yang sakit dan rusak; 

- Cabang-cabang yang tumpang tindih; 

- Membuang semua buah yang mongering dan sakit. 

Kebersihan pohon dari penyakit busuk buah dilakukan pemanen untuk mengurangi 

penyebaran inokulum dan terjadinya penyakit. Cara sanitasi buah sakit yaitu memanen 

buah yang bergejala akibat serangan OPT. Serta membuat lubang untuk menanam buah 

yang bergejala. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan, dari 50 pohon kakao yang diamati 

ternyata intensitas serangan hama PBK setelah dilakukan pengendalian berkurang 

sebanyak 36,96% (Petak 1), 42,29% (Petak 2), 58,27% (Petak 3) dan 54,03 (Petak 4).  

 

kategori serangan masing-masing OPT sebelum dilakukan pengendalian masuk dalam 

kategori berat, yaitu lebih dari 50%. Pengurangan intensitas serangan PBK selain 

dikarenakan telah dilakukan pengendalian, juga turut dipengaruhi oleh masuknya musim 

penghujan yang menyebabkan curah hujan dan kelembaban di lokasi pengamatan 

meningkat. Perkembangan PBK sangat dipengaruhi oleh curah hujan, kelembaban kebun 

dengan naungan rapat dan ketersediaan buah. Populasi PBK umumnya rendah pada 

musim hujan dan serangan tinggi terjadi pada kondisi tanaman kakao dengan naungan 

lengkap (Lim, 1984; Wardojo, 1981). Musim yang sangat kering atau sangat basah dapat 

mengurangi populasi PBK (Lim, 1986). 

 

Serangan PBK umumnya terjadi pada buah kakao yang masih muda dengan panjang lebih 

besar dari 8 cm dan dapat terus berkembang seolah-olah tidak terjadi serangan. Kondisi 

ini menyebabkan sulitnya untuk mengetahui tingkat serangan dini karena tidak ada 

perbedaan antara buah terserang dan buah kakao sehat Gejala baru tampak dari luar 

setelah matang dimusim panen, buah kakao yang terserang berwarna agak jingga atau 

pucat keputihan, buah menjadi lebih berat dan bila diguncang tidak terdengar suara 

ketukan antara biji dengan dinding buah. Hal ini terjadi karena timbulnya lendir dan kotoran 

pada daging buah dan rusaknya biji-biji di dalam buah. Kerusakan pada pulp 

mengakibatkan biji saling melekat dan juga melekat pada dinding buah. Kerusakan 

plasenta dapat menyebabkan semua biji rusak dan tidak berkembang. Jaringan buah yang 

telah rusak tersebut menimbulkan perubahan fisiologis pada kulit buah sehingga buah 

tampak hijau berbelang merah atau jingga. 

 



Peningkatkan pengetahuan petani kakao tentang konsep PHT sudah dilakukan melalui 

kegiatan pemberian materi dan diskusi sebelum dilakukan kegiatan pengendalian di 

demplot kakao. 

 

Penggunaan metabolit sekunder dari jamur Beauveria bassiana dilakukan selama 

kegiatan demplot PHT kakao kali ini bersamaan dengan pengendalian secara mekanis 

dan fisik. Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan, dari 50 pohon kakao yang 

diamati ternyata intensitas serangan hama PBK setelah dilakukan pengendalian 

berkurang sebanyak 36,96% (Petak 1), 42,29% (Petak 2), 58,27% (Petak 3) dan 54,03 

(Petak 4).  

 

Penanganan dan pencegahan OPT kakao diwujudkan melalui praktik sarungisasi buah 

kakao, pemanfaatan semut hitam dan penggunaan metabolit sekunder jamur Beauveria 

bassiana. Selain itu juga dilakukan  pemangkasan cabang, melakukan sanitasi buah sakit 

(penen sering) dan gulma yang dapat mengurangi perkembangan OPT. 

 

6. Pengujian dan analisa residu pestisida atau APH tanaman perkebunan 

a. Pengujian aflatoksin pada tanaman pala 

Tujuan dari kegiatan pengujian aflatoksin pada biji pala yaitu untuk mengetahui kandungan 

aflatoksin pada biji pala yang berasal dari petani, pedagang pengumpul dan tingkat 

cemarannya dan untuk meningkatkan kompetensi petugas laboratorium dalam melakukan 

pengujian aflatoksin. 

Ruang lingkup dari kegiatan ini meliputi pengambilan sampel di daerah sentra tanaman 

pala dan pengujian  yang dilaksanakan di Laboratorium Analisis Pestisida (LAP)  BBPPTP 

Ambon. 

Pelaksanaan kegiatan pengujian aflatoksin pada biji pala  dilaksanakan pada bulan 

Februari sampai Desember  2018, di Laboratorium Analisis Pestisida BBPPTP Ambon. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode acak, yakni dengan mengambil contoh 

dari lima titik yang berbeda untuk satu contoh. Sampel diambil mulai dari petani, pedagang 

pengumpul dan gudang. Sampel diambil sebanyak masing-masing 1 kg dalam bentuk biji 

pala yang masih ada tempurung atau tanpa tempurung. Sampel dimasukkan ke dalam 

ziperbag  kering kemuadian dikemas dalam wadah tertutup untuk selanjutnya dibawa ke 

laboratorium untuk dilakukan pengujian. 

Metode : kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT) 

Kegiatan pengujian residu aflatoksin pada biji pala dengan tujuan untuk mengetahui 

kandungan aflatoksin yang berasal dari petani dan pedagang pengumpul serta untuk 

meningkatkan kompetensi petugas dalam melakukan pengujian aflatoksin pada biji pala 

telah dilaksanakan dari bulan Februari sampai Desember. Kegiatan ini  dilakukan dengan 



dua tahap yaitu pengambilan sampel dan pengujian di laboratorium. Pengambilan sampel 

dilakukan di daerah sentra pala yakni Provinsi Maluku Kabupaten Maluku Tengah yang  

merupakan kawasan pengembangan desa organik pala khususnya kecamatan Leihitu dan 

Leihitu Barat serta Kecamatan Banda. Juga dilakukan pengambilan sampel di Provinsi 

Sulawesi Utara Kabupaten Minahasa Utara . Diperoleh 30 sampel berupa biji pala yang 

berasal dari petani dan pedagang pengumpul yang selanjutnya dilakukan pengujian 

aflatoksin di laboratorium, dengan hasil pengujian sebagai berikut : 

No Kode Sampel 

Hasil pengujian aflatoksin 

(ppb) 

B1 G1 B2 G2 

1 01/bijipala/LAP/24/09/2018 - - - - 

2 02/bijipala/LAP/24/09/2018 - - - - 

3 03/bijipala/LAP/24/09/2018 - - - - 

4 04/bijipala/LAP/24/09/2018 - - - - 

5 05/bijipala/LAP/24/09/2018 - - - - 

6 36/bijipala/LAP/19/11/2018 - - - - 

7 37/bijipala/LAP/19/11/2018 - - - - 

8 38/bijipala/LAP/19/11/2018 - - - - 

9 39/bijipala/LAP/19/11/2018 - - - - 

10 40/bijipala/LAP/19/11/2018  - - - 

11 41/bijipala/LAP/19/11/2018 - - - - 

12 42/bijipala/LAP/19/11/2018 - - - - 

13 43/bijipala/LAP/26/11/2018 9,54 - - 0,08 

14 44/bijipala/LAP/26/11/2018 - - - - 

15 45/bijipala/LAP/26/11/2018 - - - - 

16 46/bijipala/LAP/26/11/2018 0.20 - - - 

17 47/bijipala/LAP/26/11/2018 19.78 9,19 0.73 - 

18 48/bijipala/LAP/26/11/2018 - - - - 

19 49/bijipala/LAP/26/11/2018 - - - - 

20 50/bijipala/LAP/03/12/2018 0.87 - - - 

21 51/bijipala/LAP/03/12/2018 - - - - 

22 52/bijipala/LAP/03/12/2018 0.44 - - - 

23 53/bijipala/LAP/03/12/2018 - - - - 

24 54/bijipala/LAP/03/12/2018 - - - - 

25 55/bijipala/LAP/03/12/2018 - - - - 

26 56/bijipala/LAP/03/12/2018 0.03 - - - 

27 57/bijipala/LAP/03/12/2018 - - - - 

28 58/bijipala/LAP/03/12/2018 38,74 7,45 6,00 - 

29 59/bijipala/LAP/03/12/2018 5,16 - - - 



30 60/bijipala/LAP/03/12/2018 - - - - 

 

 

Tabel di atas menunjukkan dari 30 sampel yang dianalisis terdapat 8 sampel yang positif 

mengandung aflatoksin. Berdasarkan EU Regulation 165 Tahun 2010 tentang batas 

ambang kandungan aflatoksin pada biji pala yaitu aflatoksin B1 = 5 µg/kg dan aflatoksin 

total 10 µg/kg,  dari 8 sampel yang positif mengandung aflatoksin, terdapat 2 sampel yang 

melebihi batas ambang kandungan aflatoksin  total yaitu sampel dengan kode 

58/bijipala/LAP/03/12/2018 = 52,19 ppb dan  47/bijipala/LAP /26/11/2018 = 29,7 ppb, 

kedua sampel ini berasal dari petani dan pengumpul. Dan terdapat 4 sampel yang melebihi 

batas ambang kandungan aflatoksin B1 yaitu sampel dengan kode 

58/bijipala/LAP/03/12/2018 = 38,74 ppb, 47/bijipala/LAP /26/11/2018 = 19,78 ppb, 

59/bijipala/LAP/03/12/ 2018 = 5,16 ppb dan 43/bijipala/LAP/26/11/2018 = 9,54 ppb. Dari 

ke 4 sampel tersebut, 3 sampel berasal dari petani dan 1 sampel dari pengumpul. 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan : 

- Sampel yang berasal dari petani terdeteksi 1 sampel yang mengandung aflatoksin 

yang melewati batas ambang kandungan aflatoksin total yaitu 52,19 ppb dan 3 sampel 

yang melewati ambang batas kandungan aflatoksin B1 yaitu 38,74 ppb, 9,54 ppb  dan 

5,16 ppb. Sedangkan Sampel yang berasal dari pengumpul terdeteksi 1 sampel yang 

mengandung aflatoksin yang melewati batas ambang kandungan aflatoksin total yaitu 

29,7 ppb, ppb dan 1 sampel yang melewati ambang batas kandungan aflatoksin B1 

yaitu 19,78 ppb. 

- Kompetensi petugas laboratorium meningkat dalam melakukan pengujian aflatoksin 

khususnya dalam menggunakan alat-alat laboratorium. 

b. Pengujian mutu pestisida dan residu pestisida 

Tujuan dari kegiatan ini yaitu:  

- Untuk mengetahui kandungan residu pestisida Deltametrin pada lada di tingkat petani 

dan pedagang pengumpul wilayah kerja BBPPTP Ambon 

- Untuk meningkatkan kompetensi petugas laboratorium dalam melakukan pengujian 

residu pestisida Deltametrin pada lada. 

Ruang lingkup kegiatan pengujian residu pestisida deltametrin pada lada meliputi 

pengambilan sampel dan pengujian di laboratorium yang akan dilaksanakan di 

Laboratorium Analisis Pestisida (LAP)  BBPPTP Ambon. 



 

Pelaksanaan kegiatan pengujian residu pestisida deltametrin pada lada  dilaksanakan 

pada bulan Februari sampai Desember 2018, di Laboratorium Analisis Pestisida BBPPTP 

Ambon. 

Pengujian residu pestisida dilakukan menggunakan Metode Gas Kromatografi. 

 

Kegiatan pengujian residu pestisida bahan aktif deltametrin pada lada dengan tujuan untuk 

mengetahui kandungan residu pestisida deltametrin pada lada di tingkat petani dan 

pedagang pengumpul serta untuk meningkatkan kompetensi petugas laboratorium dalam 

melakukan pengujian residu pestisida telah dilakukan dengan dua tahap kegiatan yaitu 

pengambilan sampel dan pengujian di laboratorium. Pengambilan sampel dilakukan di 

daerah sentra lada yakni Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bulukumba dan Sinjai, 

Provinsi Sulawesi Barat kabupaten Mammuju dan Polewali Mandar dan Provinsi Sulawesi 

Tenggara Kabupaten Konawe. Diperoleh 30 sampel berupa biji lada kering yang berasal 

dari petani dan pedagang pengumpul yang selanjutnya dilakukan pengujian residu 

pestisida Deltametrin di laboratorium. 

 

Hasil uji menunjukkan, 30 sampel lada yang diuji tidak terdeteksi mengandung residu 

pestisida deltametrin. 

 

c. Perbanyakan NEP di laboratorium 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan perbanyakan nematoda 

entomopatogen spesifik lokasi. 

Perbanyakan NEP dilakukan secara in vivo di laboratorium yaitu dengan menggunakan 

serangga umpan. Serangga yang digunaka adalah larva Tenebrio mollitor (ulat hongkong). 

Kegiatan perbanyakan nematoda entomopatogen di laboratorium BBPPTP Ambon, yang 

dilaksanakan mulai dari bulan pebruari sampai desember, dimana dari data pengamatan 

mikroskop menunjukan bahwa, nematode yang di hasilkan dari serangga inang ulat 

hongkong hanya diperoleh nematoda sebanyak 125 ekor. Dalam melakukan perbanyak 

tersebut, temperatur merupakan faktor abiotik yang secara langsung mempengaruhi 

perkembangan dan pertumbuhan nematode. Hal ini dapat dilihat dengan jumlah nematoda 

yang hidup.  

Masing-masing nematoda memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam merespons 

keadaaan temperatur, misalnya ada nematoda yang dapat berkembang biak dengan baik 

dengan temperature 15ºC - 21ºC, namun ada pula nematode yang dapat berkembang biak 

dengan baik dibawah 15ºC. 

Hasil perbanyakan nematoda ini, diharapkan dapat diaplikasikan pada tanaman-tanaman 

perkebunan yang terserang hama penggerek, sehingga hasil yang ingin dicapai dengan 



perbanyakan tersebut adalah dapat menekan perkembangan OPT khususnya penggerek 

pada tanaman perkebunan. 

d. Perbanyakan APH di laboratorium 

Kegiatan ini bertujuan untuk : Mendapatkan APH padat, cair dan sederhana dalam produk 

yang sederhana, menyediakan stok dalam bentukmedia padat, cair dan sederhana 

sehingga sewaktu-waktu ada kebutuhan agen hayati, stok selalu tersedia. 

Kegiatan Perbanyakan Agen Pengendalian Hayati di laboratorium dengan menggunakan 

APHBeauveria bassiana,Trichoderma sp dan Metarhizium anisopliae dengan media cair, 

padat dan sederhana dilaksanakan di laboratorium Mikologi Balai Besar Perbenihan dan 

Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon. 

Perbanyakan dalam media media padat berupa stater yang diproduksi, akan digunakan 

untuk perbanyakan jamur dalam media beras dan cair. Media padat yang digunakan 

adalah media yang sudah baku yang didalamnya tertera Agar, kentang dan gula yang 

dapat digunakan untuk pertumbuhan jamur didalam testub dan cawan petridish. 

                       

      Tabel ... Hasil Perbanyakan Stater Agens Hayati Dalam Media PDA/Padat 

Nama APH 

Jumlah 

Tabung 

reaksi 

Jumlah  

Petridish 

Stok yang tersedia 

Kontaminasi 
Tabung 

reaksi 

Cawan 

petri 

B. Beaussiana 80 50 13 18 - 

Trichoderma sp 80 50 45 25 - 

M. anisopliae 80 50 15 5 - 

 

 

Media cair yang digunakan untuk perbanyakan APH adalah ekstrak kentang, air, gula 

halus dan agar-agar powder Kandungan karbohidrat yang tinggi membuat kentang masuk 

dalam lima besar sumber karbohidrat setelah beras, jagung, gandum dan terigu tersaji 

pada (gambar 2). 

 

 

 

 

 

                   

              



 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Perbanyakan APH dalam bentuk media cair 

 

Proses pembuatan media cair sangat gampang dan perlu penangan khusus bahkan hampir sama 

dengan media padat (PDA) hanya bedanya pada media cair tidak menggunakan agar sehingga 

medianya tetap berbentuk cair. Komposisi media cair pada kentang mengandung nutrisi  lengkap 

yaitu protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, serat, besi dan natrium. Kandungan Karbohirat 

yang tinggi akan mendorong pertumbuhan jamur, sehingga jamur yang diperoleh dapat 

dikembangakan untuk proses perbanyakan dalam laboratorium. 

 

      Tabel 3. Hasil Perbanyakan APH Dalam Media Cair 

 

Nama APH 
Jumlah 

(Liter) 

Stok yang tersedia 
Kontaminasi 

November (liter) 

B. bassiana 30 5 - 

Trichoderma  sp 30 5 - 

 M. anisopliae 30 5 - 

 

Perbanyakan dengan menggunakan media beras/sederhana yang disimpan dalam kantong plastik 

berukuran 1 kg tersaji dalam gambar 3. 

             

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 . Perbanyakan jamur dalam media beras/sederhana 

 

Perbanyakan agens hayati dalam media beras/sederhana merupakan hal terpenting karena APH 

yang ditumbuhkan dapat mengambil nutrisi makanan dari media tesebut, dalam pengujian 

berkelanjutan atau dalam pelaksaana aplikasi dilapangan diperlukan uji mutu guna mengetahui 

kualitas yang terkandung dalamnya. 

                            Tabel 4.  Hasil Perbanyakan Agens Hayati Dalam Media Beras/Sederhana  

 

Nama APH 
Jumlah 

(Kg) 

Stok yang tersedia 

(Kg) 
Kontaminasi 

B. bassiana 20 5 1 

Trichoderma  sp 20 5 1 

M. anisopliae 20 5 1 

 

Dalam kegiatan Perbanyakan APH yang dilakukan dilaboratorium hanya menyediakan stok APH 

dalam bentuk padat, cair dan sederhana jika sewaktu – waktu ada keperluan pengendalian 

dilapangan maka media padat, cair dan sederhana yang akan digunakan harus dilakukan 

pengujian kerapatan spora dan viabilitas spora APH yang diproduksikan dilaboratorium masih 

menunjukan mutu dan kualitas  yang baik, untuk kerapatan spora nilainya 107 spora/ml dan 

viabilitas spora hasilnya yaitu nilainya diatas 95 % masih menunjukan mutu yang baik, maka 

pengujian mutu APH dalam media sederhana sangat efektif dan dapat dipergunakan dalam 

aplikasi dilapangan. 

 

 

e. Rearing serangga inang untuk bahan pengujian (batocera sp, Nothopeus sp, 

beberapa jenis penggerek, ulat hongkong, sexava sp Oryctes sp dll) 

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan pemeliharaan / perbanyakan  serangga  inang 

di dalam rumah kacaPelaksanaan kegiatan Perbanyakan serangga inang di rumah kaca 

akan dilaksanakan pada bulan Agustus s/d Desember 2018  di rumah kaca BBPPTP 

Ambon dan BPT  Masohi Kabupaten Maluku Tengah serta di LUPH Ternate. 

Metode yang di gunakan dalam pengambilan sampel adalah metode survey untuk 

mendapatkan serangga dan inang sedangkan rearing serangga dengan menggunakan 



tanpa perlakuan, pengamatan di lakuan di rumah kasa dilaksanakan setiap hari, dan 

pengamatan perkembangan serangga dilakukan setiap 2 hari sekali selam 2 bulan. 

Kegiatan pengambilan sampel batang pala yang bergejala gerekan / lubang yang di duga  

masih terdapat larva  hidup yakni: diperoleh dari dua lokasi, hasil rearing serangga yang 

di peroleh  di  imago sebanyak 2 ekor, sedangkan telur, larva dan pupa belum di temukan,  

namun dari  hasil verivikasi imago tersebut adalah hama Bactocera hercules 

Kegiatan pengambilan sampel cabang, ranting dan batang cengkih yang bergejala 

gerekan /lubang dan masih terdapat larva diperoleh dari 4  lokasi, hasil rearing serangga 

dari sampel yag di peroleh telah  temukan  imago  yang muncul sebanyak 2 ekor, hasil 

verivikasi hama Coptocercus biguttatus  

4. Kegiatan pengambilan sampel Serangga Sexava spp  di peroleh dari dua  lokasi, hasil  

pengambilan sampel dan rearing serangga di peroleh telur sebanyak 46  butir,  Nimpa  

sebanyak 16 ekor   dan imago imago sebanyak 16 ekor. 

5. Kegiatan  pemeliharaan serangga  dan inang  ulat hongkong di rearing dalam rumah 

kaca di buat 3 perlakuan, masing-masing 75 ekor   Hasil yang di peroleh pupa yang muncul 

sebanyak 60 ekor yakni pada perlakuan pertama, kedua dan ke tiga, selanjutnya yang 

muncul imago   sebanyak 50  ekor  yakni muncul pada semua perlakuan.  

 

 

 

 

 

 

f. Uji provisiensi/uji banding antar analis dan uji banding antar laboratorium mutu APH 

Uji banding antar analis mutu APH 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan Kompetensi/kemampuan para analis, menilai 

homogenitas sampel uji APH yang akan digunakan untuk uji banding antar Laboratorium 

dan memenuhi persyaratan SNI ISO/IEC 17025 : 2008 sebagai laboratorium pengujian 

yang terakreditasi. 

Kegiatan Uji antar analis dilakasanakan pada tanggal 07 Mei s/d 11 Mei 2018 di 

Laboratorium Mikologi ruang lingkup Uji Mutu APH. Dilaksanakan  oleh 4(Empat) analis 

mutu APH. 

 

Hasil perhitungan kerapatan spora sampel uji mutu APH di analisa         dengan 

menggunakan uji  homogenitas disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 1. Hasil Uji Kerapatan Spora Beauveria bassiana 

Variable 

Data 
Analis Mean 

St 

Dev 
Varian Min Q1 Median Q3 

 1 19.50 3.28 10.75 16.50 16.50 19.00 23.00 



2 15.50 3.50 15.25 12.00 12.00 15.50 19.00 

3 16.833 1.528 2.333 15.500 15.500 16.500 18.500 

4 11.00 2.18 4.75   9.50   9.50 10.00 13.50 

 

Variable 

Data 
Analis Max Skewness Kurtosis 

 1 23.00 0.67 * 

2 19.00 0.00 * 

3 18.500 0.94 * 

4 13.50 1.63 * 

 

Nilai pengujian yang diperoleh pada 4 (empat) analis dalam melakukan  uji kerapatan 

spora Beauveria bassiana adalah homogen karena campuran memil`iki penampilan dan 

komposisi seragam. Campuran homogen terdiri atas partikel yang berukuran kecil (tidak 

kasat mata) dan tidak mengendap bila didiamkan. 

 

Tabel 2. Hasil Uji Kerapatan Spora Trichoderma sp. 

Variable 

Data 
Analis Mean 

St 

Dev 
Varian Min Q1 Median Q3 

 1 32.17 8.02 64.33  24.50  24.50 31.50  40.50 

2 16.333 1.607 2.583 14.500 14.500 17.000 17.500 

3 28.00  4.33 18.75  23.00  23.00   30.50   30.50 

4 14.67 1.443 2.083 13.000 13.000 15.500 15.500 

 

Variable 

Data 
Analis Max Skewness Kurtosis 

 1 40.50 0.37 * 

2 17.500 -1.55 * 

3 30.50 -1.73 * 

4 15.500 -1.73 * 

       

Nilai pengujian yang diperoleh pada 4 (empat) analis dalam melakukan  uji  kerapatan 

spora Trichoderma sp adalah homogen karena campuran memiliki penampilan dan 

komposisi seragam. Campuran homogen terdiri atas partikel yang berukuran kecil (tidak 

kasat mata) dan tidak mengendap bila didiamkan. 

 

Tabel 3. Hasil Uji Kerapatan Spora Metarhizium anisopliae. 



Variable 

Data 
Analis Mean 

St 

Dev 
Varian Min Q1 Median Q3 

 1 18.00 3.91 15.25 16.50 16.50 16.00 22.50 

2 18.33 3.40 11.58 14.50 14.50 19.50 21.00 

3 16.50 1.80   3.25 14.50 14.50 17.00 18.50 

4 12.33 1.76   3.08 10.50 10.50 12.50 14.00 

 

Variable 

Data 
Analis Max Skewness Kurtosis 

 1 22.50 1.70 * 

2 21.00 -1.36 * 

3 18.00 -1.15 * 

4 14.00 -0.42 * 

 

Nilai pengujian yang diperoleh pada 4 (empat) analis dalam melakukan  uji kerapatan 

Metarhizium anisopliae adalah homogen karena campuran memiliki penampilan dan 

komposisi seragam. Campuran homogen terdiri atas partikel yang berukuran kecil (tidak 

kasat mata) dan tidak mengendap bila didiamkan. 

 

Hasil perhitungan viabilitas spora sampel uji mutu APH di analisa menggunakan uji  

homogenitas disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 4. Hasil Uji Viabilitas Spora Beauveria bassiana 

Variable 

Data 
Analis Mean 

St 

Dev 
Varian Min Q1 Median Q3 

 1 79.00 10.44 109.00 67.00 67.00 84.00 86.00 

2 90.67 5.86 34.33 84.00 84.00 93.00 95.00 

3 94.333 1.528 2.333 93.000 93.000 94.00 96.00 

4 95.33 8.08 65.33 86.00 86.00 100.00 100.00 

 

Variable Data Analis Max Skewness Kurtosis 

 1 86.00 -1.66 * 

2 95.00 -1.51 * 

3 96.00  0.94 * 

4       100.00 -1.73 * 

 



Nilai pengujian yang diperoleh pada 4 (empat) analis dalam melakukan  uji viabilitas 

Beauveria bassiana adalah homogen karena campuran memiliki penampilan dan 

komposisi seragam. Campuran homogen terdiri atas partikel yang berukuran kecil (tidak 

kasat mata) dan tidak mengendap bila didiamkan. 

 

Tabel 5. Hasil Uji Viabilitas Spora Trichoderma sp 

Variable 

Data 
Analis Mean St Dev Varian Min Q1 Median Q3 

 1 98.00 3.46 12.00 94.00 67.00 100.00 100.00 

2 100.00 0.0000 0.0000 100.00  84.00 100.00 
100.00 

3 100.00 0.0000 0.0000 100.00 93.000 100.00 
  96.00 

4 90.3     8.39   70.33   85.00  86.00   86.00 
100.00 

 

Variable Data Analis Max Skewness Kurtosis 

 1 100.00 1.15 * 

2 100.00 * * 

3   96.00  0.00 * 

4       100.00 1.73 * 

       

Nilai pengujian yang diperoleh pada 4 (empat) analis dalam melakukan  uji viabilitas 

Trichoderma sp adalah homogen karena campuran memiliki penampilan dan komposisi 

seragam. Campuran homogen terdiri atas partikel yang berukuran kecil (tidak kasat mata) 

dan tidak mengendap bila didiamkan. 

 

Tabel 6. Hasil Uji Viabilitas Spora Metarhizium anisopliae 

Variable 

Data 
Analis Mean St Dev Varian Min Q1 Median Q3 

 1   92.00 7.21 52.00  86.00  94.00  100.00 100.00 

2 100.00 0.000 0.000 100.00 100.00 100.00 100.00 

3 93.00 3.00 9.00 90.00 900.0000 100.00 100.00 

4   92.67 6.35 40.33  89.00   89.00    86.00 100.00 

 

Variable 

Data 
Analis Max Skewness Kurtosis 

 1 100.00 -1.73 * 

2 100.00 * * 



3 100.00 * * 

4 100.00 1.70 * 

 

Nilai pengujian yang diperoleh pada 4 (empat) analis dalam melakukan  uji  viabilitas spora 

Metarhizium anisopliae adalah homogen karena campuran memiliki penampilan dan 

komposisi seragam. Campuran homogen terdiri atas partikel yang berukuran kecil (tidak 

kasat mata) dan tidak mengendap bila didiamkan 

Hasil perhitungan kerapatan spora dan viabilitas spora melalui pengujian mutu  dari 4 

(empat) analis memenuhi syarat sebagai standar mutu APH. Hasil uji mutu APH dari 4 

(empat) analis yang disajikan pada tabel hasil uji kerapatan spora dan viabilitas spora 

adalah homogen. 

Uji banding antar laboratorium uji mutu APH 

Kegiatan ini bertujuan untuk menilai kompetensi laboratorium penguji mutu APH, 

meningkatkan kompetensi atau kemampuan laboratorium APH,  dan memenuhi 

persyaratan akredeitasi  laboratorium sesuai SNI ISO/IEC 17025 : 2008. Kegiatan Uji 

banding antar laboratorium  dilakasanakan serentak pada tanggal   03 Juli  s/d 06 Juli 2018 

di Laboratorium BBPPTP Ambon, BBPPTP Surabaya, BPTP Pontianak, BPTP Sulawesi 

Utara, UPTD Proteksi Sulawesi Tengah, BPTP Sulawesi Tenggara dan LUPH Ternate. 

Dilaksanakan  oleh analis mutu APH atau staf  yang berkompeten di laboratorium 

Sampel uji yang digunakan yaitu 3 Sampel : 1. APH Trichoderma sp,                       2.   

Beauvereia bassiana dan 3. Metarhizium anisopliae. 

Data pengujian yang diolah dengan menggunakan metode IK.M-APH 07 untuk kerapatan 

spora dan IK.M-APH O8 untuk viabilitas spora diuji dengan menghitung nilai statistik Z – 

score. 

 

Uji Robust Z-score digunakan untuk menganalisa data uji banding yang memiliki nilai dua 

parameter, dihitung presisi  antar laboratorium Zbi (between) laboratory Z- zcore dan 

presisi dalam laboratorium Zwi  (Within) laboratory Z- Score. 

 

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pengujian kerapatan Spora dan Viabilitas Spora 

 

No Kode   

Laboratorium 
Inlier Questionable Outlier Keterangan 

 Laboratorium        

1 A 12 - -  - 

2 B 12 - -  - 

3 C 12 - -  - 

4 D 10 2 -  - 

5 E 11 1 -  - 



6 F 10 - 2  - 

7 G 12 - -  - 

          

Berdasarkan hasil rekapitulasi analisa Robust Z-score pada  tabel 1 dapat disimpulkan 

bahwa 4 laboratorium peserta uji banding mutu APH yakni laboratorium  A, B, C dan G 

menunjukan hasil yang Inlier (laboratorium termasuk kompeten) pada pengujian kerapatan 

spora dan viabilitas spora untuk 3 jenis APH (Trichoderma sp, Beauveria bassiana dan 

Metarhizium anisopliae sedangkan 3 Laboratorium diluar Inlier yaitu Laboratorium D, E 

dan  F. Hasil pengujian mutu APH menunjukan 2 hasil Questionable untuk Laboratorium 

D pada contoh uji Metarhizium anisopliae dan 1 hasilnya Questionable untuk laboratorium 

E pada contoh uji Trichoderma sp untuk pengujian kerapatan spora sedangkan 

laboratorium yang mendapat Outlier pada contoh uji Metarhizium anisopliae untuk 

pengujian viabilitas spora adalah laboratorium F. 

 

Data yang dihasilkan Laboratorium F jauh berbeda dengan laboratorium lainnya karena 

laboratorium ini termasuk kategori Outlier dalam pengujian mutu APH pada sampel uji 

Trichoderma sp dan harus melakukan pengujian ulang dan tindak lanjut dalam upaya ini 

adalah perbaikan, agar data hasil  pengujian  yang dieroleh tidak  mengalami Outlier,  Jika 

hasil uji berada pada posisi sangat jauh dari nilai benar, maka perlu dilakukan identifikasi 

jenis kesalahan hasil nilai Outlier dari laboratorium F disebabkan adanya  kontaminasi 

faktor pengenceran dan kalibrasi alat. Hal ini ditunjukkan oleh data median lebih besar dari 

nilai yang dihasilkan oleh laboratorium F yaitu 15 %, sedangkan nilai mediannya sebesar 

85 %. 

 

Metode yang digunakan untuk pengujian mutu APH dalam kegiatan uji banding antar 

laboratorium A, B, C, D, E, F dan G dengan menggunakan metode standar sesuai SNI 

ISO/IEC 17025 : 2008. 

 

Laboratorium uji mutu APH yang berkompeten (Inlier) pada pengujian kerapatan spora 

dan viabilitas spora untuk 3 jenis APH (Trichoderma sp, Beauveria Bassiana dan 

Metahizium anisopliae) yaitu 4 (empat) laboratorium terdiri dari laboratorium A, B, C dan 

G, sedangkan Laboratorium Questionable adalah laboratorium D untuk pengujian 

kerapatan spora Metarhizium anisopliae dan laboratorium E untuk pengujian kerapatan 

spora Trichoderma sp sedangkan  laboratorium yang mendapat Outlier dalah laboratorium 

F pada pengujian viabiltas spora Metarhizium anisopliae. 

 

g. Jejaring dan kerjasama laboratorium proteksi. 

Tujuan kegiatan ini yaitu memberikan acuan dalam pelaksanaan rencana kerja dan 

kegiatan jejaring dan kerjasama laboratorium; Meningkatkan pemahaman para pelaksana 

di daerah dalam melaksanakan kegiatan jejaring dan kerjasama laboratorium; 



Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kegiatan Jejaring dan Kerjasama 

Laboratorium. 

Kegiatan jejaring dan kerjasama laboratorium tahun 2018 dilaksanakan di BBPPTP 

Medan, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi   Sulawesi Tenggara, Provinsi  Maluku Utara 

dan Provinsi Maluku 

Kegiatan  jejaring dan kerjasama antar laboratorium pada wilayah kerja beberapa hal yang 

menjadi pokok pembicaraan yaitu kegiatan perlindungan tekait pengembangan jaringan 

laboratorium.  

Dalam membangun koordinasi dengan manajer puncak terkait dengan komitmen 

penerapan system mutu laboratorium sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025:2008, dari hasil 

pembicaraan bahwa yang menjadi prioritas adalah kepuasan pelanggan dengan 

mengutamakan mutu serta menjamin bahwa pekerjaan pengujian dilaksanakan secara 

professional, independen, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat metode Dalam pelaksanaan 

tupoksi bidang perlindungan dengan 2 bagian seksi yaitu seksi pelayanan teknik dan 

informasi proteksi  dan seksi jaringan laboratorium proteksi. Kegiatan dilanjutkan dengan 

melihat  laboratorium proteksi yang terdiri dari : 

- Lab pengujian residu formulasi baru pestisiida golongan organ flor dan fosfat, 

parasitoid sintetik dan golongan karbamat 

- Lab pengujian mikotoksin, aflatoksin, okatoksin A produk perkebunan 

- Lab pengujian unsur makro, mikro pupuk dan tanah 

- Lab pengujian logam berat pupuk dan tanah 

- Lab pengujian PH tanah dan air 

- Lab pengujian Viabilitas  dan kerapatan spora agens pengendali hayati 

Selain kegiatan kegiatan pengujian diatas kegiatan proteksi juga meliputikegiatan 

konsultasi pengendalian hama terpadu ((PHT), membuka praktek budidaya tanaman 

perkebunan, manajemen laboratorium, praktek isolasi dan perbanyakan APH. 

Dalam penerapan system manajemen laboratorium khususnya untuk penataan aat 

laboratorium yang disesuaikan SOP dan IK alat dengan ruang lingkup sudah sesuai 

dimana masing masing alat digunakan sesuai fungsinya dan alat yang di luar ruang lingkup 

diberi keterangan luar ruang lingkup, khusus untuk laboratorium pengujian aflatoksin 

belum dilakukan pengujian hal ini disebabkan karena belum lengkapnya instrument 

peralatan yang mendukung pengujian.  

Aksi gerakan pengendalian organisme penggangu tumbuhan (OPT) tanaman kelapa 

dikabupaten Minahasa Utara dihadiri oleh Direktur Perlindungan Perkebunan Kementerian 

Pertanian , Dinas Pertanian provinsi Sulawesi Utara, Dinas Perkebunan provinsi Sulawesi 

Utara, BBPPTP Ambon, BPTP provindi Sulawesi Utara, Komando Strategi Angkatan Darat 

Provinsi Sulawesi Utara dan petani kelapa desa Werot kecamatan Likupang Selatan. 

Dalam arahan Direktur Perlindungan Aksi gerakan untuk pengendalian OPT tanaman 

kelapa khususnya hama Oryctes  sp yang menyebabkan rusaknya daun kelapa  seperti 

daun tergunting berbentuk segi tiga  dan akan mengurangi produktivitas tanaman kelapa 

sehingga serangan yang tinggi akan menyebabkan kematian pada tanaman kelapa. Hal 



ini sejalan dengan yang dikatakan oleh kepala Dinas Perkebunan provinsi Sulawesi Utara 

bahwa hama Oryctes sp  merupakan hama yang mematikan tanaman kelapa sehingga 

harus dibasmi bersama karena tanaman kelapa harus dilindungi mengingingat kelapa 

merupakan komoditas utama provinsi Sulawesi utara. Dengan adanya aksi gerakan 

pengendalian hama Oryctes , sp pada tanaman kelapa dapat meningkatkan produksi dan 

produktivitas tanaman kelapa dan berdampak positif pada nilai tukarnya. 

Sesuai amanah undang–undang no 39 tahun 2014 tentang perkebunan bahwa 

perlindungan perkebunan dilakukan melalui pemantauan, pengamatan dan pengendalian 

organisme penggangu tumbuhan. Selanjutnya diamanatkan pula bahwa  perlindungan 

tanaman perkebunan menjadi tanggung jawab bersama dari semua pelaku usaha 

perkebunan, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannnya dari pemerintah pusat.  

Mengingat pengalaman-pengalaman sebelumnya yang belum menunjukan hasil yang 

optimal sehingga gerakan ini penting  untuk dilakukan dengan baik untuk bersama-sama 

mengendalikan OPT, sehingga serangan menurun dan tidak menyebar pada wilayah lain. 

Organisme penggangu tumbuhan (OPT) merupakan salah satu factor penyebab 

rendahnya produktivitas,  produksi dan mutu komoditas perkebunan. Pada tahun 2016 

serangan organisme penggangu tumbuhan (OPT) pada komoditas utama perkebunan 

sekitar 3,83 juta  ha dan berdasarkan data  perhitungan taksasi kerugian  hasil  

diperkirakan sekitar Rp. 1.087 trilyun. 

Pelaksanaan kegiatan gerakan pengendalian OPT tanaman perkebunan, kami nilai sangat 

penting dilakukan dalam rangka menurunkan serangan OPT tanaman perkebunan yang 

pada akhirnya dapat memantapkan produktivitas dan mutu tanaman perkebunan 

khususnya di provinsi Sulawesi Utara. 

Peran Perkebunan dalam  perekonomian nasional  amatlah penting tidak kurang dari 18 

juta penduduk yang mayoritas tinggal dipedesaan menggantungkan penghasilannya pada 

sub sector ini termasuk di Sulawesi Utara, dan dalam setiap tahunnya disumbangkan tidak 

kurang dari 426 trilliun rupiah sebagai sumbangan devisa terhadap perekonomian 

nasional. 

Sesuai arahan pak direktur  diharapkan kepada semua pihak untuk bersama sama 

berpartisipas dan bekerjasama untuk melakukan pendampingan dan pembinaan gerakan 

pengendalian OPT perkebunan berupa sarana, SDM, teknologi  serta penguatan 

kelembagaan. Selanjutnya dikatakan  harapan kedepan pengendalian OPT tanaman 

perkebunan dapat dilaksanakan denan baik  sehingga produktivitas tanaman perkebunan 

dapat meningkat. 

Secara nasional pada tahun 2018 gerakan pengendalian OPT dilakukan di 17 provinsi, 6 

komoditi (kopi, kakao,kelapa, jambu mete, tebu dan karet) dengan luas 5.325 ha. Khusus 

untuk komoditias kopi, gerakan pengendalian secara nasional dilaksanakan di 5 provinsi 

dan 5 kab/kota dengan luas total gerakan pengendalian OPT 1.325 ha, provinsi  Sulawesi 

Utara pada tahun 2018 melalui anggara APBN telah dialokasikan kegiatan  gerakan 

pengendalian OPT  Kopi  seluas 200 ha di kota Mubago. 

Kegiatan Sosialisasi gerakan pengendalian organisme penggangu tumbuhan (OPT) 

tanaman kopi hama PBKo di kotaMobago. Kegiatan ini  dihadiri oleh masyarakat 



perkebunanan di desa bilalang yang didominasi oleh komoditas kopi dan sudah 

menghasilkan produk kopi organic. 

Bersama dengan kasubdit identifikasi OPT tanaman tahunan dan penyegar, DR. Ir. 

Jackson F. Watung dari LIPI, BBPPTP AMBON, Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi 

Utara dan Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan provinsi Sulawesi Utara  kegiatan 

dilanjutkan dengan pengamatan organisme penggerek tumbuhan pada tanaman cengkih 

di kecamatan Bolaangmanggondo .Dari hasil kegiatan pengamatan ini  dijumpai pohon-

pohon tanaman cengkih yang mati atau sekarat dengan gejala daunnya menguning akibat 

terserang oleh larva kumbang Agrilus sp. Larva menggerek secara zig zag pada 

permukaan kulit batang dibagian cambium dari arah pangkal batang mengarah ke atas, 

yang mengakibatkan hambatan transportasi hara karena rusaknya jaringan xylem dan 

floem, sehingga tanaman akan mengalami proses kemerosotan kondisi dimulai dari dari 

pucuk mahkota pohon tampak daun menguning dan rontok kemudian berlanjut meluas 

kea rah bawah ( canopy die-back), seranggan berganda akan mengakibatkan kematian 

bagi tanaman. Kumbang ini dapat dikategori sebagai hama penting karena potensi 

merusak dan dampak kerugian yang dapat ditimbulkannya bagi tanaman. 

Kegiatan dilanjutkan dengan Sosialisasi penerapan pengendalian hama terpadu  

pengendalian cengkih dikab.  Minahasa kec. Kombi desa Kombi. Dalam kegiatan tersebut 

petani sudah dapat membuat Metabolik sekunder untuk APH Beauveria bassiana dan 

Trichoderma sp dengan menggunakan secker. Begitupun dengan pembuatan bokashi, 

petani dengan mandiri sudah dapat membuatnya. Dengan demikian diharapkan petani 

dapat dengan mandiri menerapkan pengendalian PHT untuk tanaman cengkih sehingga 

diharapkan dapat menekan serangan OPT dan meningkatkan produksi dan produktivitas 

tanaman cengkih. 

 

Pelaksanaan kegiatan aksi gerakan pengendalian organisme penggangu tumbuhan (OPT) 

tanaman kakao di desa Salukayu kecamatan Papalang kabupaten Mamuju dihadiri oleh 

Kasubdit Rempah dan Tanaman Penyegar Direktorat Perlindungan Perkebunan 

Kementerian Pertanian , Dinas Pertanian provinsi Sulawesi Barat, Dinas Pertanian 

kabupaten mamuju, BBPPTP Ambon,  Kapolsek kecamatan Papalang  kabupaten Mamuju 

dan petani kakao setempat. Dalam arahan Direktur Perlindungan yang dibacakan oleh 

Kasubdit Tanaman Rempah dan Penyegar aksi gerakan untuk pengendalian OPT 

tanaman kakao sangat penting karena OPT merupakan salah satu factor penyebab 

rendahnya produktivitas dan mutu kakao..Kakao merupakan komoditas unggulan 

perkebunan. Kondisi kakao saat ini adalah didominasi perkebunan rakyat (> 95 %), 

berkembangnya beberapa industry pengolahan coklat skala UKM, kakao sebagai 

komoditas sosial, terciptanya desa-desa mandiri berbasis kakao. Kontribusi nyata bagi 

kesejahteraan petani, produsen biji kakoo terbesar ke-3 dunia, industry masih 

membutuhkan biji kakao impor untuk flavour. Aksi gerakan pengendalian kakao dirasakan 

sangat penting dan membutuhkan kerjasama semua pihak  dalam mengendalikan OPT 

kakao sehingga serangannya menurun dan tidak menyebar ke wilayah lain, yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan produktivitas kakao petani sehingga dapat mencapai 

potensinya. Mengingat pengalaman-pengalaman sebelumnya yang belum menunjukan 



hasil yang optimal sehingga gerakan ini penting  untuk dilakukan dengan baik untuk 

bersama-sama mengendalikan OPT, sehingga serangan menurun dan tidak menyebar 

pada wilayah lain.Sesuai amanah undang–undang no 39 tahun 2014 tentang perkebunan 

bahwa perlindungan perkebunan dilakukan melalui pemantauan, pengamatan dan 

pengendalian organisme penggangu tumbuhan. Selanjutnya diamanatkan pula bahwa  

perlindungan tanaman perkebunan menjadi tanggung jawab bersama dari semua pelaku 

usaha perkebunan, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannnya dari pemerintah 

pusat. Organisme penggangu tumbuhan (OPT) merupakan salah satu factor penyebab 

rendahnya produktivitas,  produksi dan mutu komoditas perkebunan. Pada tahun 2016 

serangan organisme penggangu tumbuhan (OPT) pada komoditas utama perkebunan 

sekitar 3,83 juta  ha dan berdasarkan data  perhitungan taksasi kerugian  hasil  

diperkirakan sekitar Rp. 1.087 trilyun.Pelaksanaan kegiatan gerakan pengendalian OPT 

tanaman perkebunan, kami nilai sangat penting dilakukan dalam rangka menurunkan 

serangan OPT tanaman perkebunan yang pada akhirnya dapat memantapkan 

produktivitas dan mutu tanaman perkebunan khususnya di provinsi Sulawesi  Barat.Pada 

tahun 2018 melalui anggaran APBN telah dialokasikan kegiatan gerakan pengendalian 

OPT seluas 150 ha dikabupaten  Mamuju. Luas pengendalian tersebut hanya sekitar 

kurang lebih 1 % dari luas serangan OPT kakao di provinsi Sulawesi Barat sebesar kurang 

lebih 15 ha. Luas alokasi tersebut sangat kecil dibandingkan dengan luas yang harus 

dikendalikan. Agar pengendalian jauh lebih luas, dibutuhkan partisipasi dan dukungan 

semua pihak untuk bersama sama mengendalikan. Selain itu perlu peguatan 

kelembagaan petani maupun kelembagaan ekonomi masyarakat.Untuk mengendalikan  

OPT tanaman perkebunan khususnya tanaman kakao, sejak tahun 2014, telah 

dialokasikan anggaran pengendalian OPT melaui tugas perbantuan di daerah-daerah 

sentra perkebunan kakao. Namun karena luasan yang dialokasikan sangat terbatas 

karena hanya merupakan trigger yang ditiru oleh petani sehingga belum menujukan  hasil 

yang memuaskan.Diharapkan kepada semua pihak untuk bersama sama berpartisipasi 

dan bekerjasama untuk melakukan pendampingan dan pembinaan gerakan pengendalian 

OPT perkebunan berupa sarana, SDM, teknologi  serta penguatan kelembagaan. 

Selanjutnya dikatakan  harapan kedepan pengendalian OPT tanaman perkebunan dapat 

dilaksanakan dengan baik  sehingga produktivitas tanaman perkebunan dapat meningkat. 

Kegiatan  jejaring dan kerjasama antar laboratorium pada wilayah kerja beberapa hal yang 

menjadi pokok pembicaraan yaitu kegiatan perlindungan tekait pengembangan jaringan 

laboratorium . Dalam membangun koordinasi dengan manajer puncak terkait dengan 

komitmen penerapan system mutu laboratorium sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025:2008, 

dari hasil pembicaraan bahwa yang menjadi prioritas adalah kepuasan pelanggan dengan 

mengutamakan mutu serta menjamin bahwa pekerjaan pengujian dilaksanakan secara 

professional, independen, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat metode. Dalam pelaksanaan 

tupoksi bidang perlindungan dengan 2 bagian seksi yaitu seksi pelayanan teknik dan 

informasi proteksi dan seksi jaringan laboratorium proteksi Kegiatan dilanjutkan dengan 

melihat laboratorium  pengujian Viabilitas dan kerapatan spora agens pengendali hayati 

dan kunjungan lapangan terkait kegiatan Demplot PHT tanaman Cengkih di Kabupaten 

Kolaka. Selain kegiatan kegiatan pengujian diatas kegiatan proteksi juga meliputi kegiatan 



konsultasi pengendalian hama terpadu ((PHT), membuka praktek budidaya tanaman 

perkebunan, manajemen laboratorium, praktek isolasi dan perbanyakan APH.. Dalam 

penerapan system manajemen laboratorium khususnya untuk penataan alat laboratorium 

yang disesuaikan SOP dan IK alat dengan ruang lingkup sudah sesuai dimana masing 

masing alat digunakan sesuai fungsinya dan alat yang di luar ruang lingkup diberi 

keterangan luar ruang lingkup, khusus untuk laboratorium pengujian aflatoksin belum 

dilakukan pengujian hal ini disebabkan karena belum lengkapnya instrument peralatan 

yang mendukung pengujian.  

 

Provinsi Maluku Utara  

 

Berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara, tetang ketersedian benih 

perkebunan diwilayah Maluku Utara.  

Meninjau kegiatan pembuatan Nursery di LUPH Ternate dan BPT di Tidore 

Memberikan arahan kepada seluruh pegawai di LUPH dan BPT Tidore untuk 

memanfaatkan kebun Nursery yang tahun ini selesai. 

Pelaksanaan kegiatan jejaring pengembangan laboratorium di kabupaten Maluku Tengah 

ditujukan kepada kegiatan laboratorium di Brigade Proteksi (BPT) Masohi dan kegiatan lapangan. 

Kegiatan jejaring dan kerjasama antar laboratorium dalam pengembangan jaringan laboratorium 

yang nantinya dapat diaplikasikan dilapangan dan teknologi yang ada dapat diterapkan ditingkat 

petani. Kegiatan dilaboratorium untuk BPT Masohi adalah membuat media sederhana untuk 

pembuatan APH jamur Trichoderma dan Beuveria serta membuat Metabolit sekunder yang akan 

digunakan oleh petani , kegiatan rearing seranggapun berjalan dengan baik yaitu memelihara ulat 

hongkong, hama Oryctes dan Sexava pada tanaman kelapa, hama Bactocera pada tanaman pala 

dan hama penggerek batang cengkih serta melihat penerapan teknologi PHT yang dilakukan 

dikebun petani  

Dalam kunjungan kelapangan nyata bahwa untuk pengendalian kakao dirasakan sangat penting 

dan membutuhkan kerjasama semua pihak  dalam mengendalikan OPT kakao sehingga 

serangannya menurun dan tidak menyebar ke wilayah lain, yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan produktivitas kakao petani sehingga dapat mencapai potensinya. Mengingat 

pengalaman-pengalaman sebelumnya yang belum menunjukan hasil yang optimal sehingga 

pengendalian OPT dengan sitem PHT ini sangat penting   dilakukan dengan baik untuk bersama-

sama mengendalikan OPT, sehingga serangan menurun dan tidak menyebar pada wilayah lain. 

Sesuai amanah undang–undang no 39 tahun 2014 tentang perkebunan bahwa perlindungan 

perkebunan dilakukan melalui pemantauan, pengamatan dan pengendalian organisme 

penggangu tumbuhan. Selanjutnya diamanatkan pula bahwa  perlindungan tanaman perkebunan 

menjadi tanggung jawab bersama dari semua pelaku usaha perkebunan, pemerintah daerah 

sesuai dengan kewenangannnya dari pemerintah pusat.  

Diharapkan kepada semua pihak untuk bersama sama berpartisipasi dan bekerjasama untuk 

melakukan pendampingan dan pembinaan pengendalian OPT perkebunan berupa sarana, SDM, 

teknologi  serta penguatan kelembagaan. Selanjutnya dikatakan  harapan kedepan pengendalian 



OPT tanaman perkebunan dapat dilaksanakan dengan baik  sehingga produktivitas tanaman 

perkebunan dapat meningkat. 

Kegiatan jejaring dan kerjasama laboratorium pada wilayah binaan tahun 2018 

dilaksanakan di BBPPTP Medan,  Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, 

Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi 

Maluku Utara, Provinsi Maluku . 

Jejaring dan kejasama yang dibangun pada wilayah binaan dinilai positif untuk 

pengembangan laboratorium sesuai SOP yang ada mulai dari penataan alat laboratorium 

sampai pada pelaksanaan kegiatan di laboratorium  dan dilapangan. 

Untuk  wilayah binaan dengan memantapkan kegiatan yang dibiayai dari DIPA BBPPTP 

Ambon tahun anggaran  2018 guna menunjang pengendalian OPT diprovinsi pada wilayah 

binaan disamping itu juga  untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan bidang 

perkebunan.  
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1. Pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi 

perkebunan 

Tujuan kegiatan ini adalah menerapkan kegiatan budidaya perkebunan yang ramah 

lingkungan dengan pola pemenuhan input usaha tani secara mandiri berbasis 

kepada potensi agroekositem dan keanekaragaman hayati serta dihasilkannya 

komoditas perkebunan yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi oleh 

masyarakat.   

Sasaran dari kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis 

komoditi perkebunan adalah 6 desa pertanian organik yang siap disertifikasi dan 

mandiri dalampenyediaan input produksi berbahan organik.  

Kegiatan pengembangan desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan 

meliputi 6 desa di kabupaten Maluku Tengah. Dalam tahun 2018 kegiatan tersebut 

meliputi penyaluran alat pasca panen dan pengolahan pupuk, pre audit, audit, 

review hasil audit dan sertifikasi desa pertanian organik pada komoditi pala.  Dalam 

tahun 2018 akan dilaksanakan kegiatan penyiapan dokumen kelengkapan sertifikasi, 

yang diawali dengan preaudit, audit, review hasil audit, sertifikasi desa organik dan 

apresiasi desa organik.  Kegiatan tahun 2018 dilaksanakan mulai dari bulan Januari 

– Desember sebagaimana tercantum dalam jadwal palang terlampir. Kegiatan ini 

dilaksanakan di kabupaten Maluku Tengah di desa Wakasihu, Lilibooi, Hatu di 

kecamatan Leihitu Barat, desa Waai di Kecamatan Salahutu, desa Lautang dan 

desa Rajawali dusun Mangkobatu kecamatan Banda. 

 

Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan maka Kepala Balai menerbitkan keputusan 

Kepala Balai No. 407/Kpts/SM.050/E9/01/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang 

Pembentukan Tim Teknis dan Petugas Pendamping Pelaksana Kegiatan 

sebagaimana terlampir. 

 

Petugas pendamping bertugas memberikan pendampingan teknis kepada petani 

terkait dengan budidaya tanaman yang baik, pemeliharaan ternak, pembuatan dan 

pemanfaatan pupuk kompos, pembuatan agens pengendali hayati dan hal teknis 

lainnya. 
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Kelompok tani sasaran desa pertanian organic telah membentuk tim Internal Control 

System (ICS) di 6 desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Balai No. No. 

408/Kpts/SM.050/E9/01/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentangtim ICS pada kegiatan 

desa pertanian organic berbasis komoditas perkebunan  di provinsi Maluku, yang 

meliputi : 

 Kelompok tani Mandiri Solid Waesala di desa Wakasihu 

 Kelompok Tani Mutilu di desa Lilibooi 

 Kelompok Tani Manggis di desa Hatu 

 Kelompok Tani Merpati di desa Waai 

 Kelompok Tani Lautang Indah di desa Lautang 

 Kelompok Tani Mekar Indah di dusun Mangkobatu desa Rajawali. 

 

Luas hamparan untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan sertifikasi 

desapertanian organik berbasis komoditi perkebunan.  Lokasi lahan merupakan 

hamparan yang relatif kompak atau secara lokasi berdekatan. 

  

Hasil yang dicapai dalam kegiatan pengembangan desa pertanian organik berbasis 

komoditi pala tahun 2018 di provinsi Maluku yakni: 

 

Bantuan berupa peralatan pasca panen dan pengolahan pupuk telah diserahkan 

kelompok tani sasaran sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan sebagai berikut: 

 

Table ... bantuan peralatan pengolahan pupuk dan pasca panen 

Nama 
Kelompok Tani 

Bantuan Peralatan Jumlah 

Kelompok tani Mandiri Solid Waesala 
di desa Wakasihu 

Mesin pengolahan pupuk organik 1 

Para-para penjemuran pala 5 

Timbangan gantung 1 

Timbangan duduk  1 

Paranet  8  

Mesin pengering pala 2 
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Nama 
Kelompok Tani 

Bantuan Peralatan Jumlah 

Kelompok Tani Mutilu di desa Lilibooi Mesin pengolahan pupuk organik 1 

Para-para penjemuran pala 5 

Timbangan gantung 1 

Timbangan duduk  1 

Paranet  8  

Mesin pengering pala 2 

Kelompok Tani Manggis di desa Hatu Mesin pengolahan pupuk organik 1 

Para-para penjemuran pala 5 

Timbangan gantung 1 

Timbangan duduk  1 

Paranet  8  

Mesin pengering pala 2 

Kelompok Tani Merpati di desa Waai Mesin pengolahan pupuk organik 1 

Para-para penjemuran pala 5 

Timbangan gantung 1 

Timbangan duduk  1 

Paranet  8  

Mesin pengering pala 2 

Kelompok Tani Lautang Indah di 
desa Lautang 

Mesin pengolahan pupuk organik 1 

Para-para penjemuran pala 5 

Timbangan gantung 1 

Timbangan duduk  1 

Paranet  8  

Mesin pengering pala 2 

Kelompok Tani Mekar Indah di dusun 
Mangkobatu desa Rajawali. 

Mesin pengolahan pupuk organik 1 

Para-para penjemuran pala 5 

Timbangan gantung 1 

Timbangan duduk  1 

Paranet  8  

Mesin pengering pala 2 

 

 

LSO yang ditunjuk memiliki kualifikasi yaitu memiliki kemampuan/ruang lingkup 

sertifikasi organik SNI, organik ekspor , Rainforest Alliance, sesuai dengan 

kebutuhan pasar ekspor; dan Kompetitif dari segi pembiayaan. Pelaksanaan pre 

audit desa organik dilaksanakan pada tanggal 19-24 Maret 2018, bertujuan untuk 

menyiapkan petani dalam menyusun dokumen system mutu sesuai dengan aktivitas 

petani dalam melaksanakan standar organik (SNI,EU dan RA) pada pengelolaan 

perkebunan pala yang dimilikinya. Pre audit dilaksanakan oleh lembaga  sertifikasi 

organik BioCert selama 4 hari di 6 Kelompok tani organik.  

 

Kelompok tani yang dibina dalam kegiatan sertifikasi organic telah berhasil 

mendapat sertifikat organic yakni : 
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Tabel ... Hasil sertifikasi organik 

No. Nama 
Kelompok 
Tani 

Lokasi Nomor 
sertifikat 

Tanggal 
berlaku 
sertifikat 

Skema 
organic 

Luas 
lahan 
(ha) 

Jumlah 
petani 

Produk 
yang 
disertifkasi 

LSO 

1. Merpati Negeri  Waai, 
kecamatan 
Salahutu, 
Kabupaten 
Maluku 
Tengah 

1099-
BioCert-
LSO-006-
IDN/10/18 

4 Oktober 
2018 – 03 
Oktober 
2021 

SNI 6729-
2016 
Permentan 
64/2013 

27  16 Biji pala dan 
fuli 

BioCert 

2. Merpati Negeri  Waai, 
kecamatan 
Salahutu, 
Kabupaten 
Maluku 
Tengah 

1099-
BioCert/EU/
18 

4 
Desember 
2018-3 
Desember 
2019 

EU 
EC no. 
834/2007 
No. 
889/2008 

27 16 Biji pala dan 
fuli 

BioCert 

3. Mandiri 
Solid 
Waesala 

Negeri 
Wakasihu 
kecamatan 
Leihitu Barat. 
Kabupaten 
Maluku 
Tengah 

1101-
BioCert/LS
O-006/IDN-
12/18 

4 Oktober 
2018 – 03 
Oktober 
2021 

SNI 6729-
2016 
Permentan 
64/2013 

26,7 21 Biji pala dan 
fuli 

BioCert 

4. Mandiri 
Solid 
Waesala 

Negeri 
Wakasihu 
kecamatan 
Leihitu Barat. 
Kabupaten 
Maluku 
Tengah 

1101-
BioCert/EU/
12/18 

4 
Desember 
2018-3 
Desember 
2019 

EU 
EC no. 
834/2007 
No. 
889/2008 

26,7 21 Biji pala dan 
fuli 

BioCert 

5. Mutilu Negeri Liliboi 
kecamatan 
Leihitu Barat. 
Kabupaten 
Maluku 
Tengah 

1100-
BioCert/LS
O-006/IDN-
12/18 

4 Oktober 
2018 – 03 
Oktober 
2021 

SNI 6729-
2016 
Permentan 
64/2013 

32 25 Biji pala dan 
fuli 

BioCert 

6. Mutilu Negeri Liliboi 
kecamatan 
Leihitu Barat. 
Kabupaten 
Maluku 
Tengah 

1100-
BioCert/EU/
12/18 

4 
Desember 
2018-3 
Desember 
2019 

EU 
EC no. 
834/2007 
No. 
889/2008 

32 25 Biji pala dan 
fuli 

BioCert 

7. Manggis Negeri Hatu 
kecamatan 
Leihitu Barat. 
Kabupaten 
Maluku 
Tengah 

1103-
BioCert/LS
O-006/IDN-
12/18 

4 Oktober 
2018 – 03 
Oktober 
2021 

SNI 6729-
2016 
Permentan 
64/2013 

20 11 Biji pala dan 
fuli 

BioCert 

8. Mutilu Negeri Hatu 
kecamatan 
Leihitu Barat. 
Kabupaten 
Maluku 
Tengah 

1103-
BioCert/EU/
12/18 

4 
Desember 
2018-3 
Desember 
2019 

EU 
EC no. 
834/2007 
No. 
889/2008 

20 11 Biji pala dan 
fuli 

BioCert 
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No. Nama 

Kelompok 
Tani 

Lokasi Nomor 
sertifikat 

Tanggal 
berlaku 
sertifikat 

Skema 
organic 

Luas 
lahan 
(ha) 

Jumlah 
petani 

Produk 
yang 
disertifkasi 

LSO 

9. Luatang 
Indah 

Desa Lautang 
Indah 
kecamatan 
Banda 
Kabupaten 
Maluku 
Tengah 

1105-
BioCert/LS
O-006/IDN-
11/18 

5 
November 
2018 – 4 
November 
2021 

SNI 6729-
2016 
Permentan 
64/2013 

54 24 Biji pala dan 
fuli 

BioCert 

10 Luatang 
Indah 

Desa Lautang 
Indah 
kecamatan 
Banda 
Kabupaten 
Maluku 
Tengah 

1105-
BioCert/EU/
11/18 

8 
November 
2018 – 7 
November 
2019 

EU 
EC no. 
834/2007 
No. 
889/2008 

54 24 Biji pala dan 
fuli 

BioCert 

11 Mekar 
Indah 

Dusun 
Mangkobatu 
kecamatan 
Banda 
Kabupaten 
Maluku 
Tengah 

1106-
BioCert/LS
O-006/IDN-
11/18 

6 
November 
2018 – 5 
November 
2019 

SNI 6729-
2016 
Permentan 
64/2013 

13,412 26 Biji pala dan 
fuli 

BioCert 

12 Mekar 
Indah 

Dusun 
Mangkobatu 
kecamatan 
Banda 
Kabupaten 
Maluku 
Tengah 

1106-
BioCert/EU/
11/18 

5 Oktober 
2018 – 4 
Oktober 
2019 

EU 
EC no. 
834/2007 
No. 
889/2008 

13,412 26 Biji pala dan 
fuli 

BioCert 

 

Untuk menjamin keberlanjutan penerapan sistem pertanian organik pada 6 desa ini, 

telah dikembangkan pasar bagi produk biji pala dan fuli bagi produk pertanian yang 

telah memperoleh sertifikasi dalam desa tersebut. Pengembangan  pasar dilakukan 

dengan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dan eksportir pala. 

Mengikut sertakan produk organik dalam berbagai event nasional dan lokal seperti 

pameran, Hari Perkebunan, Farmers Market dan lain- lain 
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Gambar …. Pameran Produk Olahan Pala 

 

Pengawalan dan pembinaan pelaksanaan desa pertanian organik berbasis komoditi 

perkebunan dilakukan pada seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan. Secara intenisif 

dilakukan untuk pelatihan, sosialisasi dokumen system mutu dan penyelesaian 

tindakan perbaikan hasil pre audit dan audit internal. 
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Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pejabat struktural dan tim teknis BBPPTP 

Ambon selaku pelaksana kegiatan selama kegiatan berlangsung minimal sebulan 

sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan. 

 

Keberhasilan kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis 

komoditiperkebunan di 6 desa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan 

menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik, dengan subagenda peningkatan 

kedaulatan pangan, membutuhkan komitmen dan dedikasi yang kuatdari pihak 

terkait baik pusat maupun daerah. 

Koordinasi dan konsolidasi sangat diperlukan dengan intensif terutama pelaksanaan 

di tingkatlapangan mengingat volume kegiatan dananggaran untuk mendukung 6 

desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan sangat besar. 

 

2. Konsep penumbuhan kawasan organik perkebunan dan siaga OPT 

Tujuan dari  kegiatan ini yakni tersedianya kawasan pertanian organik berbasis 

komiditi pala yang menerapkan budidaya tanaman yang sesuai anjuran, 

menerapkan system pertanian organik, siap siaga dalam mengendalikan OPT yang 

ramah lingkungan.  

 

Kegiatan penumbuhan kawasan organik perkebunan dan siaga OPT dilaksanakan di 

kabupaten Maluku Tengah dengan areal perkebunan pala seluas 250 Ha. 

Kegiatan dilaksanakan mulai dari bulan Januari – Desember sebagaimana 

tercantum dalam jadwal palang terlampir. Kegiatan ini dilaksanakan di kabupaten 

Maluku Tengah di desa Lonthoir, desa Waer kecamatan Banda, desa Booi 

kecamatan Saparua, desa Seith kecamatan Leihitu, desa Rutah dan desa Tamilow 

kecamatan Amahai. 

Metode pelaksanaan kegiatan penumbuhan kawasan organik dan siaga OPT 

sebagai berikut: 

- Kegiatan penumbuhan kawasan meliputi sosialisasi, pendampingan 

kelembagaan dan penerapan pengendalian OPT ramah lingkungan, pelatihan 
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pembuatan APH/pesnab/mikroorganisme lokal, pembuatan pupuk,  penyerahan 

peralatan pengendali OPT, dan  

- Deklarasi kawasan perkebunan organik dan siaga OPT. 

Unsur-unsur yang hadir pada saat deklarasi antara lain: 

a. Unsur Direktorat Jenderal Perkebunan  

b. Unsur Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/kota  

c. Unsur UPT Pusat 

d. Unsur Kecamatan/Desa 

e. Seluruh anggota Gapoktan/KT pelaksana kegiatan 

f. Kodim/Korem/Danramil 

- Penumbuhan/pembentukan kawasan melibatkan kelompok inkubator, yaitu 

kelompok tani yang telah melaksanakan kegiatan desa organik.  

- Kriteria kabupaten/lokasi pelaksana kegiatan : 

a. Kabupaten tempat lokasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan sertifikasi 

desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan pada tahun 

sebelumnya, atau lokasi baru yang memiliki persyaratan sesuai untuk 

pengembangan kawasan organik. 

b. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten bersangkutan memiliki komitmen 

dan dukungan yang baik terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan 

sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan 

c. Memiliki luas areal komoditas perkebunan tertentu (sesuai kegiatan organik) 

yang berpotensi untuk dikembangkan dalam satu kawasan terpadu. Luas 

kawasan  minimal 250 ha 

d. Pada setiap kabupaten terpilih ditetapkan minimal 5 Gapoktan/KT sebagai 

pelaksana kegiatan. 

e. Terdapat petugas pendamping provinsi/kabupaten/uppt yang cukup dan 

mempunyai komitmen yang baik dalam melaksanaan kegiatan. 

Hasil dari kegiatan ini yakni bertumbuhnya kawasan organik berbasis komoditi pala 

seluas 314,5 ha di daerah sentra penghasil pala di kabupaten Maluku Tengah dan 

petani siaga melakukan pengamatan dan pengendalian OPT secara hayati. Jumlah 

petani yang terlibat sebanyak 255 petani pekebun pala.  
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3. Penanganan OPT tanaman perkebunan melalui penerapan PHT tanaman 

cengkih.  

Tujuan kegiatan penerapan PHT (P-PHT):  

1. Membantu/mendorong petani untukmenerapkan PHT dikebunnya sehingga 

dapatdilakukan secara mandiri dan berkelanjutan.  

2. Memberdayakan petani untuk memperbanyak bahan pengendali OPTsecara 

mandiri.  

Pelaksanaan kegiatan direncanakan mulai dari bulan Januari – Desember 2018 

bertempat di desa Teluti Baru, Piliana dan Mosso kecamatan Tehoru kabupaten 

Maluku Tengah. 

 

Kegiatan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) pada tanaman cengkih di 

Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Tehoru, Desa Teluti Baru, Desa Walmatan, 

Desa Piliana dan Desa Mosso dapat disampaikan sebagai berikut : 

 

 Penetapan SK Tim Pelaksana Kegiatan. 

Dalam penetapan Tim pelaksana kegiatan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu 

(PHT), di tetapkan oleh Kepala BBPPTP Ambon dan Kepala Dinas Perkebunan dan 

Peternakan Kabupaten Maluku Tengah. Tim pelaksana BBPPTP Ambon, bertugas 

melakukan sosialisasi baik dalam cara pengendalian maupun pembuatan metabolik 

sekunder serta pembuatan pupuk organik. Tim pelaksana Dinas Kabupaten yang 

terdapat di Kecamatan, berkoordinasi dengan kelompok tani serta pendampingan 

dalam proses pengendalian dan pembuatan metabolik sekunder serta pupuk 

organik. 

 

 Sosialisasi 

Kegiatan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang dilakukan di 

Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Tehoru, Desa Teluti Baru, Desa Walmatan, 

Desa Piliana dan Desa Mossodimana dilakukan sosialisasi meliputi : 

- Sosialisasi Awal Penentuan Lokasi dan Maksud Kegiatan 
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Kegiatan penerapan pengendalian hama terpadu pada tanaman perkebunan 

(tanaman cengkih) yang terdapat di Provinsi Maluku, lebih dikhususkan kepada 

daerah-daerah yang taraf hidupnya masih dikategorikan sebagai desa miskin. 

Hal ini dilakukan oleh pemerintah agar, kondisi perekonomian khususnya 

tanaman cengkih dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam pemenuhan 

kebutuhan hidup petani setempat atau masyarakat. 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka desa-desa yang merupakan sampel 

kegiatan dimaksud diharapkan dapat melakukan sesuai pedoman yang 

disampaikan oleh tim, sehingga kriteria desa miskin dapat berubah menjadi 

desa sejahtera. 

Sosialisasi awal  ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para 

petani tanaman perkebunan khususnya tanaman cengkih, untuk lebih lagi 

merawat tanaman tersebut, karena tanaman cengkih ini memiliki nilai jual yang 

tinggi, dimana bukan saja bunganya yang bisa dimanfaatkan, namun daun, 

tangkai bunga dan bahkan batangpun bisa memberikan keuntungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar …..Pertemuan Dengan Petani Menyangkut Maksud Kegiatan Penerapan 

Pengendalian Hama Terpadu (PHT)  
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- Sosialisasi Pembuatan Metabolik Sekunder 

Tim memberikan sosialisasi tentang cara pembuatan Metabolik Sekunderi 

secara sederhana, dimana para petani dapat membuatnya sendiri, sehingga 

dapat melakukan pengendalian terhadap tanaman-tanaman cengkih yang 

terserang OPT dalam hal ini hama penggerek. 

Hasil akhir yang diharapkan oleh tim, dimana petani mampu untuk membuat 

sendiri metabolik sekunder, dengan bahan-bahan sederhana seperti air 

kelapa dan air beras sebagai media tumbuh dari jamur yang digunakan, untuk 

mengendalikan hama penggerek pada tanaman cengkih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar .....Pembuatan Metabolik Sekunder (MS)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 12 of 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sosialisasi Pembuatan Pupuk Organik 

Pengendalian Hama Terpadu (PHT) pada tanaman perkebunan khususnya 

tanaman cengkih, selain pembuatan metabolik sekunder, Tim juga 

mengajarkan cara pembuatan pupuk organik. Hal ini dilakukan mengingat 

kondisi tanaman yang sudah berumur puluhan tahun dan tidak pernah 
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dilakukan pemupukan, kondisi ini yang menyebabkan daya tahan tanaman 

terhadap OPT lemah, sehingga tanaman tersebut rentan terserang hamadan 

penyakit. 

Pembuatan pupuk organik yang diajarkan oleh tim, dimana bahan-bahan 

yang dibutuhkan sangat sederhana dan mudah diperoleh. Pupuk organik 

yang dibuat, selain dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman 

perkebunan, pupuk ini juga dapat digunakan untuk tanaman hortikultura 

seperti sayur-sayuran dan lain sebagainya. 

Bahan-bahan pembuatan pupuk organic dapat di peroleh disekitar rumah 

penduduk seperti : batang pisang atau daun gamal, gula merah dan 

ditambahkan dengan EM 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Pembuatan Pupuk Organik Cair  

 

- Sosialisasi Aplikasi Metabolik Sekunder (MS) di Lapangan 

Metabolik Sekunder yang telah di produksikan oleh petani, kemudian 

dilakukan aplikasi pada tanaman-tanaman cengkih.Aplikasi dilakukan oleh 

petani yang terdapat dalam kelompok tani. 
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Hal ini dimaksudkan agar, semua anggota kelompok tani mengetahui cara 

aplikasi yang benar apabila menggunakan metabolik sekunder, serta 

diharapkan dapat melakukan aplikasi selanjutnya sampai tanaman kembali 

pulih. 

Dalam melakukan aplikasi metabolik sekunder, terlebih dulu dilakukan 

pembersihan tanaman yang akan diaplikasikan dari tanaman-tanaman yang 

tidak bermanfaat atau tidak diinginkan keberadaannya. Hal ini dilakukan agar, 

pada waktu mencari akar tanaman, tidak sulit dan juga proses penambahan 

cairan metabolik sekunder dapat lebih mudah dilakukan. 

Selain pembersihan tanaman utama dari tanaman-tanaman yang lain, perlu 

juga melakukan pembersihan terhadap bagian tanaman utama yang 

mengalami serangan berat, misalnya bagian cabang atau ranting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 13. Aplikasi Metabolik Sekunder Pada Tanaman Cengkih 

Di Desa Teluti Baru 
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- Kegiatan Kunjungan Lapangan. 

Kegiatan penerapan pengendalian hama terpadu yang berlokasi di 

Kecamatan Tehoru, di titik beratkan pada, peningkatan taraf hidup 

masyarakat (petani), dengan memelihara serta melestarikan tanaman 

perkebunan khususnya cengkih, sebagai komoditi unggulan desa-desa yang 

berada di Kecamatan tersebut. Melihat kondisi yang dialami oleh petani 

setempat, maka Pemerintah melakukan terobosan yang dirasa penting 

sebagai upaya peningkatan kehidupan yang layak bagi masyarakat dalam hal 

ini petani. 

Dalam menunjang kegiatan tersebut, petani desa sasaran melakukan 

kunjungan lapangan ke desa-desa yang dianggap berhasil dalam budidaya 

tanaman cengkih, dari awal penanaman sampai produksi. 

Kunjungan lapangan ini, selain melihat secara dekat kondisi tanaman-

tanaman cengkih yang tumbuh dengan baik (sehat), juga menambah 

pengetahuan dalam proses pemeliharaan sampai panen. Hal ini dirasa perlu 

mengingat, kondisi tanaman cengkih yang berada pada lokasi kegiatan 

penerapan pengendalian hama terpadu (PHT) di tiga desa dan satu dusun 

dalam Kecamatan Tehoru, memiliki tingkat serangan OPT yang sangat besar. 

Ini di sebabkan berbagai faktor diantaranya : 

a. Lokasi atau areal pertanaman cengkih yang sangat jauh dari pemukiman 

penduduk, sehingga proses sanitasi tidak dapat terlaksana dengan baik. 

b. Kurangnya pemahaman petani menyangkut OPT yang menyerang 

tanaman cengkih, sehingga tindakan pengendalian yang harus dilakukan, 

tidak bisa dilaksanakan secara benar. 
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c. Tingkat kesadaran petani dalam merawat atau memelihara tanaman 

cengkih kurang, disebabkan tanaman perkebunan bukan merupakan 

tanaman utama dalam pemenuhan kebutuhan hidup petani itu sendiri. 

d. Tanaman cengkih sudah berumur puluhan tahun, sehingga sangat rentan 

terhadap serangan OPT, dan juga kondisi tanaman yang tidak pernah 

dilakukan pemupukan, mengakibatkan OPT mudah menyerang. 

Kondisi inilah yang mendorong, perlu adanya penyegaran dalam hal informasi 

langsung kepada petani, sehingga diharapkan adanya perubahan 

pemahaman ini dapat memberikan hasil yang baik bagi petani itu sendiri, 

dalam memperbaiki kondisi tanaman yang dibudidayakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar ... Kunjungan Lapangan Ke Desa Tamilou, Dusun Lateri, Untuk Melihat, 

Perkebunan Tanaman Cengkih Yang Berhasil. 

 

Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan perubahan iklim menjadi 

permasalahan utama yang harus diperhitungkan dalam kegiatan pengendalian 

tanaman. Terjadinya gangguan OPT dan perubahan iklim memiliki implikasi yang 

sangat luas terhadap tanaman dari mulai terganggunya pertumbuhan tanaman, 
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kerusakan sebagian atau keseluruhan tanaman sampai menyebabkan kematian 

tanaman. 

Terjadinya perubahan iklim dan meningkatnya iklim ekstrim seperti kemarau panjang 

atau hujan berkepanjangan, akan memberikan dampak yang sangat besar bagi 

sektor perkebunan. Perubahan itu tidak hanya akan berpengaruh terhadap proses 

produksi, produktifitas dan mutu hasil perkebunan, tetapi juga akan mempengaruhi 

keseimbangan alam yang akan menyebabkan berubahnya populasi dan tingkat 

serangan OPT tertentu. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya 

Tanaman, bahwa untuk melindungi tanaman dari gangguan OPT, maka kegiatan 

perlindungan tanaman dilaksanakan mengikuti konsep Pengendalian Hama Terpadu 

(PHT).Sejalan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah dalam hal ini Direktorat 

Jenderal Perkebunan melakukan kegiatan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu 

tanaman cengkih. Kegiatan tersebut berlokasi di Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku 

Tengah, Kecamatan Tehoru, Desa Teluti Baru, Dusun Walmatan, Desa Piliana dan 

Desa Mosso.  

Penentuan desa-desa tersebut berasal dari data Bapenas, dimana seluruh kegiatan 

pengendalian hama terpadu dipusatkan pada desa-desa yang masih dikategorikan 

sebagai desa miskin. Dari hasil kunjungan lapangan ke desa-desa tersebut, terlihat 

kondisi pemukiman yang masih belum tertata dengan baik, dalam hal ini 

menyangkut kebersihan dan juga kondisi perekonomian masyarakat yang masih 

menggantungkan hidupnya dari bercocok tanam, tanaman perkebunan maupun  

sebagai nelayan. 

Selain hal tersebut di atas, masalah yang paling mendasar sehingga penentuan 

lokasi kegiatan adalah, kondisi tanaman cengkih yang mengalami kerusakan akibat 

adanya serangan hama penggerek, dimana hampir sebagian besar perkebunan 

khususnya tanaman cengkih mengalami kematian, dan kondisi ini sudah bertahun-

tahun lamanya. 

Dari hasil kunjungan awal tersebut, terlihat antusias petani di masing-masing desa, 

sangat menginginkan adanya perubahan yang besar, khususnya dalam menjaga 

atau melestarikan tanaman cengkih sebagai primadona seperti dimasa penjajahan 
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dulu.Kondisi inilah yang menggerakan tim untuk melakukan pendampingan secara 

terencana, sehingga pelaksanaan penerapan pengendalian hama terpadu (PHT) 

dapat berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. 

Kegiatan pengendalian hama tanaman cengkih yang dilakukan di tiga desa dan satu 

dusun, dilakukan secara serentak, pada masing-masing areal petani yang termasuk 

dalam kelompok tani di desa tersebut. Kegiatan aplikasi dilakukan sebanyak empat 

kali, dimana untuk masing-masing tanaman diberikan metabolik sekunder (MS) 

sebanyak 500 ml/pohon, dengan ketentuan pemberian (MS) sesuai arah mata angin, 

dimana satu tanaman terdapat empat titik (akar) produktif, yang kemudian di 

masukan (MS) yang sudah di taruh dalam kantong plastic, kemudian diikat dengan 

tali raffia pada akar tanaman cengkih. Pemberian (MS) tersebut dilakukan setiap 4 – 

6 hari sekali, dengan menambahkan (MS) agar tanaman dapat kembali pulih. 

Kondisi tanaman yang terdapat di lokasi kegiatan penerapan Pengendalian Hama 

Terpadu (PHT), secara umum berada pada tingkat serangan berat, dimana tanaman 

cengkih sudah tidak terawat dengan baik, akibat tidak adanya tindakan 

pengendalian yang dilakukan oleh petani itu sendiri maupun Dinas Kabupaten. 

Selain hal tersebut, kondisi areal yang sulit dijangkau, dimana akses untuk sampai 

ke lokasi memaka waktu yang lama dan bisa 2 hari perjalanan. 

Selain aplikasi dengan menggunakan metabolik sekunder, tanaman cengkih yang 

sudah berumur puluhan tahun, dilakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk 

organik dan juga dilakukan pemangkasan atau penebangan terhadap bagian 

tanaman yang telah terserang seperti bagian cabang, ranting dan pohon cengkih 

tersebut, hal ini dilakukan agar hama yang menyerang tanaman cengkih tidak 

berpindah ke tanaman yang masih sehat. 

Selain kondisi dari tanaman itu sendiri, areal di sekitar pertanaman juga dilakukan 

pembersihan, guna menghindari tanaman cengkih dari OPT yang lain, yang bisa 

saja menjadi OPT utama tanaman cengkih. 

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap tanaman cengkih, secara umum belum 

mengalami perubahan yang besar, jika dibandingkan dengan penggunaan bahan 

kimia. Namun perubahan pola pikir petani yang berangsur-angsur sudah mulai 

berubah, dimana perhatian petani terhadap komoditi tanaman cengkih maupun cara 
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penyediaan bahan pengendalian serta aplikasinya sudah semakin baik, dengan 

demikian diharapkan kesinambungan kegiatan selalu ada guna memberikan hasil 

yang menguntungkan petani baik dalam pendapatan maupun ekonomi 

kehidupannya. 

Hama Terpadu (PHT) pada tanaman cengkih, yang berlokasi di Kabupaten Maluku 

Tengah, Kecamatan Tehoru, Desa eluti Baru, Desa Piliana Desa Mosso dan Dusun 

Walmatan dapat disimpulakan sebagai berikut : 

1. Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang dilakukan pada masing-

masing Desa, sudah memberikan pemahaman yang baik kepada petani dalam 

merawat tanaman cengkih dantanaman perkebunan lainnya.  

2. Adanya keinginan petani untuk mengetahui dan melakukan pencegahan atau 

pengendalian, baik terhadap tanaman cengkih yang terserang OPT, maupun 

juga pada tanaman-tanaman yang masih sehat. 

3. Hasil aplikasi metabolik sekunder belum memberikan hasil yang besar, 

mengingat (MS) ini bukan merupakan bahan kimia yang bisa langsung terlihat 

gejalanya, namun perubahan akan nampak apabila pemberian (MS) dapat 

dilakukan secara terus menerus, sehingga kondisi tanaman kembali pulih. 

4. Koordinasi antara petugas dan petani, selalu dilakukan secara berkelanjutan, 

guna terlaksananya penerapan pengendalian yang sesuai harapan petani itu 

sendiri, maupun pemerintah.  

 

Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) agar dapat dilakukan secara 

berkesinambungan, mengingat kondisi tanaman cengkih yang terdapat pada lokasi 

Kecamatan Tehoru, berada pada tingkat serangan berat. Hal ini diperlukan agar 

tanaman dapat kembali pulih dengan pemberian metabolik sekunder secara teratur 

dan juga petani dapat mempraktekan terus cara pembuatan metabolik sekunder dan 

cara aplikasinya di lapangan. 
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