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Rektor IPB, Prof.Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc., memberikan cinderamata kepada Alumni IPB Angkatan 15, Ir. Tambatua Hutapea, MCP, (Deputi Perencanaan Penanaman Modal)
saat menerima kunjungan sejumlah pejabat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di ruang kerjanya di Gedung Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Darmaga, Senin (10/2).

R

BKPM dan IPB Kerjasama Di Bidang Pertanian

ektor IPB, Prof.Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc., menerima
kunjungan sejumlah pejabat Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM) di ruang kerjanya di Gedung Andi Hakim
Nasution, Kampus IPB Darmaga, Senin (10/2).
Pejabat tersebut adalah yang juga Alumni IPB Angkatan 15, Ir.
Tambatua Hutapea, MCP, (Deputi Perencanaan Penanaman Modal) ,
Ir. Hanung M. Rahmat, SE, MSi, (Direktur Perencanaan Agribisnis dan
Sumberdaya Alam Lain), Drs. Said Ridwan, MPM, (Direktur
Perencanaan Industri Manufaktur), Dr. Ir. Fritz H. Silalahi, SM, MBA, MH
(Direktur Perencanaan Infrastruktur dan Kasi Infrastruktur Jalan dan
Jembatan), dan Aditya Prasetya, ST, MM.

Kedatangan para petinggi BKPM ini dalam rangka menjajaki kerjasama
antara IPB dengan BKPM. Disampaikan Ir. Tambatua Hutapea, MCP
saat ini BKPM sedang menyusun renstra penanaman modal BKPM
2015-2019. Menurutnya dalam bidang penanaman modal berbasis
sektoral, maka untuk sektor pertanian IPB bisa masuk dan turut
berperan aktif.
Sementara itu, Prof. Herry Suhardiyanto menyambut baik rencana
yang disampaikan BKPM dan segera melakukan langkah kerjasama
selanjutnya. Dalam acara turut hadir, Direktur Kerjasama dan Program
Internasional IPB, Dr. Eddy Hartulistiyoso. (Dh)
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Peneliti IPB Temukan Sengon
Tahan Hama Pengerek Batang (BOKTOR)

S

engon merupakan pohon yang paling digemari oleh
masyarakat petani hutan, terutama di wilayah pulau Jawa.
Selain mempunyai nilai ekonomi tinggi dan relatif stabil,
sengon dinilai mudah tumbuh dan tidak membutuhkan waktu yang
terlalu lama untuk menanam sampai siap dipanen. Saat ini nilai jual
kayu sengon yang baik dari petani mencapai harga sekitar Rp
300.000 hingga Rp 400.000 per pohonnya. Namun petani sengon
seringkali terkendala oleh serangan hama Boktor. Hama Boktor
adalah hama yang paling penting merusak pohon sengon, karena
hama ini hidup dengan menggerek batang sengon. Umumnya
serangan hama ini mulai terjadi pada pohon yang berumur 3 tahun
atau lebih, yang diameternya telah mencapai 10 cm atau lebih.

respon yang baik dari salah satu PT. Perkebunan Nusantara di Jawa
Timur, untuk kerjasama dalam pengadaan bibit unggul klon Sengon
tersebut melalui kultur jaringan.
Dalam proses pengembangannya benih pohon unggulan dari
provenan Kediri dan Solomon yang tahan terhadap serangan hama
Boktor ini telah dibandingkan dengan pohon yang rentan, baik dari
provenan yang sama maupun provenan di Indonesia lainnya. Melalui
uji zat inhibitor (zat daya tahan alami suatu tanaman untuk melawan
serangan hama), yaitu tripsin inhibitor (TI) dan alfa-amilase inhibitor
(AI) pada kulit dan kayu sengon, perbedaan aktivitas inhibitor
tersebut sangat nyata antara pohon sengon tahan hama dengan
pohon rentan. Pohon yang tahan hama Boktor mempunyai aktivitas

Hama Boktor adalah hama yang paling penting merusak pohon sengon, karena hama ini hidup dengan menggerek batang sengon.
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Bagian pohon yang diserang kebanyakan berkisar pada ketinggian 0 –
5 meter, tetapi adakalanya mencapai 15 meter dari atas permukaan
tanah. Hama ini hidup dan berkembang biak dalam batang pohon
sengon yang hidup, dan membuat rongga rongga (lubang-lubang)
seperti saluran pipa di dalam batang. Dengan demikian jika pohon
sengon terserang hama ini, dapat dipastikan kayunya tidak akan laku
dijual. Tim peneliti yang terdiri dari Dr.Ir. Ulfah Juniarti Siregar
(Pemuliaan pohon), Dr. Ir. Noor Farikhah Haneda (Hama hutan) dan
Dr. Ir. Arum Sekar Wulandari (Kultur jaringan) dari Departemen
Silvikultur, Fakultas Kehutanan IPB, berhasil mengembangkan klon
sengon yang tahan terhadap hama Boktor.

Saat ini tim peneliti IPB ini telah mampu memperbanyak jumlah bibit
yang dihasilkan melalui teknik kultur jaringan. Para peneliti ini
berharap adanya klon tanaman sengon secara kultur jaringan, yang
tahan terhadap hama Boktor, dapat membantu ketersediaan bibit
sengon unggul, dan pengembangan hutan tanaman rakyat sengon
yang sehat dan produktif. Ketersediaan klon yang tahan terhadap
serangan hama penggerek batang atau hama Boktor sangat
diperlukan sebab tindakan pengendalian hama hutan yang
konvensional terbukti tidak efektif.

Klon sengon tersebut berasal dari pohon sengon provenan Solomon
dan provenan Kediri. Klon Sengon ini dipastikan dapat lebih tahan
terhadap serangan hama Boktor dan inovasi ini merupakan salah
satu inovasi yang masuk dalam daftar Inovasi Indonesia Paling
Prospektif versi Bussiness Innovations Center, Kementerian Riset
dan Teknologi RI tahun 2012. Hasil inovasi ini juga telah mendapat

Teknik kultur jaringan telah mampu memperbanyak jumlah bibit
yang dihasilkan dari sedikit benih yang didapat dari sengon Solomon
melalui induksi multiplikasi tunas, serta induksi perakaran dalam
proses aklimatisasi, hingga diperoleh bibit yang siap untuk
dipindahkan ke polybag. Saat ini IPB telah berhasil memproduksi
tanaman sengon tersebut hingga 1.000 bibit per bulannya dengan
nilai jual bibit unggul sekitar Rp 3.500 hingga Rp 4.500 per bibit. (dh)

TI dan AI lebih tinggi dibandingkan dengan pohon yang rentan.

