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Pengantar Redaksi 
Bios Vol.5 No.2, Oktober 2011-Maret 2012 
mengangkat topik utama tentang mikoriza. 
Simbiosis ｭ ｵ ｴ ｵ ｡ ｬ ｩ ｳ ｭ ｾ antara kelompok jamur 
tertentu dengan perakaran tur:nbuhan merupa-
kan suatu fenomena menarik yang telah diamati 
oleh ilmuwan di berbagai negara di dunia sejak 
lama, namun baru tahun 1885, seorang ilmuwan 
Jerman memberikan nama terhadap fenomena 
ini dengan istilah mikoriza. Sejak itu, istilah ini 
digunakan secara lazim dan menjadi pokok 
penelitian yang menarik hingga saat ini. 
Penjelasan tentang distribusi dan variasi, fungsi 
dan peran, evolusi, serta aplikasi mikoriza dalam 
meningkatkan produktivitas tanah dibahas 
dalam majalah ini. Tak lupa juga disajikan sekilas 
informasi tentang A.B.Frank ilmuwan Jerman 
yang berjasa dalam pemberian nama mikoriza. 

Selain artikel tentang mikoriza, disajikan 
juga artikel lepas tentang manajemen sampah 
perkotaan di Kota Dili, Timor Leste. Artikellepas 
lainnya yang dapat dibaca dalam edisi ini adalah 
pigmen alami yang terdapat dalam kelapa sawit 
dan manfaat bagi kesehatan manusia serta 
pemucatan warna pada min yak sa wit mentah. 

Pada bagian flora dan fauna, disajikan 
artikel tentang sembukan dan rayap, sementara 
untuk rubrik biologi di ruang kelas disajikan: 
mitos nama-nama ilmiah makhluk, yang ditulis 
oleh biologiwan Indonesia yang telah lama 
bergumul dalam bidang taksonomi tumbuhan. 

Kami dewan redaksi tetap menunggu 
kontribusi Anda berupa tulisan-tulisan ilmiah 
yang sesuai dengan rubrik-rubrik bacaan dalam 
BioS. 

Selamat membaca. 

Salam, 
Jubhar Mangimbulude 
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Departemen Pertanian Amerika Serikat 
(USDA) pada 1 Desember 2012, melaporkan 
data yang menunjukkan bahwa sejak 2007 
Indonesia adalah negara penghasil minyak 
nabati terbesar di dunia. Enam negara lain 
yang menyertainya adalah Malaysia, China, 
Uni-Eropa, Amerika Serikat, Argentina, dan 
Brasil. USDA mencatat produksi minyak 
nabati Indonesia 5 tahun terakhir berturut
turut adalah: 20,98 juta ton (2007), 23,69 juta 
ton (2008), 25,59 juta ton (2009), 27,30 juta ton 
(2010), dan 29,10 juta ton (2011 ). Pertambahan 
produksi Indonesia sejak 2007 sampai 
sekarang sebesar 8,12 juta ton hampir 
mendekati produksi total minyak nabati 
Amerika Serikat, yakni sebesar 9,58 juta ton 
pada Desember 2011. 

Data USDA di atas jelas-jelas jauh dari 
keinginan otoritas industri kelapa sawit 
Malaysia, yakni Malaysian Palm Oil Board 
(MPOB) untuk tetap menjadi "Raja Sa wit". 
MPOB yang bertanggungjawab dalam 
pengembangan, promosi, dan regulasi 
industri minyak saw)t di Malaysia, 
memproyek6ikan ta.hun 2004 bahwa 
sumbangan Indonesia dan Malaysia untuk 
produksi minyak nabati dunia tahun 2015 
berturut-turut sebesar 14,90 dan 16,00 juta 
ton. Perkiraan ini meleset, bahkan cenderung 
"ngawur". Sesumbar tetangga kita ini agar 
produksi minyak nabatinya mencapai 18,00 
juta ton tahun 2020 dan Indonesia hanya 
berada pada 17,00 juta ton terkesan 
meremehkan. 

Kenaikan spektakuler produksi 
minyak nabati Indonesia yang mencapai 
29,10 juta ton tahun 2012 harus ditujukan 
kepada peningkatan areal produksi, dan 
bukan pada produktivitas per satuan luas 
lahan perkebunan tanaman penghasil 
minyak. Dengan demikian, jika terjadi 
perbaikan input agronomis di Indonesia 
niscaya gap produksi Indonesia dan Malaysia 

Indonesia Raja Sawit 
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semakin lebar. 
Jika keberhasilan China, Eropa, dan 

Amerika Utara sebagai penghasil minyak 
nabati utama bertumpu pada tanaman 
kanola dan kedele, biji kapas, dan bunga 
matahari, maka Indonesia dan Malaysia 
adalah berkat dari pengusahaan tanaman 
kelapa sawit (Elaeis guineensis), yang oleh 
peraih hadiah Nobel Melvin Calvin -~karena 
temuannya mengenai lintasan biokemia 
penambatan C02 dalam reaksi fotosintesis--, 
mengatakan: "the best commercial seed oil is 
palm", Tabel1 (Calvin 1985). 

Mengkritisi laju kenaikan minyak 
nabati negeri Jiran yang dalam 5 tahun 
terakhir hanya naik 1,23 juta ton 
dibandingkan dengan Indonesia yang 
kenaikannya mencapai 8,12 juta ton, 
mengindikasikan bahwa Malaysia hampir 
mencapai titik kejenuhan pertambahan 
produksi. Produksi tanaman per hektare 
telah lama bertahan pada garis stasioner 3,6 t 
hasil minyak per hektare kelapa sawit 
(Basiron & Simeh, 2005), walaupun, yield ini 
masih jauh dari produktivitas agronomik 8,8 
ton/ha/tahun (Jalany et al., 2002) atau potensi 
fisiologis yang melebihi 10 ton 
minyak/ha/tahun (Evans 1993). 

Keperkasaan kelapa sawit menimbun 
min yak pada buahnya memberikan sejumlah 
momentum penting dalam percaturan sosial, 
ekonomi, politik, dan Ilmiah. 

Pertama, sawit telah membuat air liur 
para konglomerat "meier" (=berlelehan), 
sebagaimana kita saksikan dalam laporan 
Majalah SWA No. 25, Juni 2009, halaman 41-42 
yang memuat daftar konglomerat Indonesia 
merambah usaha perkebunan sawit. Betapa 
tidak, sektor ini berhubungan dengan skala 
ekonomi ratusan triliun rupiah! Yang "air 
liurnya meler" itu bukan sekedar 
konglomerat kelas teri tetapi juga kelap 
kakap. Untuk memberi contoh, PT H.M. 

1 Melvin Calvin, bekerja di Komisi Energi Atom AS (Sekarang Departemen Energi AS), setelah perang dunia kedua ia 
membuat radiokarbon (C-14) di daerah Reaktor Oak Ridge dan Hanford (1944-1945) dan menggunakannya dalam 
penelitian lintasan fiksasi C02 dalam fotosintesis. Penemuan terse but sekarang dikenal denganistilah Calvin Cycle. 
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Tabell. 
Rata-rata Produksi Minyak per Hektare Sejumlah Tanaman Sumber Minyak Nabati 

Tanaman Minyak Kandungan Minyak Rata-rata hasil min yak 
Nabati Panenan(%) 

Sa wit 20 

Kelapa (kopra) 65-68 

Kacang tanah 45-50 

Bunga matahari 40-45 

Kanola 40-45 

Kedele 18-19 

Bijijagung 4-8 

Biji kapas 18-20 

(kg/ha/thn) 

3475 

800 

790 

589 

409 

409 

254 

140 

' " ., ... 
... 

i -'··· 
·-~· 

~··· .. ~ 
,~ 

.«" 

. 
~ 

' ~. 

Sumber: M. Calvin, 1985(2
) 

Sampoerna, setelah menjual perusahan 
rokoknya ke Philip Morris, jatuh hati ke sa wit. 
Tidak ketinggalan, keluarga terkaya di 
Indonesia, yakni keluarga Budi Hartono 
pemilik PT Djarum, dengan harta lebih dari 
130 triliun rupiah melalui anak perusahannya 
Java Pl~ntation, merambah dan ingin 
menguasai setengah juta hektar perkebunan 
sa wit. 

Kedua, dengan alasan sosial-politik 
sejumlah negara termasuk Indonesia tentu 
berusaha sekuat tenaga agar kebutuhan 
pangan, pakan, dan energi (jood, feed, and 
energy) negaranya tidak bergantung kepada 
negara lain. Dalam hal ini, Indonesia dan 
Malaysia mendapatkan sawit sebagai salah 
satu tanaman ideal. 

Ketiga, para peneliti di negara-negara 
Barat, termasuk yang berada di perusahan
perusahan multinasional, seperti Monsanto, 
telah berusaha sekuat tenaga untuk 
menghasilkan tanaman transgenik yang 
menghasilkan min yak menyamai a tau paling 

tidak mendekati produktivitas sawit. Tony 
Voelker dari Monsanto bahkan memandang 
hal ini sebagai ketetapan hati cawan 
perjamuan (the holy grail) (Voelker, 2011. 
Secrets of palm oil biosynthesis revealed. PNAS 
108, 12193-12194). Ketetapan perjamuan ini 
menantang peneliti barat untuk menjawab 
pertanyaan, "mengapa biji sawit mampu 
menampung 80-90 % berat kering minyak 
dalam bentuk lipid sederhana triasil-gliserol, 
di samping kandungan karotenoid dan 
vitamin E dalam jumlah yang sangat besar?" 

Para peneliti belum berhasil menjawab 
pertanyaan tersebut di atas dan "perjamuan 
meneguk anggur pahit itu masih harus 
dilakukan". Puluhan tanaman transgenik 
yang lintasan biokimia dari karbohidrat ke 
lipid telah direkayasa untuk meningkatkan 
hasillemaknya. Ada peningkatan hasil, tetapi 
tidak seberapa. Belum ada yang dapat 
dipasarkan secara komersial. Dalam 
kepentingan komersial dan ilmiah tersebut di 
atas maka menjadi sangat strategis dan 

'Calvin, M. 1985. Fuel Oils from Higher Plants. Ann. Proc. Phytochem. Soc. Eur. 26:147-160. 
'Basiron Y & Simeh MA, 2005. Vision 2020- The Palm Oil Phenomenon. Oil Palm Industry Economic Journal5(2)/2005.10p. 

'Jalani BS, Yusof B, Ariffin D, Chan KW, Rajanaidu N, 2002. Elevating the national oil palm productivity- breeding and 
agronomic R&D aspects. Paper presented at the Seminar on Elevating National Oil Palm Productivity and Recent Progress 
in Management of Peat and Ganoderma. MPOB, Bangi. 

'Evans LT, 1993. Crop Evolution, Adaptation, and Yield. Cambridge University Press, Cambridge, 500p. 
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berarti untuk melihat kemajuan penelitian 
untuk memahami mengapa dan bagaimana 
tanaman sawit menimbun minyaknya pada 
mesokarp buah yang mencapai 80-90% berat 
kering. 

Sehubungan dengan hal tersebut di 
atas, dua penelitian yang belum lama 
dilaporkan patut disambut dan dihargai. 
Laporan pertama oleh Timothy J. Tranbarger 
(dan 9 peneliti lain) dari Perancis dan Benin 
yang dimuat pada Jumal Ilmiah Plant 
Physiology volume 156, halaman 564-584, Juni 
2011 berjudul: "Regulatory Mechanisms 
Underlying Oil Palm Fruit Mesokarp 
Maturation, Ripening, and Functional 
Specialization in Lipid and Carotenoid 
Metabolism". Laporan kedua oleh Fabienne 
Bourgis (dan 6 peneliti yang lain), yang 
berasal dari Perancis, Amerika Serikat, 
Cameroon, dan Tunisia. Mereka melaporkan 
penelitian mereka di Jumal Ilmiah PNAS 
volume 108, halaman 12527-12532, berjudul: 
"Comparative Transcriptomic and Metabolite 
Analysis of Oil Palm and Date Palm Mesocarp 
that Differ Dramatically in Carbon Partitioning". 

Apa yang menarik dari dua penelitian 
di atas ialah bahwa m.ereka melaporkan 
untuk pertama kali pendekatan 
transkriptomik dan metabolomik dalam 
memahami logika biokimia dan molekuler 
dibalik penimbunan minyak sawit pada 
mesokarp buah. Timothy Tranbarger dan 
kawan-kawan melaporkan analisis ekspresi 
gen dari DNA genomik ke RNA, dan 
memetakan kapan, di mana dan dengan 
intensitas yang bagaimana mereka 
terekspresi pada mesokarp buah sawit 
sehingga berlangsung penimbunan minyak 
dan karotenoid. Melalui analisis ontologi gen, 
mereka menemukan bahwa gen-gen yang 
terlibat dalam biosintesis asam lemak, lipid, 
dan karotenoid pada buah sawit sama 
dengan yang ada pada tumbuhan model 
Arabidopsis thaliana. Dalam penelitian 
selanjutnya, hubungan satu gen dengan 
lainnya dalam konteks ruang, waktu, dan 
intensitas dipetakan dan dihubungkan 
dengan tahapan-tahapan kritis 
perkembangan buah dan penimbunan 
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minyak dan karotenoid. Dari penelitian ini 
tersingl<ap peranan koordinatif faktor 
transkripsi WRINKLED, 
GLOBOSA/PISTILLATA, dan harmon etilen 
dalam tahapan-tahapan kritis perkembangan 
buah yang terkoordinasi dengan ekspresi 
gen-gen biosintetik asam lemak, lipid, dan 
karotenoid. 

Kelompok Fabienne Bourgis 
mendekati fenomena akumulasi lipid pada 
buah sawit dengan cara berbeda. Dalam hal 
ini, ribuan gen yang terekspresi pada 
mesokarp sawit pada berbagai tahap 
perkembangan buah diperbandingkan 
dengan hal yang sama pada kurma (Date 
Palm; Phoenix dactylifera) yang justru 
menimbun karbohidrat pada mesokarp-nya. 
Mereka menemukan bahwa tingginya 
akumulasi lipid pada kelapa sawit terutama 
karena ekspresi yang sangat tinggi gen-gen 
yang terkait enzim pensintesis asam lemak 
dan gen-gen yang bertanggungjawab dalam 
mensuplai senyawa prekursor biosintesis 
asam lemak, yakni piruvat ke daerah plastid. 
Apa yang kita lihat pada A. thaliana, 
menguatkan temuan Transbarger, yang 
mendemonstrasikan peranan faktor 
transkripsi WRINKLED! sebagai pengendali 
penting akumulasi lipid pada kelapa sa wit. 

Di masa datang, apakah temuan
temuan ini dapat berujung pada pembuatan 
Date Palm transgenik pengakumulasi lipid? 
Jika pertanyaan ini terjawab maka hal ini akan 
memberikan terobosan penting bagi tanaman 
altematif pensuplai bahan bakar/pangan 
baru di daerah Timur Tengah dan tern pat lain 
yang dapat diusahakan tanaman kurma. 

Apa artinya Raja Sa wit bagi Indonesia? 
Bangsa Indonesia memang haus untuk 

disebut terbaik atau the best dalam berbagai 
lapangan kehidupan. Walaupun demikian, 
catatan sejarah gemilang Agroindustri zaman 
kolonial masih nampak sampai sekarang, dan 
perkebunan kelapa sawit adalah salah satu 
anak modernitas Indonesia. 

Driver dibalik dominannya 
perkebunan sawit diusakan di Indonesia dan 
Malaysia tidak bisa lepas dari tiga kebutuhan 
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pangan, pakan, dan energi oleh padatnya 
penduduk di negara-negara ini, konsumsi 
energi tidak-terbarukan yang sulit 
dikendalikan, efisiensi dan keuntungan 
ekonomisnya, serta produktivitas tanaman 
ini yang tertinggi dibandingkan tanaman 
lain. 

Dari segi produksi, ya. Indonesia 
rajanya. Indonesia memimpin perlombaan 
ini. Bahkan mungkin jaraknya akan semakin 
melebar, apalagi kalau produktivitas per 
satuan hektarenya meningkat. Hal ini 
tergantung input sarana produksi: air, pupuk 
buatan, bahan organik, dll. Kalau Malaysia 
dapat berproduksi pada 4 ton minyak CPO 
per hektare maka Indonesia berada jauh di 
bawahnya. Jadi, meningkatkan produktivitas 
tanpa membuka lahan baru saja akan 
merepotkan Malaysia mengejar 
ketertinggalannya dari Indonesia. 

Namun demikian, takhta Raja Sawit 
yang baru saja didudukinya, yang 
sebelurnnya lama sekali diduduki Malaysia, 
adalah "kursi panas", yang tidak dapat 
membuatnya tidur nyenyak. Mengapa? 

Pertama, Indonesia jago pada produksi 
primemya. Ia jago dalam mengumpul hasil 
buah dan minyak Crude Palm Oil-nya. Akan 
tetapi, Indonesia sangat tertinggal jauh dalam 
hal industri-industri hilir pemanfaatan CPO. 
Perusahan-perusahan yang beroperasi lebih 
banyak berpikir soal bahan tanam yang baik, 
dan baku mutu minimal CPO. Sebaliknya, 
Malaysia telah lama memimpin penelitian
penelitian inovatif dalam upaya konversi 
minyak sawit ke biodiesel, fitonutrisi, dan 
bahan-bahan turunan dari minyak sawit, 
bahkan NPO (Non-Product Output-nya). Hal 
ini tidak lepas dari peranan Malaysian Palm 
Oil Board (MPOB) yang menjadikan Malaysia 
berada pada garda-depan penelitian inovatif 
kelapa sawit skala dunia. Uang dari ekspor 
minyak sawit Malaysia sebagian dipusatkan 
dan · dikelola oleh MPOB menghasilkan 
penelitian-penelitian inovatif bagi 
peningkatan nilai-tambah produk CPO. 
Mereka tidak segan-segan menopang dan 
berkolaborasi dengan laboratorium
laboratorium terkemuka di dunia untuk 
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memajukan sumberdaya manusianya dan 
tentu karya penelitian inovatifnya di bidang 
kelapa sawit. Mudah-mudahan Pusat 
Penelitian Kelapa Sawit di Medan dapat 
menjadi ujung tombak mengejar 
ketertinggalan ini. 

Kedua, ekspansi areal produksi kelapa 
sawit di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan 
(diharapkan tidak di) Papua memunculkan 
pertanyaan mengenai persoalan 
biodiversitas. Kita tahu dengan kepastian 
bahwa hutan tropis Indonesia memiliki 
kekayaan genetik yang sangat kaya, sumber 
biodiversitas dunia yang penting bagi anak 
cucu kita. Konversi perkebunan kelapa sa wit 
tentu mengubah dan mengurangi diversitas 
genetik. Relung ekologi sejumlah primata 
terancam oleh ekspansi perkebunan. Upaya
upaya mencari jalan keluar dengan tetap 
memperoleh keuntungan dari sawit sangat 
mendesak dan diperlukan. Misalnya, 
bagaimana perkebunan memastikan agar 
perusahan-perusahan memelihara spesies
spesies liar pada setiap satuan areal kelapa 
sa wit. 

Ketiga, struktur vegetasi yang 
didominasi oleh kelapa sawit dilaporkan 
memberi implikasi pada efek lingkungan 
global, bukan saja kepada siklus karbon, 
tetapi juga kepada dihasilkannya gas-gas 
tertentu ke atrnosfer. Studi Carbon-Budget 
untuk mencapai kesetimbangan perjanjian 
global soal iklim global melalui kebijakan 
REDO+ (Reduce Emissions from Deforestation 
and Forest Degradation) diperlukan. REDO+ 
memberikan pembayaran kepada negara 
berkembang jika secara sukarela mengurangi 
emisi gas-gas efek-rumah kaca dari kegiatan 
deforestasi pada aras lebih rendah dari yang 
disepakati secara intemasional (UNFCCC 
Decision l/CP.16; UNFCCC, 2010, Bonn, 
Germany). 

Penutup 
Para konglomerat Indonesia meraup 

triliunan rupiah dari "palm oil boom" dengan 
taruhan kerusakan lingkungan, khususnya 
menurunnya stabilitas hayati oleh konversi 
hutan ke perkebunan sawit. Akan tetapi 
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pelitnya para pengusaha mendanai 
penelitian dasar, atau memberi sebagian 
keuntungannya bagi penelitian-penelitian 
fundamental, atau penelitian-penelitian di 
hilir menunjukkan mereka kurang melihat 
jangka panjang dari bisnis sawit yang pasti 
pada saatnya haru masuk ke wilayah hilir 
dari industri ini. Dalam hal ini, kita harus 
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A plikasi mikoriza di bidang 
kehutanan berkaitan dengan 
cara memikorizakan anakan 

tanaman hutan. Tanaman hutan yang 
umum di pulau Jawa dikembangkan 
oleh Perhutani. Namun jauh sebelum 
Perhutani, kegiatan tersebut telah 
dilakukan oleh pengelola kehutanan 
bangsa Belanda. Tanaman hutan yang 
umum ditanam mula-mula adalah jati 
(Tectona grandis) dan pinus (Pinus 
merkusii). Perlunya memikorizakan 
anakan tanaman hutan berawal dari 
temuan pak~_r kehutanan 
berkebangsaan Belanda sekitar tahun 
1930-an. Temuan tersebut, didasarkan 
pada hasil pengamatan terhadap 
anakan P. merkusii di daerah Priangan. 
Anakan yang bermikoriza, tumbuh 
segar dan sehat, sementara anakan 
yang tidak bermikoriza sebaliknya, 
daun jarumnya tampak menguning. 

Dalam perkembangannya, 
Perhutani mewajibkan jajarannya agar 
setiap membangun hutan tanaman P. 
merkusii, mikorizasi menjadi syarat. 
Cara mikorizasi paling mudah, murah, 
efektif dan relatif aman adalah dengan 
membuat bedengan persemaian yang 
medium tumbuhnya ditambah 'top 
soil' bermikoriza. Top soil bermikoriza, 
diambil dari lapisan tanah paling atas 
tegakan P. merkusii dewasa yang 
tampak tumbuh baik. Umumnya 
lapisan tanah demikian telah kaya 

angkat topi kepada bangsa serumpun, 
Malaysia, tetangga kita. Mereka adalah 
negara yang paling siap memasuki industri 
hilir min yak sa wit. 

Ferry F. Karwur adalah peneliti di Carotenoid 
and Antioxidant Research Center, Universitas 
Kristen Satya Wacana, Salatiga. 

dengan propagul jamur Mikoriza. 
Propagul adalah struktur baik vegetatif 
maupun generatif (yang dalam hal jamur 
pembentuk mikoriza) dapat berupa 
mikoriza, spora, fragmen hifa a tau miselium 
dan atau potongan rizomorf yang keiak 
dapat berkembang mejadi individu baru. 
Jika bedengan telah diperkaya dengan 'top 
soil', maka bedeng telah siap untuk 
ditanami anakan P.merkusii yang biasanya 
telah dikecambahkan terlebih dahulu di 
bedengan tabur beberapa minggu 
sebelumnya. 

Setelah sekitar enam hingga 
delapan minggu, anakan P. merkusii 
diharapkan telah bermikoriza. Pada saat
saat seperti itu anakan-anakan tersebut 
dapat disapih ke kantong-kantong plastik 
kecil dan dirawat hingga cukup kuat 
untuk kemudian diangkut dan ditanam di 
lapangan yang telah dipersiapkan atau 
direncanakan. Metode ini oleh Shenck 
(1982) disebut sebagai 'Indonesian 
Methods'. 

Sekarang berbagai teknologi 
mikoriza telah berhasil dikembangkan di 
banyak laboratorium di berbagai negara, 
termasuk Indonesia. Ada yang 
mengembangkan inokulum (semacam 
benih) dalam bentuk pelet, kapsul, 
alginat, dan sebagainya tergantung 
teknologi yang tersedia, harga dan jenis 
jamur pembentuk mikoriza itu sendiri 
(Taka). 
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