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Info BBN 
Prospek Nyamplung Sebagai Bahan Bakar Nabati dan Pakan 

yamplung (Calophyllum inophyllum L.) merupakan 
salah satu sumber bahan baku untuk bahan bakar 
nabati. Di Indonesia, tanaman nyamplung tersebar 

cukup luas mulai dari Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung, 
Jawa, Kalimantan Tengah, Sulawesi, maluku, NTT dan Papua.  
Tanaman nyamplung berbuah sepanjang tahun dengan puncak 
panen terjadi antara bulan Mei-Juni. Tingkat produktivitas 
tanaman nyamplung diperkirakan dapat mencapai 20 
ton/ha/tahun, bahkan ada yang menyebutkan 250 kg/pohon/ 
tahun. 

Salah satu pengusaha pembuat biodiesel dari nyamplung 
adalah koperasi Gerbang Desa di Desa Panggungharjo 
Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, Yogyakarta.  Koperasi 
ini memproduksi biodiesel dari buah nyamplung rata-rata 500 
liter per hari dengan kebutuhan bahan baku sekitar 2,7 ton 
buah nyamplung per hari.  Bahan baku ini didapat dari lima 
pengumpul yang tersebar di Kabupaten Kebumen dan 
Purworejo.  Para pengumpul ini mendapat bahan baku dari 
petani yang mengkoleksi buah nyamplung dari tanaman 
kehutanan sepanjang garis pantai selatan dan dari tanaman 
nyamplung dipekarangan rumahnya.  Menurut informasi, 
terdapat sekitar 10.800 pohon nyamplung produktif 
disepanjang garis pantai selatan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para pengumpul membeli buah nyamplung dari petani 

pengkoleksi dengan harga Rp 600/kg, sedangkan Koperasi 

Gerbang Desa membeli buah nyamplung dari para pengumpul 

dengan harga Rp 800/kg dengan biaya transportasi  dari 

pengumpul ke Koperasi Gerbang Desa ditanggung oleh 

Koperasi Gerbang Desa.  Biaya transportasi tersebut rata-rata 

sebesar Rp 600.000 untuk setiap 5 ton (satu truk) buah 

nyamplung. 

Proses pembuatan biodiesel di koperasi ini dimulai dengan 

memecah buah nyamplung dengan alat pemecah, mengeks-

traksi minyak dari kernel nyamplung dengan memakai alat 

press ulir, melakukan filtrasi minyak nyamplung kasar dan 

memprosesnya menjadi biodiesel melalui proses transester-

ifikasi. Secara rata-rata berat kernel nyamplung sekitar 40% 

dari buah nyamplung sedangkan sisanya adalah berat kulit dan 

cangkang kernel. Kandungan minyak yang diperoleh dari 

kernel nyamplung sekitar 50-60%. Dengan demikian dari 

setiap ton buah nyamplung diperkirakan akan diperoleh 

sekitar 200 – 240 kg bio diesel. Selain itu bungkil nyamplung 

serta cangkang dan kulit buah nyamplung dapat diolah 

menjadi pakan ternak. 

Dengan harga penjualan biodiesel Rp 4.500 per liter, 

penerimaan dari penjualan biodiesel hasil pengolahan satu ton 

buah nyamplung sekitar Rp 958.000–Rp 1.200.000, se-

dangkan biaya pembelian buah nyamplung sekitar Rp 

800.000. Dengan demikian ada margin dari hasil pembuatan 

biodiesel diluar biaya proses. Margin ini akan bertambah besar 

jika ditambah dengan nilai pakan ternak yang dihasilkan dari 

bungkil dan kulit buah. Hal ini menunjukkan nyamplung 

memiliki prospek untuk dikembangkan sebagai bahan bakar 

nabati. Namun dukungan dari segi budidaya nampaknya 

belum optimal, perlu dicari pohon induk nyamplung yang 

dapat menghasilkan benih yang baik serta teknologi budidaya 

yang memberikan produksi buah nyamplung yang tinggi. 
(Chandra Indrawanto, Bambang Prastowo, Elna Karmawati dan Dedi 
Soleh Efendi/Peneliti Puslitbang Perkebunan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. (A) Pertanaman nyamplung di sepanjang garis pantai 
selatan. (B) Kernel nyamplung dengan cangkangnya 
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EditorialEditorialEditorialEditorial    
Agustus 2009 ini, Puslitbang Perkebunan menyelenggarakan 
symposium lima tahunannya yang ke-5. Tema yang diangkat 
dalam symposium ini adalah “Teknologi Perkebunan Menjawab 
Krisis Energi”. Tema ini tentu menarik, karena khalayak boleh 
saja bertanya apa benar kita menghadapi krisis energi? Lalu, kalau 
memang benar adanya, apakah subsektor perkebunan menjawab 
persolan itu?. 
Dari data yang ada, krisis itu nampak semakin dekat. Pengurasan 
terhadap bahan bakar fosil dalam belasan tahun ke depan akan 
menghabiskan cadangan yang ada. Eksplorasi sumber energi baru 
memang telah dimulai, seperti pada energi matahari, angina, 
gelombang dan bahan bakar nabati. Di subsektor perkebunan, 
pengembangan energi terbarukan ini ditumpukan pada beberapa 
komoditas, antara lain kelapa sawti, jarak pagar, kemiri sunan, 
aren, sagu, nyamplung dan sebagainya. Teknologi pengolahan 
biodiesel maupun biofuel dari komoditas tersebut sebagian telah 
menunjukkan kinerja yang baik, seperti pada sawit dan jarak 
pagar. 
Kemampuan pengembangan teknologi bioenergi ini jelas belum 
cukup untuk mengatasi masalah kelangkaan energi, karena  
komponen kebijakan juga sangat menentukan langkah penerapan 
teknologi tersebut di masyarakat. Adakah pemerintah telah 
menyiapkan dan untuk membangun stok energi nasional yang 
mantap? Stok energi ini tentu bukan hanya terkait bahan bakar 
minyak (BBM), tetapi juga energi nabati dan energi dari sumber 
lain yang beragam 
 
. 
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Info Perkebunan 
Introduksi Lebah Madu untuk Meningkatkan Poduktivitas Jarak Pagar 

dan Nilai Tambah Ekonomi 

Hubungan antara bunga dengan agensia penyerbuknya 
disebabkan oleh keberadaan atraktan. Atraktan yang dihasil-
kan oleh bunga terdiri atas atraktan primer berupa  serbuk 
sari,  bakal madu (nektar), dan minyak lemak essensiel yang 
amat dibutuhkan serangga untuk sumber energi dan makanan 
yang bergizi. Sedangkan atraktan sekunder yaitu aroma dan 
visual (warna dan bentuk bunga). Tumbuhan bunga meman-
faatkan kehadiran serangga berguna tersebut untuk membantu 
penyerbukan bunga sehingga dalam pembuahan-nya dihasil-
kan buah dan biji yang berkualitas.  

Bunga tanaman jarak pagar berbentuk sederhana dengan 
bentuk mangkuk adalah spesifik yang penyerbukannya 
dilakukan melalui bantuan serangga. Pada dasar bunga betina 
dan jantan tanaman jarak pagar ada kelenjar madu. Kadar gula 
dalam nektar bervariasi J. mutabilis 26%-32% dan J. 
mollissima 20%-28%, volume gula lebih tinggi pada bunga 
betina (16 µL) (Santos, 2005). Jarak pagar berbunga sepanjang 
tahun, sehingga pengelolaan agent penyerbuk sangat penting. 
Optimasi penyerbukan pada tanaman jarak pagar dapat 
ditempuh melalui meningkatkan populasi serangga penyerbuk 
dan pemanfaatan tanaman penarik. 

Dari hasil observasi di Kebun Induk jarak pagar 
Muktiharjo, Pati, Jawa Tengah; Asembagus, Situbondo, Jawa 
Timur; dan Pakuwon, Sukabumi, Jawa Barat, menunjukkan  
bahwa jenis dan populasi serangga penyerbuk beragam 
tergantung tempat, musim, serta waktu harian (pagi, siang dan 
sore). Hasil evaluasi umum menunjukkan terdapat beberapa 
jenis serangga penyerbuk dalam 5 ordo serangga, yaitu: (1) 
ordo Hymenoptera dengan 4 famili Apidae, Xylocopidae, 
Vespidae dan Formicidae; (2) ordo Lepidoptera dengan 3 
famili Hespiridae, Nymphalidae dan Papillionidae; (3) ordo 
Diptera dengan 3 famili  Calliphoridae, Muscidae dan 
Syrphidae; (4) ordo Coleoptera dengan 2 famili Halticidae dan 
Nitidulidae; dan (5) ordo Thysanoptera dengan 1 famili 
Thripidae (Gambar 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Serangga penyerbuk bunga yang mengunjungi tanaman 
jarak pagar: (1) Lebah madu Apis mellifear (Apidae);( 2)Ngengat 

(Nymphalidae); (3) Lebah tukangkayu Xylocopa sp.;(4) Kumbang; (5) 
Kupu-kupu; (6) Lalat punggung hijau; (7) Lalat apung dan (8) Lalat 

hijau/blowfly 

Hasil pengamatan frekuensi visitasi serangga penyerbuk di 

Kebun Induk Jarak pagar di kebun KP. Muktiharjo menun-

jukkan bahwa lebah madu, Apis mellifera dan A. cerena 

merupakan agensia penyerbukan yang dominan, dengan rata-

rata jumlah visitasi per 10 tanaman sebesar 17 ekor, disusul 

oleh lalat punggung hijau (8 ekor). Jumlah serangga 

penyerbuk yang berkunjung pada tanaman yang berasal dari 

Kediri lebih tinggi dibanding yang berasal dari NTB,  

disebabkan jumlah tandan bunga tanaman yang berasal dari 

Kediri lebih tinggi dibanding yang berasal NTB. Hal ini 

menunjukkan perilaku serangga penyerbuk yang berusaha 

mendapatkan keuntungan/reward dari kunjungannya pada 

tandan bunga berupa madu/nektar.  

 

Gambar 2. Populasi serangga penyerbuk di kebun induk jarak pagar 
Muktiharjo pada klon yang berasal dari Kediri dan NTB. 

Selain itu dilakukan observasi pada vegetasi disekitar 

pertanaman jarak pagar yang dikunjungi oleh serangga 

penyerbuk yang sama pada tanaman jarak pagar.  Kesamaan 

serangga penyerbuk memberikan peluang untuk memanfaat-

kan vegetasi tersebut sebagai tanaman penarik bagi serangga 

penyerbuk.  Beberapa tanaman yang dapat berfungsi sebagai 

penarik serangga penyerbuk yaitu: Helianthus annuus L., 

Crotalaria juncea L., Mimosa pudica L., Richardia scabra L., 

dan Stachytarpheta indica L.  

Pada prakteknya tanaman Bunga matahari (Helianthus 

annuus L.) dan krotalaria (Crotalaria juncea L.) dapat 

ditanam pada batas lahan/border yang berfungsi untuk 

meningkatkan keragaman serangga berguna yang sebagian 

besar diketahui sebagai serangga penyerbuk penting. Seresah 

dari bunga matahari dan krotalaria dapat menambah bahan 

organik, selain itu pada seresah dari bunga matahari juga 

dapat berfungsi untuk pengendalian gulma karena memiliki 

senyawa kimia yang berfungsi sebagai alelopati apabila 

dimanfaatkan sebagai mulsa yang dicampur atau di 

permukaan tanah.  

Interaksi antara agensia penyerbuk berupa lebah madu dengan 

tanaman jarak pagar bersifat mutualistik, sehingga 

kesinambungan pembungaan jarak pagar  dan tingginya 

populasi lebah madu akan meningkatkan produktivitas dan 

kualitas hasil jarak pagar, serta memberikan peluang bagi 

usaha peternakan lebah madu, yang pada akhirnya akan 

memberikan nilai tambah pada budidaya jarak pagar 

(Mohammad Cholid dan Dwi Winarno/Balittas). 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Lebah madu sedang mengumpulkan serbuk sari dari bunga 
jarak pagar; glodok/kotak sarang lebah madu di pertanaman jarak 

pagar. 
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Info Perkebunan 

Pengembangan Kelapa Kopyor dengan Bibit Alami 

Kelapa kopyor merupakan salah satu jenis kelapa unik 
yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Daging buahnya yang tidak 
normal yaitu lunak, dan rasa yang gurih menjadi nilai tambah 
pada harga buahnya. Selain dikonsumsi segar dalam bentuk 
menu es kopyor, juga dijadikan sebagai bahan baku es krim 
oleh produsen es krim ternama di Indonesia. Di tingkat petani, 
harga buah kelapa kopyor berkisar antara Rp. 7.500 - Rp. 
20.000,-., sedangkan di tingkat pedagang pengumpul  dapat 
meningkat harganya sampai 25% dari harga petani. Pada saat 
permintaan meningkat seperti pada bulan puasa dan 
menjelang lebaran, harganya menjadi dua sampai tiga kali 
lipat. Keterbatasan jumlah tanaman kelapa kopyor yang tidak 
berimbang dengan permintaan, menjadi penyebab tingginya 
harga buah kopyor.  

Melalui serangkaian survey oleh Balitka Manado, diketahui 
tanaman kelapa kopyor ditemui tumbuh dan berkembang di 
Kalianda, Lampung Selatan, di Sumenep Jawa Timur, dan 
Pati, Jawa Tengah. Selain itu tanaman dengan sifat spesifik ini,  
terdapat juga di beberapa daerah sekitarnya, dengan jumlah 
yang terbatas.  Kelapa  kopyor yang terdapat di Lampung dan 
Sumenep adalah tipe Dalam yang buahnya besar, namun 
berbuah lambat, yaitu sekitar 5 -7 tahun, sedangkan yang 
berkembang di Pati, umumnya tipe Genjah yang ukuran 
buahnya relatif kecil, namun tanamannya cepat berbuah yaitu 
3-4 tahun.  

Tanaman kelapa kopyor dapat dikembangkan dengan dua 
cara, yaitu menggunakan bibit hasil kultur embryo  dan 
dengan bibit alami. Bibit hasil kultur embryo adalah bibit yang 
diperoleh dengan menumbuhkan embryo dari buah kopyor 
pada media buatan di laboratorium dalam kondisi aseptik 
(steril). Daging buah kopyor yang lunak dan  umumnya sudah 
lepas dari embrionya, tidak mampu mensuplai makanan untuk 
pertumbuhan embryo menjadi bibit atau tanaman secara 
normal. Proses pertumbuhan melalui kultur embryo ini  
membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun, sampai diperoleh 
bibit yang siap tanam. Harga per bibitnya saat ini masih relatif 
mahal, yaitu sekitar Rp.300.000,-/bibit, karena menggunakan 
bahan kimia yang cukup mahal dalam proses menum-
buhkannya.Selain itu keberhasilan perbanyakan melalui kultur 
embryo ini masih relatif rendah, karena masih adanya 
kegagalan dalam pertumbuhan invitro (di laboratorium) 
akibat kontaminasi maupun pada pertumbuhan ex vitro 
(penyesuaian di rumah kaca dan di lapang).  

Alternatif lain pengembangan kelapa kopyor adalah dengan 
menggunakan bibit alami. Dari tanaman-tanaman kelapa 
kopyor di lapang, dapat diambil buah normalnya untuk 
dijadikan bibit kopyor alami. Seleksi tanaman dilakukan 
berdasarkan persentase buah kopyor yang dihasilkan per 
tandan buah. Tanaman yang dijadikan sebagai sumber benih, 
adalah yang memiliki persentase buah kopyor pertandan yang 
tinggi secara terus menerus. Pada kelapa kopyor tipe Dalam, 
jumlah buah kopyor umumnya hanya berkisar 1- 3 butir 
pertandannya, sehingga yang dipilih adalah yang tertinggi 
buah kopyornya. Sedangkan pada kopyor tipe Genjah dapat 
mencapai 4 - 12 butir pertandanya, tergantung jumlah buah 
yang terbentuk dalam satu tandan.  Pengamatan secara teratur 
selang waktu tertentu terhadap calon pohon induk, perlu 
dilakukan untuk mengetahui kemampuan produksi buah 
kopyornya. Peluang mendapatkan tanaman kopyor dari benih 
pohon induk tersebut berkisar antara 10 - 50%.  

Perlakuan terhadap benih kelapa kopyor tidak banyak 
perbedaan  dengan kelapa normal pada umumnya. Buah yang 
dipanen untuk benih diberi tanda atau label asal usul benih 
dan informasi jumlah buah kopyor yang dihasilkan pohon 
induknya. Selanjutnya buah disayat pada bagian punggung 
buah, kemudian dideder mengarah ke barat.  

Benih dipendederan diperlihara sampai berkecambah dan 
menjadi bibit berumur 4 - 5 bulan. Bibit siap tanam setelah 
membentuk 4 -5 daun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengembangan kopyor di Kalianda, Lampung Selatan dan 
Sumenep, Jawa Timur menggunakan bibit alami dari tanaman 
kopyor tipe Dalam,  yang dikembangkan petani pemilik pohon 
kopyor.  Harganya berkisar antara Rp.10.000-Rp.15.000,-
/bibitnya. Penyebaran bibitnya hanya di sekitar kedua wilayah 
tersebut, karena jumlah pohon induknya terbatas. Di Kab. Pati 
Jawa Tengah, pengembangan bibit kopyor alami dari kelapa 
tipe Genjah, sudah dilakukan oleh para penangkar benih yang 
tergabung dalam kelompok tani di tiga kecamatan yang yaitu 
Kecamatan Tayu, Margoyoso, dan Dukuh Seti. Harga jual bibit 
ditingkat penangkar hanya Rp. 10.000,-. Selain untuk wilayah 
Jawa Tengah, untuk 2 tahun terakhir  penyebaran bibitnya 
sudah sampai ke Jawa Timur, Lampung, Kalimantan dan  
Sulawesi. Untuk mendapatkan bibitnya dapat menghubungi 
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati Jawa 
Tengah.  

Dalam pengembangan kelapa kopyor,  baik menggunakan 
bibit hasil kultur embryo maupun bibit alami, diusahakan 
untuk memberi jarak dengan tanaman kelapa normal di 
sekitarnya. Hal ini untuk menjamin pernyerbukan bunga 
hanya antar tanaman kelapa kopyor, sehingga peluang 
terbentuknya buah kopyor pertandan setiap tanamannya akan 
semakin tinggi. Jumlah tanaman kopyor yang dikembangkan 
dalam satu hamparan, juga akan meningkatkan persentase 
buah kopyor yang dihasilkan pertanamannya (Ismail Maskromo/ 

Balitka). 
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RRRRempahempahempahempah    dandandandan I I I Industrindustrindustrindustri    

Inovasi merupakan kunci utama dalam pengembangan usaha 

ekonomi masyarakat, tidak terkecuali pengembangan agribisnis. 

Inovasi dapat muncul secara internal dari praktek agribisnis yang 

dilaksanakan oleh para petani, tetapi dapat juga introduksi dari luar 

(eksternal) dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan 
kemajuan agribisnis.  

Inovasi secara internal merupakan inovasi yang paling efektif dan 

efisien, karena inovasi itu pada umumnya langsung secara 

berkelanjutan muncul dari praktek agribisnis atau sering disebut 

sebagai ‘learning effect’. Dengan kata lain para petani karena 

pengalamannya, secara akumulatif menghasilkan pengetahuan dan 

ketrampilan yang menyertai praktek agribisnisnya, sehingga adopsi 

inovasinya tumbuh melekat (built innovation). Inovasi internal di satu 

pihak efisien dan efektif, di pihak lain lambat perkembangannya, 

terkecuali bagi perusahaan yang secara sistematis memiliki kegiatan 

riset. 
Untuk percepatan pembangunan perkebunan rakyat, sangat 

diperlukan inovasi introduksi (introduced innovation) agar dapat 
mencapai keunggulan kompetitif dalam hal ini adalah keunggulan 

efisiensi biaya secara berkelanjutan dan cepat.  Inovasi ini 

memerlukan upaya diseminasi yang intensif dan tepat untuk secara 

cepat sampai adopsi. Secara teoritis, karena tercapainya adopsi itu 

melalui proses mental, maka seringkali memerlukan berbagai insentif 

untuk percepatan. Mengingat agribisnis tanaman rempah dan industri 

yang umumnya tanaman tahunan, insentif itu sangat diperlukan 

karena respons inovasi itu membutuhkan waktu yang lebih panjang 

daripada tanaman semusim. Insentif yang dapat diberikan tergantung 

bentuk inovasinya, misalnya untuk benih unggul dapat diberikan 

rabat harga, penukaran dengan benih baru bila daya tumbuhnya 

rendah, komplemen dengan bantuan teknis, dan bentuk-bentuk 

insentif lainnya. 

Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri 

(Balittri) telah menghasilkan berbagai inovasi sebagai hasil utama 

dalam penelitian sesuai tugas dan fungsinya. Agar inovasi dapat 

menghasilkan nilai tambah dalam masyarakat Balittri 
mendiseminasikan aneka produk inovasi. Prinsip pengembangan 

produk ini adalah (1) Accessible, (2) Affordable, (3) Applicable, (4) 

Added Value.  Prinsip pertama adalah bagaimana agar hasil-hasil 

penelitian yang telah dikemas sebagai produk itu dapat dengan 

mudah diakses oleh masyarakat.  Untuk bisa menerapkan prinsip ini 

ketepatan penggunaan media merupakan kuncinya. Media yang 

tersedia saat ini cukup banyak pilihan, disesuaikan dengan karakter 

produk inovasi yang akan didiseminasikan.  Prinsip kedua ini 

seringkali menjadi penentu pada tahap awal proses adopsi inovasi, 

sehingga produk inovasi harus murah sehingga dapat terjangkau oleh 

kebanyakan pengguna. Prinsip ketiga yang menyangkut kemudahan 
inovasi untuk untuk diterapkan, sehingga dalam membangun produk 

inovasi diperlukan upaya kreatif agar produk itu tetap dalam bentuk 

yang sederhana walaupun kandungan teknologinya bisa kompleks. 

Prinsip terakhir ini merupakan penentu utama dalam adopsi inovasi. 

Pengguna yang memiliki kemampuan analisis tentang nilai tambah 

aplikasi inovasi dan juga kemampuan untuk menanggung risiko 

(innovators) biasanya lebih cepat mengadopsi inovasi yang 

bernilai tambah tinggi walaupun harus berhadapan dengan risiko 

yang tinggi pula, sebaliknya untuk para pengikut (late adopters). 

Balittri pada saat ini telah mengembangkan aneka produk inovasi 

yang secara umum terdiri atas (1) benih unggul tanaman rempah 
dan industri (TRI) (2) teknologi peningkatan produktivitas TRI, 

dan (3) produk inovatif.   

Balittri menyediakan berbagai benih sumber TRI, seperti lada, 

vanili, jambu mete, cengkeh, gambir, jarak pagar dan lain-lain. 

Benih sumber merupakan benih untuk ditangkarkan oleh para 

penangkar menjadi benih sebar yang siap digunakan oleh petani 

sebagai bahan tanam. Para penangkar sebagian sudah dilatih oleh 

Balittri untuk perbanyakan benih dengan teknologi tepat guna di 

berbagai daerah. Selain itu untuk menjamin mutu dan keaslian 

benih telah dikoordinasikan dengan Balai Sertifikasi Benih 

Perkebunan yang ada di daerah yang bersangkutan. Dengan 
demikian prinsip-prinsip diseminasi inovasi untuk benih TRI sudah 

dapat dipenuhi. 

Jika petani telah menanam benih bermutu, berikutnya perlu 

ditunjang oleh pemeliharaan yang secara agronomis sesuai dengan 

tuntutan benih yang bersangkutan agar protensi produktivitas benih 

tersebut dapat teraktualisasi. Balittri pelatihan kepada petugas 
teknis perkebunan terutama penyuluh, petani innovator, dan 

petugas lapangan. Selain itu Balittri juga dapat memberikan 

bantuan teknis dan konsultansi kepada Pemerintah Daerah dan 

perusahaan agribisnis untuk pengembangan agribisnis secara 

umum maupun memberikan alternative pemecahan masalah 

perkebunan yang dihadapi Pemda maupun perusahaan swasta. 

Produk inovatif juga dihasilkan sebagai contoh bagi para 

pengusaha agribisnis mendorong terjadinya nilai tambah, yaitu 

dengan memamerkan produk-produk olahan dari TRI, mulai dari 

proses pengolahannya hingga pengemasan dasar; mulai dari 

biodisel jarak pagar dan kemiri sunan sampai lada bubuk hiegenis 
(Agus Wahyudi/Balittri). 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
InfoTek Perkebunan memuat informasi mengenai perkembangan bahan bakar nabati dan teknologi perkebunan; 

inovasi teknologi yang dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian cq Puslitbang Perkebunan dan instansi lain; opini, atau gagasan 

berdasarkan hasil penelitian dalam bidang teknik, rekayasa, sosial ekonomi; serta tanya-jawab seputar bahan bakar nabati  

dan teknologi perkebunan. Redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar bahan bakar nabati dan teknologi perkebunan  

yang akan dijawab oleh para peneliti Puslitbang Perkebunan. Selain dalam bentuk tercetak, InfoTek Perkebunan juga tersedia dalam bentuk 

elektronis yang dapat diakses secara on-line pada: http//perkebunan.litbang.deptan.go.id 
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