
PENELITIAN KENTANG DI INDONESIA

Dr. Ir. Yusdar Hilman, MSc
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura



Pendahuluan

• Kentang diperkenalkan pada

abad 18

• Produksi 1.1 juta ton

• Peningkatan produksi 5% per thn

• Luas tanam 64. 151 ha/thn

• Konsumsi /kapita masih rendah

2.3 kg/cap

• Kentang ditanaman di dataran

tinggi Sumatra Utara, Sumatra 

Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, 

Jawa Timur, Sulawesi Selatan



Luas pertanaman kentang tahun 1999 (ha)



Pendahuluan

�Pertanaman kentang di
dataran tinggi perlu didukung
dengan teknologi yg tepat

�Konservasi lahan, varietas dan
teknologi yg sesuai untuk
pengembangan kentang
dataran rendah

�Perlu penelitian yg mendalam
untuk pengembangan kentang
dataran medium

�Perlu penelitian mendalam
tentang pola tanam kentang-
padi atau tanaman lainnya



Pendahuluan

�Late blight merupakan
penyakit kentang yg utama, 
menurunkan produksi 10 –
100%. 

�Serangan Late blight 
dipengaruhi musim, 
ketinggian dan varietas.

� Produksi Benih Penjenis
harus ditingkatkan untuk
memenuhi permintaan
produsen benih



Program Penelitian Kentang 2010 – 2014

• Pemuliaan merupakan

inti program 

pengembangan varietas, 

sehingga harus diperkuat

untuk memenuhi

permintaan pasar



Program Penelitian Kentang

Untuk mengantisipasi

pemanasan global :

• 10 plantlet invitro

diperkenalkan dari CIP Peru 

dan CPRI, India thn 2006

• Thn 2010 didatangkan lagi

30 Klon dari CIP yg

digunakan sebagai tetua

dalam hibridisasi dan untuk

mengevaluasi ketahanan

pada udara panas dan

kekeringan



Program Penelitian Kentang

� Pemuliaan untuk mencari
varietas yg tahan terhadap late 
blight saat ini sedang dilakukan
menggunakan pendekatan
conventional and 
inconventional.

� Melalui pendekatan
conventional , hibridisasi pada
dalam populasi B3C1 telah
berhasil menemukan klon yg
tahan, dan akan diusulkan
pelepasan varietasnya



Program Penelitian Kentang

� Klon B3C1 horizontal tahan terhadap
late blight introduksi dari CIP. Klon
ini disilangkan dengan Atlantic untuk
memperbaiki ketahanannya
terhadap late blight. 

� Pendekatan conventional, Balitsa
bekerjasama dg Pusat Bioteknologi
dan Sumber Daya Genetika telah
memanipulasi gen RB untuk
memasukkan gene yg tahan late 
blight ke varietas komersial. 
Beberapa transformant positiv saat
ini sedang diuji dalam lingkungan
terkendali.



Menghubungkan Petani dengan Pasar

• PMCA (Participatory Market 

Chain Approach) kerjasama

proyek antara Balitsa dg CIP 

untuk mendekatkan petani

pada rantai pasar

• Petani dan kelompok

pengolahan kentang di

Garut, Dieng dan

Pangalengan dlibatkan

dalam program ini.  



Mendekatkan Petani pada Pasar

• Pilot model Sekolah bisnis

petani telah berhasil

membuka hubungan

antara petani ketang di

Dieng dengan super 

market

• Keberhasilan ini akan

dilanjutkan dg membuka

Sekolah isnis petani di

Pangalengan dan Garut, 

melalui proyek ACIAR 



Hasil Penelitian

REPITA adalah salah satu

varietas yg dilepas oleh

Balitsa yang tahan terhadap

late blight. Varietas ini

diadaptasikan oleh petani di

Garut dan Pangalengan dalam

kegiatan proyek ACIAR



Hasil Penelitian

� Varietas Cipanas, Merbabu 

17 dan Repita sudah

didistribusikan kepada petani

untuk diujicoba di Jabar dan

Jateng dalam proyek ACIAR.  

� Benih Penjenis dari varietas

yang dihasilkan Balitsa telah

diproduksi dengan teknik in 

vitro dan in vivo serta

perbanyakan cepat



Hasil Penelitian

� Pengendalian Hama Terpadu untuk
kentang :

� Perangkap serangga untuk
Phthorimaea operculella dan
perangkap kuning untuk aphids 
and thrips.

� Biopestisida: Agonal, Trigonal, 
Progonal adan BiaRIV-2 untuk
pengendalian hama

� Aplikasi treshold untuk hama sbb :

P. Operculella, Myzus persicae, Thrips 
tabaci Liriomyza huidobrensis, P. 
Infestans. Berhasil menurunkan
penggunaan pestisida sd >70%



Hasil Penelitian

� Pencahayaan di gudang untuk
benih kentang

� Progeny hasil silang Granola, 
Atlantic dengan transgenik
Katahdin –Rb, telah menghasilkan
15 klon dengan produksi tinggi

� Klon hasil seleksi dari silangan
Atlantic dengan Klon yg tahan
terhadap late blight. 

� Klon yg beradaptasi di dataran
medium



Research achievement

Varietas baru: GM 05, GM 08, 

Ping 06 and Margahayu telah

diminati pihak swasta dan

universitas untuk

dikembangkan
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