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ABSTRAK 

Sorgum adalah tanaman serbaguna yang memiliki banyak kegunaan sebagai sumber pangan, pakan ternak 

dan bahan baku industri seperti industri pati, gula (sirup), kertas, lem, bir, etanol, dan sebagainya. Secara 

agronomi sorgum diketahui memiliki banyak keunggulan seperti daya adaptasi luas, produktivitas tinggi, 

efisien dalam penggunaan input pertanian, relatif lebih tahan serangan hama dan penyakit, serta toleransi 

yang tinggi terhadap kondisi lahan marjinal (cekaman kekeringan, salinitas dan lahan masam). Di 

Indonesia, sorgum telah dikenal dan ditanam oleh petani khususnya di Jawa, NTB dan NTT namun teknik 

budidaya, penelitian dan pengembangannya masih sangat terbatas bahkan cenderung terabaikan. 

Keterbatasan tersebut mungkin salah satunya dikarenakan oleh tidak tersedianya benih unggul sorgum. 

Lagipula, sorgum bukan merupakan tanaman asli Indonesia sehingga keragaman genetik yang tersedia 

juga masih terbatas. Pemuliaan tanaman dengan teknik mutasi menggunakan radiasi sinar Gamma telah 

dilakukan dalam upaya peningkatan keragaman genetik sorgum dari sumber plasma nutfah yang tersedia. 

Setelah melalui proses seleksi dan pengujian selama beberapa generasi, sejumlah galur harapan sorgum 

telah dihasilkan. Galur-galur harapan tersebut lebih tahan terhadap kekeringan dan memiliki sifat 

agronomi dan kualitas relatif lebih baik daripada tanaman kontrol. Terkait dengan kualitas sorgum, galur-

galur harapan sedang diidentifikasi dan diteliti lebih lanjut spesifik kecocokan penggunaannya dalam 

industri pangan, pakan ternak dan bioetanol. Penelitian sorgum mendapat dukungan dari mitra kerjasama 

nasional dan internasional, diantaranya melalui hibah kompetitif seperti program insentif riset terapan dari 

MENRISTEK. 

Kata Kunci : Sorgum, pemuliaan mutasi, galur harapan, agronomi, kualitas. 

 

PENDAHULUAN 

Sorgum (Sorghum bicolor) merupakan tanaman biji-bijian (serealia) yang banyak 

dibudidayakan di daerah beriklim panas dan kering. Sorgum bukan merupakan tanaman asli 

Indonesia tapi berasal dari wilayah sekitar sungai Niger di Afrika. Domestikasi sorgum dari 

Etiopia ke Mesir dilaporkan telah terjadi sekitar 3000 tahun sebelum masehi (House, 1985). 

Sekarang sekitar 80 % areal pertanaman sorgum berada di wilayah Afrika dan Asia, namun 

produsen sorgum dunia masih didominasi oleh Amerika Serikat, India, Nigeria, Cina, Mexico, 

Sudan dan Argentina (ICRISAT/FAO, 1996). Di Indonesia sorgum telah lama dikenal oleh petani 

khususnya di Jawa, NTB dan NTT. Di Jawa sorgum dikenal dengan nama Cantel, sering ditanam 

oleh petani sebagai tanaman sela atau tumpang sari dengan tanaman lainnya. 

Budidaya, penelitian, dan pengembangan tanaman sorgum di Indonesia masih sangat 

terbatas, bahkan secara umum produk sorgum belum dapat dijumpai di pasar-pasar lokal. Padahal 

sorgum memiliki potensi besar untuk dapat dibudidayakan dan dikembangkan secara komersial 

karena memiliki daya adaptasi luas, produktivitas tinggi, perlu input relatif lebih sedikit, tahan 

terhadap hama dan penyakit tanaman, serta lebih toleran kondisi marjinal (kekeringan, salinitas 

dan lahan masam). Dengan daya adaptasi sorgum yang luas tersebut membuat sorgum 

berpeluang besar untuk dikemangkan di Indonesia sejalan dengan optimalisasi pemanfaatan lahan 

kosong, yang kemungkinan berupa lahan marginal, lahan tidur, atau lahan non-produktif lainnya. 

Sorgum memiliki potensi hasil yang lebih tinggi dibanding padi, gandum dan jagung. Bila 

kelembaban tanah bukan merupakan faktor pembatas, hasil sorgum dapat melebihi 11 ton/ha 

dengan rata-rata hasil antara 7-9 ton/ha. Pada daerah dengan irigasi minimal, rata-rata hasil 

sorgum dapat mencapai 3-4 ton/ha (House, 1985). Selain itu, sorgum memiliki daya adaptasi luas 

mulai dari dataran rendah, sedang sampai dataran tinggi. Hasil biji yang tinggi biasanya diperoleh 

dari varietas sorgum berumur antara 100-120 hari. Varietas sorgum berumur dalam cenderung 

akan cocok bila digunakan sebagai tanaman pakan ternak (forage sorghum). 

Sorgum terkenal sebagai tanaman yang tahan terhadap kondisi kekeringan. Secara 

fisiologis, permukaan daun yang mengandung lapisan lilin dan sistem perakaran yang ekstensif, 

fibrous dan dalam cenderung membuat tanaman efisien dalam absorpsi dan pemanfaatan air 

(evavotranspirasi). Hasil studi menunjukkan bahwa untuk menghasilkan 1 kg akumulasi bahan 

kering sorgum hanya memerlukan 332 kg air, sedangkan jagung, barley dan gandum berturut-

turut memerlukan 368, 434 dan 514 kg air (House, 1985). Dibanding tanaman jagung, sorgum 
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juga memiliki sifat yang lebih tahan terhadap genangan air, kadar garam tinggi dan keracunan 

aluminium. 

 

KLASIFIKASI TANAMAN SORGUM 

Berdasarkan bentuk malai dan tipe spikelet, sorgum diklasifikasikan ke dalam 5 ras yaitu: 

Bicolor, Guenia, Caudatum, Kafir, dan Durra (Gambar 1). Ras Durra yang berbiji putih 

merupakan tipe paling banyak dibudidayakan sebagai sorgum biji (grain sorgum) dan digunakan 

sebagai sumber bahan pangan. Diantara ras Durra terdapat varietas yang memiliki batang dengan 

kadar gula tinggi disebut sebagai sorgum manis (sweet sorghum). Di banyak negara sorgum 

manis digunakan sebagai pakan ternak, sumber bahan baku pembuatan gula cair, jaggery dan 

bioetanol (ICRISAT, 1990). 

 

PENGGUNAAN SORGHUM 

Sorgum adalah tanaman serbaguna yang banyak kegunaannya. Sebagai sumber bahan 

pangan global sorgum berada di peringkat ke-5 setelah gandum, padi, jagung dan barley, 

sedangkan di Amerika serikat di peringkat ke-3 (U.S. Grain Council, 2005). Sorgum dilaporkan 

memiliki kandungan nutrisi yang baik, bahkan kandungan protein dan unsur-unsur nutrisi penting 

lainnya lebih tinggi daripada beras
 
(Tabel 1). Selain sebagai sumber pangan, sorgum juga 

digunakan sebagai pakan ternak, yaitu biji sorgum untuk bahan campuran ransum pakan ternak 

unggas, sedangkan batang dan daun sorgum (stover) untuk ternak ruminansia. Biji sorgum yang 

mengandung karbohidrat cukup tinggi sering digunakan sebagai bahan baku industri seperti beer, 

pati, gula cair (sirup maltosa), jaggery (semacam gula merah), etanol, lem, cat, kertas, 

degradable plastics dan lain-lain. Adapula jenis sorghum yang batangnya mengandung kadar 

gula cukup tinggi dan disebut sorgum manis (sweet sorghum). Sorgum manis sangat ideal 

digunakan untuk pakan ternak, gula cair (sirup), jaggery dan bioetanol (ICRISAT, 1990). 

 
Gambar 1. Klasifikasi ras sorgum berdasarkan tipe spikelet. 

 

Tabel 1. Kandungan Nutrisi Sorgum Dibanding Sumber Pangan Lain. 

Unsur Nutrisi 
Kandungan/100 g 

Beras Sorgum Singkong Jagung Kedelai 

Kalori (cal) 360 332 146 361 286 

Protein (g) 6.8 11.0 1.2 8.7 30.2 

Lemak (g) 0.7 3.3 0.3 4.5 15.6 

Karbohidrat (g) 78.9 73.0 34.7 72.4 30.1 

Kalsium (mg) 6.0 28.0 33.0 9.0 196.0 

Besi (mg) 0.8 4.4 0.7 4.6 6.9 

Posfor (mg) 140 287 40 380 506 

Vit. B1 (mg) 0.12 0.38 0.06 0.27 0.93 
Sumber: Direktorat Gizi, DEPKES RI (1992). 
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MENGGALI POTENSI SORGUM 
Oleh karena sorgum bukan merupakan tanaman asli Indonesia maka keragaman genetik 

sorgum yang ada masih sangat terbatas. Beberapa varietas sorgum biji (grain sorghum) 

diintroduksi dari International Crop Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) dan 

dari beberapa negara seperti India, Thailand, dan China. Setelah melalui proses pengujian 

adaptasi dan daya hasil selama beberapa generasi kemudian beberapa varietas introduksi tersebut 

oleh Departemen Pertanian dilepas menjadi varietas unggul nasional. Sampai saat ini Indonesia 

telah memiliki beberapa varietas sorgum unggul nasional seperti UPCA, Keris, Mandau, Higari, 

Badik, Gadam, Sangkur, Numbu dan Kawali. Varietas-varietas unggul nasional tersebut memiliki 

potensi yang besar untuk dikembangkan pada lahan-lahan pertanian di Indonesia. Belum banyak 

informasi diperoleh tentang genotipe sorgum manis yang telah dibudidayakan di Indonesia, 

khususnya yang terkait dengan industri bioetanol. 

 Sorgum tergolong tanaman berpenyerbuk sendiri (selfpollinated crop) dan diploid 

(2x=2n=20). Oleh karena itu, sistem pemuliaan tanaman sorgum kira-kira mirip dengan sistem 

pemuliaan tanaman padi, kedelai dan sebagainya. Seperti halnya pada padi, pemuliaan tanaman 

sorgum dapat diarahkan menuju perolehan varietas galur murni atau varietas hibrida. Di beberapa 

negara seperti Amerika Serikat, India dan China, sorgum hibrida telah banyak dikembangkan dan 

memiliki hasil sampai 15 ton/ha. Di masa depan, Indonesia mungkin perlu juga mengarah pada 

pengembangan sorgum hibrida apabila nanti budidaya sorgum telah memasyarakat, meluas dan 

komersial. 

 Keterbatasan ragam genetik sorgum memacu kita untuk mencari sumber-sumber genetik 

baru. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui program pemuliaan tanaman dengan berbagai 

metoda seperti seleksi, introduksi, hibridisasi, mutasi, atau bioteknologi. Kombinasi antara 

metoda-metoda tersebut mungkin dapat dilakukan untuk memperoleh hasil optimal. Pusat 

Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi (PATIR), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) telah 

melakukan pemuliaan tanaman sorgum, khususnya dengan metoda kombinasi mutasi induksi dan 

hibridisasi untuk memperbaiki genotipe tanaman (Soeranto dkk., 2001). 

 Sumber koleksi plasma nutfah sorgum berasal dari varietas lokal, introduksi dari 

ICRISAT dan China, dan beberapa galur hasil riset pemuliaan tanaman di BATAN. Dalam 

koleksi plasma nutfah terdapat beberapa jenis sorgum manis yang memiliki peluang dapat 

dikembangkan lebih lanjut sebagai bahan baku bioetanol (Soeranto dkk., 2006).  

 

PROGRAM PEMULIAAN TANAMAN SORGUM 

Penelitian yang mengarah pada perbaikan sifat agronomi dan kualitas sorgum sebagai 

sumber pangan, pakan ternak dan bahan industri telah dilakukan di Pusat Aplikasi Teknologi 

Isotop dan Radiasi, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) yaitu melalui program pemuliaan 

tanaman dengan teknik mutasi. Radiasi sinar Gamma digunakan dalam meningkatkan keragaman 

genetik tanaman sorgum. Oleh karena sorgum akan dikembangkan pada daerah panas dan kering, 

maka seleksi tanaman tahan terhadap kekeringan (drought tolerance) menjadi prioritas utama 

dalam program pemuliaan.  

Sorgum varietas Durra dari ICRISAT digunakan sebagai tanaman induk dalam program 

pemuliaan tanaman. Benih sorgum dengan kadar air 12 % diiradiasi dengan sinar Gamma pada 

rentang dosis optimal 300-500 Gy. Efek fisiologi tanaman dari perlakuan irradiasi dipelajari pada 

generasi pertama (M1). Beberapa tanaman M1 dipanen dan ditanam untuk mendapatkan populasi 

tanaman M2 sebesar lebih kurang 4000 tanaman. Keragaman genetik dan seleksi individual 

tanaman dimulai pada generasi kedua (M2), berdasrkan atas sifat agronomi dan komponen hasil. 

Varietas Durra dan dua varietas unggul nasional (UPCA dan Higari) diikutsertakan sebagai 

tanaman kontrol (check varieties). 

Seleksi terhadap kekeringan dilakukan dengan menggunakan metoda tidak langsung 

(metoda PEG) dan metoda langsung (pengujian lapangan). Konsentrasi 25 % polyethylene glycol 

digunakan dalam seleksi tidak langsung dengan PEG. Menurut Singh dan Chaudhary (1998), 

PEG dapat mengurangi potensial air yang diserap akar setara dengan kondisi kekeringan alami. 

Sedangkan dalam metoda pengujian lansung, sorgum ditanam langsung pada daerah kering 

dimana waktu tanam diatur pada akhir musim hujan. Produksi biomasa, hasil biji dan 

komponennya digunakan sebagai kriteria ketahanan terhadap kekeringan.  

 Sebanyak 170 tanaman terseleksi dari metoda PEG kemudian ditransplanting ke lapangan 

untuk perbanyakan benih. Pengujian tanaman terseleksi terhadap ketahanan kekeringan secara 

langsung dilakukan di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berturut-turut pada musim 

kering 2002 (M4), 2003 (M5), and 2004 (M6). Waktu tanam diatur sekitar bulan Maret atau April 
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(akhir musim hujan). Irigasi secara manual diberikan pada awal pertumbuhan untuk menstimulasi 

perkecambahan benih. Pada umur satu bulan setelah tanam, pemberian air irigasi dihentikan dan 

tanaman terekspose pada kondisi kekeringan alami. Data agronomi seperti tinggi tanaman, 

jumlah daun dan produksi biji diukur dan digunakan sebagai indikator tahan kekeringan. 

Pertumbuhan dan hasil galur terplih tahan kekeringan kemudian juga dievaluasi di musim dengan 

curah hujan normal. 

 

HASIL-HASIL PENELITIAN 

 Dari hasil pengujian di Gunungkidul selama musim kering 2002-2004, dan setelah 

melalui proses seleksi selama tiga generasi, maka telah diperoleh sebanyak 10 galur mutan 

sorgum teridentifikasi tahan kekeringan. Kesepuluh galur mutan tersebut adalah B-68, B-69,    B-

72, B-76, B-83, B-90, B-92, B-94, B-95, dan B-100. Data agronomi dan hasil biji kesepuluh 

galur mutan harapan tersebut disajikan dalam Tabel 2. Beberapa galur mutan memiliki 

penampilan yang lebih baik dibanding tanaman tetua dan tanaman kontrol. Variasi visual bentuk 

dan ukuran malai juga terlihat sangat nyata diantara galur-galur mutan sorgum (Gambar 2). 

 Hasil percobaan pada musim kering di Gunungkidul menunjukkan bahwa peningkatan 

hasil biji sebesar 20-30 % dibanding varietas induk didapat untuk galur mutan B-68, B-72, B-95, 

dan B-100 (Tabel 2). Selain itu, galur B-100 memiliki jumlah daun yang lebih banyak dibanding 

varietas Durra, sehingga dapat disimpulkan bahwa galur B-100 juga cocok digunakan untuk 

pakan ternak khususnya pada musim kering. Galur-galur harapan tersebut memiliki karakteristik 

biji yang cocok untuk digunakan sebagai bahan pangan yaitu warna biji putih. Oleh karena itu, 

selain daunnya untuk pakan ternak, galur-galur harapan tersebut memiliki potensi besar sebagai 

sumber bahan pangan alternatif di daerah kering, khususnya sewaktu musim kemarau. Dari hasil 

penelitian ini, beberapa petani di Gunungkidul dan Bantul telah mencoba membuat bermacam 

jenis makanan tradisional terbuat dari biji sorgum. 

Tidak hanya di musim kering, ternyata galur-galur sorgum B-68, B-72, B-83, B-90, B-92, 

B-95, dan B-100 juga memiliki produksi biji yang tinggi di musim normal. Pada kondisi musim 

normal (cukup air), galur-galur harapan tersebut berturut-turut mampu memproduksi biji 

sebanyak 6.00, 6.21, 6.11, 5.92, 5.87, 6.49, dan 6.51 ton/ha (Tabel 2). Hasil tersebut jauh lebih 

tinggi dan signifikan dibanding tanaman induk varietas Durra (5.00 ton/ha) dan varietas unggul 

nasional UPCA (4.34 ton/ha). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa galur sorgum B-68, 

B-72, B-95, dan B-100 merupakan galur harapan untuk semua musim (musim kering dan musim 

hujan). Atas pertimbangan tersebut, maka terhadap galur-galur sorgum tersebut kini dilakukan uji 

multi lokasi di beberapa provinsi di Indonesia dengan tujuan dapat dilepas sebagai varietas 

unggul nasional. 

 

 

Gambar 2. Variasi bentuk dan ukuran malai galur-galur mutan sorgum tahan kekeringan 

dibanding tanaman tetua. 
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Table 2. Data Agronomi dan Hasil Biji Galur-Galur Mutan Harapan Sorgum pada Kondisi 

Normal dan Kering di Gunungkidul (2002-2004). 

Galur 
Musim Normal Musim Kering 

TT JD Yi TT JD Yi 

B-68 179.7 8.2   6.00* 164.3 7.6   4.55* 

B-69  187.6* 8.9 5.75 163.5   8.1* 3.87 

B-72 175.2 8.8   6.21* 166.3 7.5   4.50* 

B-76   183.5*   9.5* 5.48 167.2 7.0 3.38 

B-83 177.7   9.6*   6.11*   169.3* 7.9 3.83 

B-90 178.0   9.1*   5.92* 162.0   8.5* 3.22 

B-92 179.0 8.5   5.87* 162.2 7.8 3.45 

B-94 177.3 9.7 5.23 162.3 7.8 3.82 

B-95 178.8 8.5   6.49*   160.4* 7.7   4.20* 

B-100   170.6*   9.4*   6.51*   160.3*   8.5*   4.62* 

Durra 175.1 8.2 5.00 165.2 7.5 3.50 

UPCA 171.9 7.5 4.34 166.0 7.1 2.68 

Higari 168.1 7.7 5.60 156.7 6.5 3.75 

LSD 5 %     5.2   0.71 0.75       4.00   0.43 0.68 
*berbeda nyata dibanding varietas induk Durra. 

TT = Tinggi Tanaman; JD = Jumlah Daun; Yi = Hasil Biji (ton/ha). 

Batang dan daun sorgum merupakan hijauan pakan ternak yang sangat ideal pada waktu 

musim kering. Selain memiliki palatabilitas yang tinggi bagi ternak ruminansia (seperti sapi dan 

kerbau), hijauan sorgum juga mengandung nutrisi yang tinggi. Di negara maju, hijauan sorgum 

untuk pakan ternak umumnya diberikan dalam bentuk hay atau silase. Untuk tujuan sebagai 

pakan ternak, maka galur sorgum B-69, B-90, dan B-100 mungkin dapat dikembangkan lebih 

lanjut karena memiliki jumlah daun yang lebih banyak dibanding galur-galur lainnya. 

 Bekerjasama dengan Balai Besar Teknologi Pati (B2TP)–BPPT di Lampung, semua 

galur-galur sorgum harapan tersebut dianalisa kandungan pati dan gulanya untuk tujuan 

pembuatan bioetanol. Dilaporkan bahwa galur tanaman sorgum B-76 dan B-100 memiliki 

kandungan gula (brix content) tertinggi pada batang (sweet stalk) yaitu berturut-turut sebesar 

17.96 % dan 16.51 %. Sorgum manis tersebut memiliki peluang yang besar untuk diteliti dan 

dikembangkan lebih lanjut sebagai bahan baku industri bioetanol. 

 

SORGUM MANIS UNTUK BIOETANOL 

 Walaupun secara umum sorgum terkenal sebagai tanaman pangan (biji-bijian), sorgum 

manis lebih terkenal dalam penggunaannya sebagai pakan ternak (livestock fodder). Laju 

fotosintesis yang tinggi menyebabkan tinggi batang sorgum manis dapat mencapai 5 m, kondisi 

tanaman yang sangat baik untuk pembuatan silase. Selain itu, batangnya juga kaya akan gula 

yang selanjutnya dapat diproses menjadi jaggery (semacam gula merah) atau didestilasi untuk 

menghasilkan bioetanol. Sorgum manis dikenal sebagai tanaman onta atau “a camel among 

crops” karena memiliki daya adaptasi yang luas dan sangat tahan terhadap kondisi lahan 

marginal seperti kekeringan, lahan masam, lahan salin dan lahan alkalin (FAO, 2002). 

 Cina adalah salah satu contoh negara yang telah berhasil mengembangkan sorgum manis 

sejalan dengan upaya peningkatan produktivitas lahan-lahan bermasalah atau marginal. Pada 

lahan-lahan semacam itu, ditambah dengan minimnya ketersediaan air untuk pertanian, 

menyebabkan kesulitan untuk budidaya tanaman tebu (sugar cane) di 20 provinsi yang terletak 

sepanjang lembah Yellow and Yangtze Rivers. Kondisi ini menyebabkan China harus impor gula 

sebanyak 2 juta ton per tahun. Menurut hasil riset para ahli China, pada daerah tersebut sangat 

potensial untuk ditanami sorgum manis karena sorgum manis memerlukan lebih sedikit air 

dibanding tebu, yaitu hanya sepertiganya saja. Sementara itu, periode pertumbuhan sorgum manis 

(3-4 bulan) lebih pendek dibanding tebu (7 bulan) sehingga memungkinkan sorgum manis dapat 

dipanen dua kali dalam setahun. 

 Dari sisi budidaya agronomi, sorgum manis juga relatif lebih murah dan efisien dibanding 

tebu. Kebutuhan benih sorgum manis hanya 4-5 kg per hektar, sedangkan untuk menanam 1 ha 

kebun tebu diperlukan 4 500-6 000 kg stek bibit tebu. Bagi China, sorgum manis merupakan 

tanaman energi yang sangat potensial karena dapat menghasilkan 7 000 liter etanol per hektar per 

tahun. Potensi ini akan terus dikembangkan demi mengantisipasi krisis energi negara pada 2016 

(FAO, 2002). 
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 Selain China, banyak negara lain yang juga telah mengembangkan sorgum manis sebagai 

tanaman energi yang menghasilkan bioetanol. Untuk sekali siklus panen, produksi bioetanol 

sorgum di Amerika Serikat, misalnya, mencapai 10 000 liter/ha/tahun dan di India                        

3 000–4 000 liter/ha/tahun. Anderson dari Iowa State University melaporkan bahwa sorgum 

manis mengandung gula yang dapat difermentasi dan hasilnya setara dengan 400-600 gallons 

etanol per acre, atau kira-kira dua kali dibanding jagung. Di India bioetanol sorgum digunakan 

diantarnya sebagai bahan bakar untuk lampu penerangan (pressurized ethanol lantern) disebut 

“Noorie” yang menghasilkan 1.250-1.300 lumens (kira-kira setara dengan bola lampu 100 W), 

kompor pemasak (pressurized ethanol stove) yang menghasilkan kapasitas panas 3 kW. Selain 

itu, pemerintah India telah mengeluarkan kebijakan mencampur bioetanol sorgum dengan bensin 

untuk bahan bakar kendaraan bermotor (Rajvanshi and Nimbkar, 2005). 

 Studi pemanfaatan bioetanol sorgum untuk campuran bahan bakar kendaraan bermotor 

juga telah dilakukan di Wallonia (Belgia). Wallonia memerlukan 16 billion hl bahan bakar jenis 

E5, yaitu campuran antara 95 % petrol + 5 % bioetanol. Sebanyak 800.000 hl etanol diperlukan 

untuk mencukupi kebutuhan bahan bakar E5 di Wallonia, sumbernya berasal dari sorgum manis 

(70 %) gan gula bit atau sugar beet (30 %). Studi kelayakan tersebut dilaporkan berhasil 

membuktikan kemampuan campuran bioetanol sebagai bahan bakar yang efisien, mengurangi 

jumlah pemakaian bahan bakar fosil, dan mencegah pencemaran terhadap lingkungan (Sorghal-

BioBase, 1997). 

 

PELUANG PENGEMBANGAN SORGUM MANIS 

 Dengan adanya krisis energi di beberapa negara dan semakin berkurangnya jumlah 

cadangan bahan bakar fosil dalam perut bumi, maka membuka peluang pemanfaatkan sumber 

bioenergi semakin besar. Bioenergi berasal dari tanaman diharapkan dapat menanggulangi krisis 

energi di masa depan yang diperkirakan kebutuhannya akan semakin meningkat. Bioenergi 

tanaman biasanya terlebih dahulu harus diubah menjadi gas bio (biogass) atau etanol (bioetanol) 

sebelum dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Seperti telah disebut di atas, sorgum manis 

memiliki peluang yang sangat baik untuk dijadikan bahan pembuatan bioetanol, sumber energi 

baru dan terbarukan. 

 Secara tradisional, bioetanol sebenarnya telah lebih lama diproduksi dari molases hasil 

limbah pengolahan gula tebu (sugar cane). Walaupun harga molases tebu relatif lebih murah, 

namun bioetanol sorgum memiliki peluang dapat berkompetisi mengingat beberapa kelebihan 

tanaman sorgum manis dibanding tebu antara lain sebagai berikut: 

! Tanaman sorgum memiliki produksi biji dan biomass yang jauh lebih tinggi dibanding 

tanaman tebu. 

! Adaptasi tanaman sorgum jauh lebih luas dibanding tebu sehingga sorgum dapat ditanam di 

hampir semua jenis lahan, baik lahan subur maupun lahan marjinal. 

! Tanaman sorgum memilki sifat lebih tahan terhadap kekeringan, salinitas tinggi, dan 

genangan air dibanding tanaman tebu. 

! Kebutuhan air untuk tanaman  sorgum hanya sepertiga dari tanaman tebu. 

! Sorghum memerlukan pupuk relatif lebih sedikit dan pemeliharaannya lebih mudah daripada 

tanaman tebu. 

! Laju fotosintesis dan pertumbuhan tanaman sorgum jauh lebih tinggi dan lebih cepat 

dibanding tanaman tebu. 

! Menanam sorgum lebih mudah, kebutuhan benih hanya 4.5–5 kg/ha dibanding tebu yang 

memerlukan 4 500–6 000 kg stek batang. 

! Umur panen sorgum lebih cepat yaitu hanya 3-4 bulan, dibanding tebu yang dipanen pada 

umur 7 bulan. 

! Sorgum dapat diratun sehingga untuk sekali tanam dapat dipanen beberapa kali. 

  

Industri bioetanol memerlukan lahan untuk perkebunan sorgum manis yang luas dan 

pertanaman harus dilakukan sepanjang tahun, dan sebaiknya tidak memanfaatkan lahan-lahan 

yang merupakan lahan pertanaman pangan. Dengan asumsi produktivitas sorgum dalam 

menghasilkan bioetanol sebesar 2000-3500 liter/ha/musim tanam atau 4000-7000 liter/ha/tahun, 

maka untuk menghasilkan 60 juta kilo liter/tahun bioetanol akan diperlukan lahan seluas 15 juta 

hektar (Yudiarto, 2005). Belajar dari China, mungkin kita dapat mengarahkan pengembangan 

sorgum manis di lahan seluas itu sejalan dan searah dengan pemanfaatan lahan-lahan marginal, 

lahan tidur, atau lahan non-produktif lainnya, sehingga tidak berkompetisi dengan tanaman lain. 

  



 

Makalah Oral 

 

232 

Peluang sorgum manis dikembangkan pada lahan kering cukup luas, baik pada wilayah 

beriklim basah (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua) maupun wilayah beriklim kering 

(Nusa Tenggara, Sulawesi Tenggara, dan sebagian Sumatera dan Jawa). Total lahan kering di 

Indonesia diperkirakan seluas 143.9 juta hektar. Dari luasan tersebut, 31.5 juta ha berupa lahan 

kering dengan topografi yang datar berombak (kemiringan lereng < 8 %) dan sesuai untuk 

dibangun perkebunan sorgum (Trikoesoemaningtyas dan Suwarto, 2006). Tanah di lahan kering 

beriklim basah pada umumnya bersifat masam dan merupakan ciri khas sebagian besar wilayah 

Indonesia. Lahan-lahan bertanah masam mempunyai tingkat kesuburan tanah yang rendah, dan 

menjadi kendala dalam produksi tanaman pertanian pada umumnya. Melalui program pemuliaan 

tanaman, mungkin perlu diteliti genotipe sorgum yang mampu beradaptasi dengan baik pada 

kondisi lahan pertanian semacam itu. 

 

HIBAH KOMPETITIF DAN MITRA KERJASAMA 

Penelitian sorgum di BATAN mendapat dukungan dari mitra internasional maupun 

nasional, diantaranya melalui hibah kompetitif yang bersumber dari: 

1. IAEA Technical Co-operation Project berjudul “Sustainable Agriculture Development in 

Yogyakarta (INS/5/030 Project)” yang dilaksanakan pada tahun 2001-2006. 

2. Program Pengembangan Iptek (BANGTEK)–BATAN berjudul “Pengujian Galur 

Harapan Sorgum di Lahan Marginal Kering” yang dilaksanakan pada tahun 2004-2005. 

3. Program Insentif Riset Terapan–MENRISTEK berjudul “Penggalian Potensi Sorgum 

untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Energi Masa Depan” yang dilaksanakan pada 

tahun 2007-2009. 

Di dalam melaksanakan program pemuliaan tanaman sorgum, BATAN bekerjasama 

dengan berbagai instansi riset nasional, diantaranya: 

1. Institut Pertanian Bogor (IPB) yang meneliti galur-galur tanaman sorgum untuk toleransi 

pada lahan marginal masam (acid soil tolerance). 

2. Universitas Gajah Mada (UGM) yang meneliti galur-galur tanaman sorgum untuk 

toleransi pada lahan marginal dengan kadar garam tinggi (salinity tolerance). 

3. Balai Besar Teknologi Pati (B2TP) – BPPT yang meneliti galur-galur tanaman sorgum 

unggul untuk bahan baku industri bioetanol. 

Selain program penelitian hibah bersaing, pemuliaan tanaman sorgum juga mendapat 

dukungan dari mitra swasta, diantaranya: 

1. Lippo Enterprises. Perusahaan ini mengembangkan sorgum sebagai bahan pangan, yaitu 

berupa produk-produk pangan seperti beras, tepung dan pati sorghum untuk dapat 

dikembangkan lebih lanjut dalam industri pangan. 

2. PT. Great Giant Pineapple. Selain memproduksi buah nanas untuk ekspor, perusahaan ini 

juga memelihara lebih kurang 8000 ekor sapi dalam program penggemukan. Perusahaan 

ini mengembangkan sorgum sebagai pakan ternak dan juga untuk konservasi kesuburan 

lahan perkebunan nanas di Lampung. 

3. PT. Kreatif Energi Indonesia. Perusahaan ini mengembangkan sorgum sebagai bahan 

bakar (bioetanol), baik berbasis pati (dari biji) maupun nira (dari jus batang sorgum 

manis). 

4. PT. Adaro Indonesia. Perusahaan tambang batu bara terbesar di Kalimantan Selatan ini 

sedang mereklamasi daerah-daerah kritis bekas pertambangan batu bara terbuka yang 

luasnya mencapai ribuan hektar. Perusahaan ini mengembangkan sorgum untuk 

memperbaiki kesuburan lahan (meningkatkan bahan organik tanah), dan dikombinasi 

dengan peternakan sapi (untuk sementara memiliki 200 ekor sapi) pada daerah-daerah 

kritis tersebut. 

 

KESIMPULAN 

Indonesia memiliki peluang besar untuk dapat mengembangkan sorgum sebagai sumber 

pangan, pakan ternak dan bahan industri. Potensi peningkatan produksi dan kualitas sorgum 

terbuka luas diantaranya melalui program pemuliaan tanaman dan pemanfaatan plasma nutfah 

sorgum secara optimal. Melalui program pemuliaan tanaman dengan teknik mutasi. Galur-galur 

mutan harapan tersebut memiliki sifat agronomi dan kualitas lebih unggul daripada tanaman 

kontrol. Pengembangan galur harapan sorgum hendaknya searah dan sejalan dengan upaya 

peningkatan produktivitas lahan kosong (lahan marginal, lahan tidur, dan atau lahan non-

produktif lainnya). Pembangunan industri berbasis sorgum perlu didukung dengan dasar 
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penelitian dan pengembangan yang kuat. Kerjasama antara lembaga litbang baik nasional 

maupun internasional perlu terus ditingkatkan untuk memperkuat aspek agronomi, pemuliaan 

tanaman, perbenihan, pasca panen serta pengembangan agribisnis sorgum di Indonesia. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

BPP Semanu. 2005. Program penyuluhan pertanian tingkat BPP Kecamatan Semanu. Local 

Agricultural Extension Program. Published by BPP Semanu, Gunungkidul, Yogyakarta. 

DEPKES RI. 1992. Daftar Komposisi Bahan Makanan (List of Food Source Composition). 

Bhratara Publication. Jakarta. 57p. 

DEPTAN. 2003. Program Pengembangan Sorgum (Sorghum Development Program). Makalah 

disampaikan rogram Pengembangan Sorgum, 12 Nov. 2003. Dir. Serealia, Dirjen. Bina 

Produksi Tanaman Pangan, Departemen Pertanian. 

FAO, Agricultural Department. 2002. Sweet Sorghum in China. World Food Summit, 10-13 June 

2002. http//www.fao.org/ag. 

House, L. R. 1985. A Guide to Sorghum Breeding. International Crops Research Institute for 

Semi-Arid Tropics. Andhra Pradesh, India. 238p. 

ICRISAT. 1990. Industrial Utilization of Sorghum. Proceedings of Symposium on the Current 

Status and Potential of Industrial Uses of Sorghum. 59p. 

ICRISAT/FAO. 1996. The World Sorghum and Millet Economies: Facts, trend and outlook. 

Published by FAO and ICRISAT. ISBN 92-5-103861-9. 68p. 

Rajvanshi, A. K. and N. Nimbkar. 2005. Sweet Sorghum R & D at the Nimbkar Agricultural 

Research Institute (NARI). PO. Box 44, Phaltan – 415 523, Maharashtra, India. 

Rana, B. S. and M. H. Rao. 2000. Technology for increasing sorghum production and value 

addition. National Research Center for Sorghum, Indian Council of Agricultural 

Research. Hyderabad, India. 65p. 

Singh, B. and L. Chaudhary. 1998. The physiology of drought tolerance in field crops. Field 

Crops Research 60: 41 – 56. 

Soeranto, H., T. M. Nakanishi, and T. M. Razzak. 2001. Mutation breeding in sorghum in 

Indonesia. Radioisotope Journal 50(5):169-175. 

Soeranto, H., Sihono, dan Parno. Perbaikan genetik sorgum melalui program pemuliaan tanaman. 

Makalah dalam Fukus Grup Diskusi “Prospek Sorgum untuk Mendukung Ketahanan 

Pangan dan Energi”. MENRISTEK-BATAN. Serpong, 5 Sept. 2006. 

Sorghal-BioBase. 1997. Agronomic aspects of Sweet Sorghum and its utilization as biofuels in 

Wallonia (Belgium). European Energy Crops InterNetwork (Doc. B10092). 

Trikoesoemaningtyas dan Suwarto. 2006. Potensi pengembangan sorgum di lahan marginal. 

Makalah dalam Fukus Grup Diskusi “Prospek Sorgum untuk Mendukung Ketahanan 

Pangan dan Energi”. MENRISTEK-BATAN. Serpong, 5 Sept. 2006. 

Undersander, D. J. et al. 1990. Sorghum for syrup. Dept. of Agron. and Soil Sci., Coll. of Agric. 

and Life Sci., and Cooperative Extension Service, Univ. of Wisconsin-Madison, WI 

53706. 

U.S. GRAIN COUNCIL. 2005. White Sorghum, the New Food Grain. All About White 

Sorghum. 

Yudiarto, M. A. 2005. Pemanfaatan sorgum sebagai bahan baku bioetanol. Makalah dalam Fukus 

Grup Diskusi “Prospek Sorgum untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Energi”. 

MENRISTEK-BATAN. Serpong, 5 Sept. 2006. 




