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Abstrak Agensia hayati merupakan bahan tambahan yang terdiri dari mikroba yang biasanya digunakan 

untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Agensia hayati berperan dalam peningkatan kualitas 

tanah, penghasil hormon pertumbuhan, mengatasi limbah pertanian, serta mengatasi hama dan 

penyakit tanaman. Meskipun penggunaan agensia hayati sudah cukup lama diketahui, namun 

penggunaan dalam dunia perkebunan masih jauh lebih sedikit dibandingkan penggunaan bahan 

kimia. Disisi lain ketergantungan penggunaan bahan kimia dapat menghambat dan berdampak 

negatif bagi keberlanjutan usaha perkebunan Indonesia ke depan. Agensia hayati dapat menjadi 

solusi untuk mengurangi ketergantungan tersebut. Beberapa penelitian, baik sumber dan 

penggunaan agensia hayati pada berbagai komoditas perkebunan telah dilakukan. Berdasarkan 

sejumlah penelitian tersebut, agensia hayati dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti tanah 

tercemar, tanah gambut, permukaan daun tanaman, jaringan tanaman, serta rizosfer. Hasil 

penelitian juga menunjukkan bahwa aplikasi agensia hayati berdampak positif terhadap 

pertumbuhan dan penganan hama dan penyakit dari berbagai komoditas perkebunan Indonesia 

seperti kelapa sawit, karet, kakao, dan teh. Dengan demikian, perlu pengembangan agensia 

hayati kedepan dengan memperhatikan ketersediaan produk, efektivitas dan efisiensi, cara 

aplikasi, dan harga yang bersaing. 

 

   

 

 

Perkebunan Berkelanjutan dan Agensia 

Hayati 

Komoditas perkebunan merupakan andalan bagi 

pendapatan nasional dan devisa negara Indonesia, 

yang dapat dilihat dari nilai ekspor komoditas 

perkebunan, pada tahun 2020 total ekspor perkebunan 

mencapai 359,5 triliun rupiah atau naik 11,6% dari 

tahun 2019 sebesar 322,1 triliun rupiah. Kontribusi sub 

sektor perkebunan terhadap perekonomian nasional 

semakin meningkat dan diharapkan dapat 

memperkukuh pembangunan perkebunan secara 

menyeluruh meskipun di tengah wabah Covid 19 yang 

tengah melanda dunia (Ditjenbun, 2019).   

 
Perkebunan sudah mulai dikembangkan di Indonesia 

sejak masa penjajahan Belanda. Pada awalnya, fokus 

komoditas yang dikembangkan adalah kopi, tembakau, 

dan tebu kemudian diikuti dengan komoditas kina, teh, 

karet, dan kelapa sawit. Usia perkebunan yang sudah 

tidak muda dan masih tingginya ketergantungan 

terhadap penggunaan pupuk kimia dan pestisida dapat 

menjadi masalah dalam keberlanjutan perkebunan 

Indonesia. Beberapa permasalahan perkebunan, 

seperti penurunan kualitas tanah akibat residu 

pestisida, meningkatnya hama dan penyakit, kerusakan 

lingkungan, hingga tantangan dalam menghadapi 

kampanye negatif terhadap komoditas perkebunan 

Indonesia perlu segera ditangani. 

 

Kekhawatiran akan perkembangan perkebunan ke 

depan akan dapat teratasi dengan mengembangkan 

konsep perkebunan berkelanjutan, dimana selain fokus 

terhadap peningkatan produktivitas untuk pemenuhan 

kebutuhan manusia yang selalu meningkat, sekaligus 

mempertahankan atau meningkatkan kualitas 

lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Salah 

satu upaya untuk mewujudkan perkebunan 

berkelanjutan tersebut adalah dengan memanfaatkan 

agensia hayati yang dapat mengurangi penggunaan 

pupuk kimia dan pestisida. 

 

Agensia hayati merupakan bahan tambahan yang 

terdiri dari mikroba yang biasanya diberikan untuk 

meningkatkan pertumbuhan tanaman. Agensia hayati 

yang pertama kali digunakan adalah aplikasi 

Azotobacter di Rusia dan mulai banyak digunakan pada 

abad 19 (Hidayat et al., 2018). 
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Sumber Agensia Hayati 

Agensia hayati dapat diperoleh dari berbagai sumber 

seperti dari tanah, bagian tanaman, bahkan dari limbah. 

Satrini et al (2019) melaporkan telah berhasil 

mendapatkan tujuh isolat bakteri agensia hayati 

potensial dari rizosfer, permukaan daun, serta jaringan 

daun tanaman Imperata cylindrica untuk pengendalian 

jamur Rigidiporus lignolus. Tujuh isolat bakteri endofit 

dari daun tanaman Arecaceae dapat menghambat 

jamur Pestalotiopsis sp. penyebab penyakit bercak 

daun pada kelapa kopyor, selain itu ketujuh isolat 

agensia hayati tersebut memiliki kemampuan dalam 

melarutkan fosfat, memproduksi IAA, kitinase, dan 

mengikat nitrogen (Eris et al., 2017)  

 

Dua isolat agensia hayati (teridentifikasi sebagai 

Pseudomonas tolaasii dan Bacillus pumilus) yang 

potensial dalam melarutkan fosfat berhasil didapatkan 

dari tanah gambut (Larasati et al., 2018).  Ratnaningsih 

et al (2020) melaporkan telah berhasil mendapatkan 

empat isolat bakteri pendegradasi herbisida dan dua 

isolat bakteri pendegradasi insektisida.  

 

Agensia hayati tidak hanya berasal dari kelompok 

bakteri, beberapa jenis jamur yang bermanfaat juga 

telah berhasil di isolasi seperti yang dilaporkan oleh 

Sari et al (2018) bahwa jamur pemakan serangga 

Beauvaria bassiana berhasil di isolasi dari tanah. Hasil 

pengujian terhadap hama wereng, walang sangit, dan 

belalang menunjukkan jamur tersebut dapat 

menginfeksi serangga dan menyebabkan serangga 

mati dengan tubuh diselimuti hifa jamur. 

 

 

Aplikasi Berbagai Agensia Hayati pada 

Komoditas Perkebunan  

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan 

produktivitas dari komoditas perkebunan, seperti 

peningkatan kesuburan tanah, penanganan hama dan 

penyakit, hingga peningkatan pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman. Selain menggunakan pupuk 

kimia dan pestisida, beberapa agensia hayati telah 

berhasil diaplikasikan pada beberapa komoditas 

perkebunan menunjukkan hasil yang positif. Hidayat et 

al (2018) melaporkan pemanfaatan bakteri endofit 

untuk meningkatkan keragaan bibit kelapa sawit. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kombinasi perlakuan 

75% pupuk urea dan inokulasi bakteri endofit lebih baik 

dari perlakuan standar dengan 100% pupuk nitrogen 

anorganik, dengan kata lain aplikasi bakteri endofit 

mampu menurunkan penggunaan pupuk urea hingga 

25%. 

Pemberian fungi mikoriza arbuskular (Glomus sp., 

Entropospora sp., dan Gigaspora sp.) pada bibit kelapa 

sawit yang mengalami cekaman air dapat 

meningkatkan pertumbuhan tanaman sepert tinggi 

tanaman, jumlah daun, bobot basah dan bobot kering 

tajuk (Rini et al., 2016). Pada komoditas kakao, agensia 

hayati telah dimanfaatkan untuk mengendalikan 

penyakit busuk buah akibat jamur Phytopthora 

palmivora dengan aplikasi Trichoderma harzianum 

DT/38, T. pseudokoningii DT/39, T. asperellium spesifik 

Sultra yang efektif menurunkan persentase dan indeks 

serangan penyakit dibanding dengan kontrol 

(Baharudin dan Asaad, 2017). 

 

Pada komoditas teh, seperti yang dilaporkan oleh 

Widiastuti et al (2019) bahwa formulasi bioinsektisida 

Bacillus thuringiensis isolat indigenos dapat 

mengendalikan larva ulat jengkal (Hyposidra talaca) 

pada tanaman teh hingga 37,5%.  Namun demikian, 

toksisitasnya memerlukan waktu yang lebih lama 

dibandingkan dengan bioinsektisida berbahan aktif B. 

thuringiensis komersial. 

 

Perlindungan tanaman menggunakan agensia hayati 

atau lebih dikenal dengan biofungisida telah digunakan 

dalam pengendalian jamur akar putih (JAP) 

Rigidoporus microporus pada tanaman karet. Seperti 

yang dilaporkan oleh Kusdiana et al (2015), formulasi 

biofungisida Trichoderma viridae, T. harzianum, 

Paecilomyces lilacinus, dan bakteri Bacillus subtilis 

yang diaplikasikan pada tanaman belum menghasilkan 

(TBM) karet menunjukkan penurunan intensitas 

serangan sebesar 18,33% sampai 23,33% yang tidak 

berbeda nyata dengan fungisida kimia. Jenis masing-

masing agensia hayati pada penelitian-penelitian 

tersebut dapat dilihat secara rinci pada Tabel 1 berikut. 

 

Tabel 1. Jenis Agensia Hayati pada Berbagai Komoditas 

Jenis Agensia Hayati 
Komo-
ditas 

Penggunaan Sumber 

Konsorsium bakteri 
endofit diazotroph 
(strain 1247, SEMA2, 
dan KAC851T) 

Kelapa 
Sawit 

100 g/polybag Hidayat et al., 
2018 

Glomus sp., 
Entropospora sp., dan 
Gigaspora sp. 

Kelapa 
Sawit 

Pasir yang 
mengandung ± 500 

spora 

Rini et al., 2016 

Bacillus thuringiensis 
isolat indigenos 

Teh Padat (kaolin, white 
clay, brown clay, dan 
aisolat gum) dan cair 
(maltosa dan NaCl) 

Widiastuti et al., 
2019 

Trichoderma harzianum 
DT/38, T. 
pseudokoningii DT/39, 
T. asperellium spesifik 
Sultra 

Kakao 107 - 109 spora/ml air Baharudin dan 
Asaad, 2017 

Trichoderma viridae, T. 
harzianum, 
Paecilomyces lilacinus, 
Bacillus subtilis 

Karet 20 g/pohon Kusdiana et al., 
2015 
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PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN) adalah sebuah 

perusahaan riset dan pengembangan anak perusahaan 

BUMN Holding Perkebunan Nusantara PT Perkebunan 

Nusantara III (Persero). Perusahaan ini telah berhasil 

memproduksi agensia hayati dalam skala komersial 

melalui Pusat Penelitian yang ada dibawahnya seperti 

Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Pusat Penelitian 

Karet (PPK), dan Pusat Penelitian Bioteknologi dan 

Bioindustri Indonesia (PPBBI).  

 

Produk komersial agensia hayati yang telah diproduksi 

oleh PPKS adalah biofungisida Marfu P (mengandung 

Trichoderma koningii dan T. harzianum) untuk 

pengendalian penyakit busuk pangkal batang kelapa 

sawit akibat jamur Ganoderma boninense. Selain itu, 

PPKS juga memproduksi pupuk hayati Bioneensis 

(mengandung bakteri penambat nitrogen, bakteri 

pelarut fosfat, dan bakteri penghasil IAA) yang dapat 

diaplikasikan pada berbagai komoditas perkebunan 

maupun hortikultura (Katalog Produk PT RPN, 2021). 

PPK sebagai pusat penelitian yang bergerak dalam 

riset dan pengembangan komoditas karet telah 

memproduksi biofungisida Triko SP Plus dan Trico 

Combi (mengandung spora Trichoderma harzianum, T. 

virens, T. koningii, T. viride) yang dapat mengendalikan 

jamur akar putih (JAP) pada tanaman karet. Produk 

agensia hayati dari PPBBI antara lain yaitu Metaribb 

(mengandung Metarhizium anisopliae dan M. majus) 

untuk mengendalikan larva hama Oryctes rhinoceros 

pada kelapa sawit, pupuk hayati Miza (mengandung 

mikoriza, bakteri penambat nitrogen, bakteri pelarut 

fosfat, dan bakteri pemacu pertumbuhan tanaman), 

biofungisida Greemi-G untuk mengendalikan penyakit 

tanaman tular tanah, biodekomposer Promi 

(mengandung Trichoderma harzianum, T. 

pseudokoningii, dan Aspergillus sp.) untuk 

mempercepat dekomposisi limbah bahan organik 

pertanian/perkebunan (Katalog Produk PT RPN, 2021). 

 

Produk agensia hayati yang dihasilkan oleh PT Riset 

Perkebunan Nusantara dapat dengan mudah diperoleh 

melalui marketplace Plantage.id atau dapat 

menghubungi Pusat Penelitian terkait. 

 

 

Tantangan dalam Aplikasi Agensia Hayati 

untuk Perkebunan Berkelanjutan 

Sebagian besar pengelolaan perkebunan saat ini 

masih menggunakan pupuk kimia untuk meningkatkan 

produktivitas. Begitu juga dan penanganan hama dan 

penyakit yang masih sangat tergantung kepada 

pestisida kimia, meskipun sudah ditemukan berbagai 

jenis agensia hayati sejak lama. Penggunaan bahan 

kimia masih dinilai lebih praktis, efektif, dan terjangkau 

tanpa memperhitungkan dampak negatif yang mungkin 

dapat menjadi penghalang pada dunia perkebunan 

kedepan. 

 

Pengendalian hayati sudah tersedia secara alami. Pada 

ekosistem alami pengendalian hayati sudah terjadi 

dengan sendirinya. Karena intervensi manusia (proses 

budidaya tidak ramah lingkungan) maka agen yang 

menjadi sumber hayati tersebut menjadi punah. 

 

Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan untuk 

aplikasi agensia hayati ke depan, mulai dari 

ketersediaan produk dan kemudahan 

mendapatkannya, cara aplikasi yang efektif dan efisien, 

harga yang bersaing, dan sosialisasi penggunaan 

kepada masyarakat. 

 

Selain itu, agensia hayati merupakan makhluk hidup 

sehingga perlu kehati-hatian yang tinggi dalam 

pengembangan dan pemanfaatan dalam usaha 

perkebunan. Perlu adanya formulasi produk agensia 

hayati agar dapat memberikan manfaat yang maksimal 

dan tidak mengalami penurunan kualitas pada saat 

aplikasi di lapangan.  

 

 

Penutup 

Penggunaan agensia hayati dalam penanganan hama 

dan penyakit maupun meningkatkan pertumbuhan dan 

produktivitas tanaman merupakan suatu keharusan 

untuk keberlanjutan usaha perkebunan di Indonesia. 

Keanekaragaman mikroorganisme di Indonesia adalah 

karunia yang harus dimanfaatkan untuk peningkatan 

produktivitas perkebunan.   

 

 

Daftar Pustaka 

Baharudin dan Asaad, M. (2017). Efektivitas 

Pengendalian Phytopthora palmivora dengan 

Agensia Hayati terhadap Peningkatan 

Produktivitas Kakao. Menara Perkebunan. 85(1), 

9-18. 

[Ditjenbun]. 2020. Terhubung berkala  

https://ditjenbun.pertanian.go.id/peluang-ekspor-

perkebunan-masih-bertahan/ 

Eris, D. D., Munif, A., Soekarno, B.P.W., & Purwantara, 

A. (2017). Penapisan dan Potensi Bakteri Endofit 

Asal Tanaman Arecaceae Sebagai Agens 

Pengendali Hayati Cendawan Pestalotiopsis sp. 

Penyebab Bercak Daun pada Kelapa Kopyor 

(Cocos nucifera). Menara Perkebunan. 85(1), 19-

27.   

https://ditjenbun.pertanian.go.id/peluang-ekspor-perkebunan-masih-bertahan/
https://ditjenbun.pertanian.go.id/peluang-ekspor-perkebunan-masih-bertahan/


5 

Hidayat, F., Rahutomo, S., Farrasati, R., Pradiko, I., 

Syarovy, M., Sutarta, E. D, & Widayati, W. E. 

(2018). Pemanfaatan Bakteri Endofit untuk 

Meningkatkan Keragaan Bibit Kelapa Sawit 

(Elaeis guineensis Jacq.). Jurnal Penelitian 

Kelapa Sawit, 26(2), 71-78. 

Katalog Teknologi: Produk dan Jasa PT RPN. 2021. 

Kusdiana, A.P.J., Munir, M., & Suryaningtyas, H. 

(2015). Pengujian Biofungisida Berbasis 

Mikroorganisme Antagonis untuk Pengendalian 

Penyakit Jamur Akar Putih pada Tanaman Karet. 

Jurnal Penelitian karet. 33(2), 143-156. 

Larasati, E.D., Rukmi, I.R., Kusdiyantini, E., & Ginting, 

R, C, B. (2018). Isolasi dan Identifikasi Bakteri 

Pelarut Fosfat dari Tanah Gambut. Bioma. 20(1), 

1-8. 

Ratnaningsih, H.R., Prameswari, D.A., & Taopan, R.A. 

(2020). Isolasi Bakteri Pendegradasi Pestisida 

dan Herbisida. Jurnal Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi. 6(1), 17-25. 

Rini, M.V dan Efriyani, U. (2016). Respon Bibit Kelapa 

Sawit (Elaeis guineensis Jacq.) terhadap 

Pemberian Mikoriza Arbuskular dan Cekaman 

Air. Menara Perkebunan. 84(2), 106-114.  

Sari, E., Sari, Z.I., Flatian, A.N., dan Sulaeman, E. 

(2018). Isolasi dan Karakterisasi Beauvaria 

bassiana Sebagai Fungi Anti Hama. Jurnal 

Penelitian Biologi, Botani, Zoologi dan 

Mikrobiologi. 3(1). 

Sastrini, T., Nurjayadi, M.Y., Munif, A. (2019). 

Ekplorasi dan Karakterisasi bakteri Agens hayati 

dari Imperata cylindrica untuk Pengendalian 

Rigidoporus microporus. 15(2), 69-75. 

Widiastuti, H., Panji, T., Yusup, C.A., Rusmana, I., & 

Wahyono, T.E. (2019). Formulasi Bioinsektisida 

Bacillus thuringiensis Isolat Indigenos untuk 

Pengendalian Hyposidra talaca pada Tanaman 

Teh. Menara Perkebunan. 87(1), 60-67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulis: 

Chandra Oktavianus Debataraja, S.Si 

Riset Perkebunan Nusantara, Jln. Salak 1A, Bogor 16128, Jawa Barat - Indonesia 


