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BIOTEKNOLOGI TANAMAN

Bioteknologi adalah teknologi yang menerapkan proses-
proses biologi dari organisme hidup untuk meningkatkan 
produksi yang optimal, menghasilkan produksi yang 
berkualitas, aman untuk dikonsumsi, proses produksinya 
ramah lingkungan, sehingga prosesnya dapat 
berkelanjutan
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1. INDUKSI KERAGAMAN

Pemuliaan Tanaman pada dasarnya adalah
melakukan seleksi dari keragaman genetik yang ada
baik yang berasal dari gene pool atau hasil
induksi, sesuai dengan kriteria yang diinginkan



Induksi keragaman melalui pendekatan non konvensional
dilakukan sebagai komplemen pendekatan konvensional. 
Hal ini Dilakukan bila sasaran tidak bisa dicapai atau
kurang efisien bila dilakukan dengan pendekatan
konvensional. Pada jaman dulu dilakukan melalui grafting 
untuk mendapatkan tanaman dengan buah unggul tapi
kerdil.

kerdil

Kualitas buah tinggi

Kualitas buah tinggi, 
kerdil

Apel kerdil, buah bermutu



Kemajuan teknologi, telah memungkinkan upaya baru
menginduksi keragaman tanpa melalui persilangan, upaya ini
penting apabila persilangan konvensional tidak mungkin,
yaitu:

1. Variasi Somaklonal. Merupakan upaya mempercepat
akumulasi mutasi, melalui percepatan pembelahan mitosis
dengan memanipulsi pembelahan kalus pada perbanyakan
kultur jaringan. Sering digunakan untuk mendapatkan
tanaman yang toleran terhadap cekaman biotik maupun
abiotik.

2. Embryo resque. Merupakan upaya memberikan media
tumbuh yang optimum bagi embrio hasil persilangan
intraspesifik, yang tidak dapat disediakan kedua tetuanya,
untuk mendapatkan bentuk keragaman baru, dari gene pool
yang lebih besar.



CONTOH PROSES PEMBENTUKAN TUNAS KENTANG



Embryo Rescue pada Padi



3. Manipulasi Ploidi. Merupakan induksi keragaman dengan
merubah set genom, baik utuh maupun parsial, terdiri

a. Haploidisasi, membuat tanaman genom tunggal, untuk
digandakan menjadi galur murni, bagi pembentukan hibrida

b. Poliploidisasi, membuat tanaman dengan jumlah set kromosom
yang lebih besar seperti triploid (pisang), tetraploid (kentang,
semangka), maupun hexaploid (gandum)

4. Fusi Protoplas. Upaya menyilangkan sel somatik secara in vitro,
bagi persilangan antar genotipe/spesies yang tidak bisa dilakukan
secara konvensional, dengan melibatkan organel sel tertentu

- keberhasilannya masih rendah dan terbatas untuk  tanaman 
yang hubungannya masih dekat

- penggabungan sifat secara menyeluruh sehingga semua sifat 
(termasuk yang jelek) ikut tergabung



Kromosom Bawang Merah Setelah Perlakuan Kolkisin. 
Setelah Terjadi Penggandaan Kromosom (A); 
Kromosom Belum Mengganda (B)

A

B



MANIPULASI JUMLAH KROMOSOM
STEVIA DENGAN KOLKISIN

Normal

Poliploid



HASIL PERSILANGAN ANTAR SEL YANG 
BERBEDA

= chloroplast

= mitochondria

= inti

Fusi Protoplas

heterokaryon

cybrid cybridhybrid hybrid



Fusi Protoplas 
Nicotiana spp 

mutan albino+Kentang

Fusi protoplas dari 
daun Petunia sp. dan 

kelopak bunga Impatiens 
neuguinea yang berwarna 

merah.



Tomate & Kartoffel



5.Transformasi Genetik. Merupakan induksi

keragaman melalui penyisipan gen tertentu ke
dalam genom tanaman yang akan diperbaiki
sifatnya. Penyisipan biasanya dilakukan pada
genom inti, tapi dimungkinkan juga pada genom
plastid pada chloroplast

Tanaman yang tidak disisipi gen 
ketahanan terserang nematoda

Tanaman yang disisipi gen keta-
hanan tidak terserang 
nematoda



2. IDENTIFIKASI KERAGAMAN

Keragaman genetik dapat didentifikasikan pada beberapa fase
genetika antara lain

1. Fase penotifik, dimana keragaman dapat diidentifikasi

melalui pengamatan visual, maupun pengukuran dengan
alat bantu tertentu (timbangan, jangka sorong, color
chart).

2. Fase protein dan senyawa kimia. Pengamatan

harus dilakukan dengan berbagai alat bantu, misalnya
kandungan vitamin dengan metode khusus, kemanisan
buah dengan refrakctometer, kandungan chlorofil,
kandungan senyawa fungsional, hingga keragaman
kandungan enzim dengan analisis isozyme



3. Fase sintesis protein, dimana keragaman dapat

diidentifikasi pada tahap RNA yang terbentuk dengan
analisis Northern blot, maupun protein yang terbentuk
melalui analisis Western Blot. Bahkan saat ini sudah
dikembangkan alat untuk mengetahui susunan asam
amino pada protein.

Perbedaan tinggi tanaman dapat
dideteksi dari keragaman pada tingkat
RNA dengan metode Northern Blot



4. Pada tingkat DNA. Identifikasi keragaman pada

susunan DNA memberikan hasil yang akurat karena tidak
dipengaruhi oleh lingkungan, dan fase pertumbuhan tanaman.
Beberapa alat bantu identifikasi keragaman DNA dan
kelebihan serta kekurangannya disajikan dalam tabel berikut
ini.

 

Pola pita AFLP (Amplified
Fragment Length Polymorphism





Kultur Jaringan atau sel tanaman: Teknik penanaman 

untuk regenerasi tanaman fungsional (sempurna) dari jaringan 

embrio, fragmen jaringan, callus, sel maupun protoplasma. Hal 

tersebut karena adanya dua faktor utama: 

1. Totipotency: kemampuan jaringan tanaman yang 

belum berdiferensiasi menjadi tanaman fungsional 

ketika ditanam secara in-vitro. 

2. Competency: potensi endogenous dari suatu sel atau 

jaringan untuk dapat berkembang menjadi tanaman 

melalui cara tertentu.

3. PEMANFAATAN KULTUR JARINGAN



 Organogenesis: Proses inisiasi dan perkembangan dari
suatu struktur yang memiliki fungsi atau bentuk organ suatu
tanaman.

 Embryogenesis: Proses inisiasi dan perkembangan
embryos atau struktur seperti embrio dari sel somatik
(Somatic embryogenesis).

Proses tersebut dilakukan dengan manipulasi konsentrasi
kelompok hormon auksin (merangsang pengakaran) dan
sitokinin (merangsang perkembangan pucuk):

 Auksin tinggi, sitokinin rendah= Pembentukan akar

 Auksin rendah, sitokinin tinggi= Pembentukan pucuk

 Auksin seimbang dengan sitokinin= Pembentukan kalus



ORGANOGENESIS EUCALYPTUS SP.

Daun Eucalyptus Kalus

Regenerasi kalusPlantlet Eucalyptus



3. Seleksi dan manajemen plasma nutfah

1. Kultur anther (membentuk tanaman double haploid)

2. Micropropagasi (untuk menghilangkan infeksi sistemik

virus, mycoplasma, bakteri). Pada jeruk dan kentang

3. Seleksi in vitro, baik untuk stress abiotik (kadar garam,

kadar Al, kekeringan) maupun stress biotik (Virus, bakteri,

cendawan)

4. Penyimpanan plasma nutfah (cryo preservation)



4. Meningkatkan keragaman genetik

1. Variasi somaklonal. Menciptakan keragaman melalui
subkultur berulang

2. Mendukung mutasi, untuk menghindarkan chimera
sebaiknya mutasi dilakukan pada sel tunggal, yang
dapat dilakukan melalui kalus atau kultur sel.

3. Penyelamatan embrio. Menyelamatkan embrio hasil
fertilisasi antas species yang tidak didukung nutrisi
tetua induknya

4. Fusi protoplas. Persilangan somatik bagi jenis yang
tdk dapat disilangkan melalui gamet

5. Regenerasi tanaman fertil untuk transformasi genetik



1. Media Tumbuh: Minerals, faktor pertumbuhan,

sumber energi (karbon), hormon.

2. Lingkungan: Cahaya, suhu, fotoperiod, sterilitas,

media tumbuh

3. Sumber Explant: Umumnya explan yang lebih muda

atau belum terdiferensiasi lebih baik untuk kultur

jaringan.

4. Genetik:

1. Beda spesies berbeda kesulitannya

2. Dalam beberapa kasus, respon genotipe yang

berbeda dalam satu spesies, juga berbeda

terhadap perlakukan dalam kultur jaringan.

Faktor yang berpengaruh pada kultur jaringan



Upaya seleksi terhadap suatu sifat, sering dihambat adanya
pengaruh lingkungan yang besar terhadap sifat yang akan
menjadi target, atau masalah waktu. Oleh karena itu
dibutuhkan alat bantu untuk melakukan seleksi yang akurat,
tidak dipengaruhi lingkungan, jenis organ dan jaringan, fase
pertumbuhan dan waktu dibutuhkan untuk mendeteksi sifat
yang akan dipilih (pada tanaman buah dan perkebunan
dibutuhkan waktu yang lama).

Salah satu pendekatan adalah seleksi pada tingkat DNA, atau
enzymatik dengan penanda genetik yang akurat. Penanda ini
disebut marka molekuler. Hal ini bisa dilakukan karena
adanya perbedaan dalam pola keterpautan genetik.

4. MARKA MOLEKULER



B A

C AB

DNA 
Markers

Isozyme 
Markers

Visual 
Markers

Marka yang dapat mendeteksi
susunan DNA yang mengkode
sifat A, pada satu fragment
yang terpaut pada proses
pindah silang dapat dijadikan
marka DNA



Syarat Marka Genetik:

1. Marka Genetik mampu membedakan kedua tetua dengan
jelas. Marka DNA melalui perbedaan pita mampu
melakukan hal tersebut.

2. Perbedaan sifat yang dimiliki oleh tetua dapat diamati
dengan tingkat akurasi yang sama dengan pada tetuanya.
Hal ini dapat dilakukan oleh marka molekuler

 Warna bunga dapat membedakan kedua tetua dan
warna pada tetua akan sama pada turunannya, maka
warna bunga dapat dijadikan marka.

 Tinggi tanaman dapat dibedakan antar tetua, tetapi
tinggi turunan dengan konstitusi genetik yang sama,
belum pasti sama dengan tetuanya, sehingga tinggi
tanaman tidak sesuai dengan kriteria di atas.



Klasifikasi Marka Genetik:

1. Marka Genetik Dominan, marka yang hanya ada
tidaknya lokus tetapi tidak dapat membedakan
homozygot atau heterozygot.

2. Marka Genetik Co-Dominan, marka yang dapat
membedakan lokus homozygot dan heterozygot

Tm/TmTm/tmtm/tm

Marka DNA Dominan Marka DNA Co-Dominan



a. Penanda Acak

b. Penanda Spesifik

1. Random Amplified Polymorphism DNA (RAPD)

2. Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP)

3. Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP)

4. Simple Sequence Repeat (SSR)/Microsatellites

1. Sequence Characterized Amplification Region (SCAR)

2. Expressed Sequence Tags (EST)

3. Single Nucleotide Polymorphism (SNP)



+/+ 

+/+

Tm-2/Tm-2

nv/nv

310 bp

1313 bp

1078 bp

872 bp

603 bp

M       GCR     GCR    GCR    Pe- TMJ      L.

26        236      267     rou     54-28    per.



Strategi: Memotong dan menempel gen target kedalam genom

tanaman untuk menghasilkan tanaman dengan sifat

baru. Mirip mengedit vidio tape untuk merubah skenario.

Sasaran: Menghilangkan batas gene pool, dan membuat metode

efisien dalam perbaikan sifat varietas elit.

5. PERAKITAN TANAMAN
TRANSGENIK



Penyediaan Gen

Introduksi

Seleksi

Reproduksi



1. Penyediaan gene. Upaya mendapatkan gen target

yang akan dipindahkan, yang disebut dengan gene

cloning. Selanjutnya gen tersebut dikemas kedalam

wadah berupa rantai DNA yang disebut plasmid. Tahapan

ini merupakan tahapan yang sering jadi penghambat,

karena gene cloning sering kali tidak berhasil dalam

jangka waktu yang pendek (Isolasi gen ketahanan

terhadap ToMV dibutuhkan waktu 20 tahun).

Pada dasarnya perakitan tanaman 

transgenik adalah sebagai berikut:



2. Introduksi gen. Upaya menyisipkan gen ke dalam

genom target. Dilakukan dengan dua pendekatan

yaitu dengan bantuan bakteri Agrobacterium

tumefaciens (transformation), atau dengan

menempelkan gene pilihan ke partikel emas dan

ditembakan ke massa sel dari genotipe target (particle

bombardment/gene shooting).

3. Seleksi sel. Tahapa mendapatkan sel yang sudah

disisipi dengan gen baru, dilakukan dengan

menumbuhkan pada media yang diberi agen

penseleksi, sehingga tanaman yang dapat tumbuh

diasumsikan sudah disisipi gen baru. Selanjutnya

dikonfirmasi dengan marka DNA



4. Reproduksi menjadi tanaman sempurna.
Sel yang sudah disisipi gen baru harus
direproduksi menjadi tanaman fungsional yang
dapat diamati penotifnya untuk memastikan
gen tersebut mampu berexpresi secara normal,
sehingga dapat bermanfaat sesuai tujuan
pengembangan.



Tanaman hasil transfer genetik, disebut juga dengan tanaman
transgenic, atau populer sebagai GMO (Genetics Modified
Organism), lebih spesifik disebut GMC (Genetics Modified
Organism). Perkembangan GMO dapat dilihat sebagai berikut:

Gelombang Pertama: Diarahkan pada peningkatan efesiensi
produksi (membantu produsen/petani), misalnya tahan hama
dan penyakit, tahan herbisida, toleran stress lingkungan.

Gelombang Kedua: Diarahkan pada pemuasan konsumen,
seperti kandungan protein dan vitamin tinggi, lemak dengan
kejenuhan rendah.

Gelombang Ketiga: Diarahkan pada kepentingan industri
(pabrik biologis), seperti obat (molecular pharming),

biomaterial (plastik yang dapat terurai) hingga

tanaman penyerap polutan

7. ISYU MUTAHIR TERKAIT GMO 



Pada gelombang pertama, isyu lingkungan menjadi banyak

pembahasan, sehingga perkembangan ekonominya terhambat di
beberapa negara termasuk Indonesia. Isyu itu adalah

1. Pengaruh langsung pada lingkungan

a. Pengaruh bahan kimia yang dihasilkan gen baru, dihawatirkan
dapat mematikan organisme non-target dan mencemari tanah.

b. Peningkatan kemampuan mendominasi suatu tanaman dan
varietas, sehingga dapat menyebabkan kerapuhan genetik.

c. Aliran gen (gene flow), ada kehawatiran gen super (tahan
stres biotik dan abiotik) pindah ke gulma, hingga menciptakan
gulma super.

2. Pengaruh tidak langsung

a. Mempersulit upaya pengendalian OPT (organisme pengganggu
tanaman, karena peningkatan daya resistensi OPT

b. Dominasi suatu varietas akan menurunkan keanekaragaman
genetik

c. Perubahan kemampuan tanaman GMO akan merubah pola
budidaya yang dapat menekan kelestarian lingkungan.



Pada gelombang kedua, upaya peneliti yang sudah

dilakukan diantaranya adalah pembuatan Golden Rice
(Padi Emas), yang mampu menghasilkan beta-caroten tinggi,
dengan introduksi 7 gen asing, sehingga baik bagi pengendalian
kekurangan Vitamin-A bagi masyarakat. Akan tetapi karena
tidak diintroduksikan ke varietas populer menyebabkan
pengembangannya terhambat.

Pada gelombang ketiga, isyu yang paling populer adalah

produksi bahan obat secara molekuler (molecular pharming)
yang dilakukan dengan

1. Melalui penyisipan gen langsung pada tanaman, seperti
yang sudah dilakukan di India sudah membuat pisang
yang mengandung insulin bagi penderita diabetes.

2. Menyisipkan pada virus, yang akan menginfeksi
tanaman, misanya untuk produksi a-galactosidase
Untuk terapi enzim.



Tanaman transgenik 
tahan hama serangga

Pengujian Kapas“Bt” tahan hama 
ulat bollworms



Mengekspresikan gen pembentuk senyawa oxalate
oxidase 2 hari setelah ditulari dengan cendawan
patogen Sclerotinia penyebab penyakit busuk batang,
sehingga tanaman tetap sehat. Tanaman tomat biasa
(wild type) terkena penyakit busuk batang (rebah).

Tanaman transgenik tahan 
cendawan

Trasngenik

Non-Trasngenik



Selubung protein virus digunakan untuk 
melingdungi tanaman Pepaya dari penyakit 
virus Ringspot. 

Pemberian selubung virus pada sel tanaman 
sering disebut vaksin

Tanaman Transgenik 
Tahan Virus



Contoh tanaman kopi 
transgenik, disemprot herbisida 
ammonium glufosinat tetap 
sehat. 

Tetapi tanaman kopi biasa 
apabila disemprot herbisida, 
daun mengering dan mati

Tanaman transgenik 
tahan Herbisida 



Golden Rice

Sebagai sumber karbohidrat dan 

provitamin A

Membawa:

Dari Narcissus pseudonarcissus

- Gen psy : gen phytone synthase

- Gen lcy : gen lycopene β – cyclase

Dari Erwinia uredovora

- Gen crt I : phytone desaturase 



Tanaman Negara

Alfalfa Australia; Canada; Japan; Mexico; New Zealand; Philippines; United States of 

America (USA)

Argentine 

Canola

Australia; Canada; China; European Union (EU); Japan; Korea, Rep.; Mexico; 

New Zealand; Philippines; South Africa; USA

Kapas Argentina; Australia; Brazil; Canada; China; Colombia; EU; Japan; Korea, Rep.; 

Mexico; New Zealand; Philippines; South Africa; USA

Flax, Linseed Canada; USA

Jagung Argentina; Australia; Brazil; Canada; China; Colombia; El Salvador; EU; 

Honduras; Japan; Korea, Rep.; Malaysia; Mexico; New Zealand; Philippines; 

Russian Federation; Singapore; South Africa; Taiwan; Thailand; USA

Padi Australia; Canada; Colombia; Mexico; New Zealand; Russian Federation; USA

Kedelai Argentina; Australia; Bolivia; Brazil; Canada; China; Colombia; Czech Republic; 

EU; Japan; Korea, Rep.; Malaysia; Mexico; New Zealand; Paraguay; Philippines; 

Russian Federation; South Africa; Switzerland; Taiwan; Thailand; United Kingdom; 

USA; Uruguay

Gulabit Australia; Canada; European Union; Japan; Korea, Rep.; Mexico; New Zealand; 

Philippines; Russian Federation; Singapore; USA

Gandum Colombia; USA

Penanaman tanaman GM (Genetic Modified) hasil rekayasa genetik mencakup 

5% dari seluruh lahan pertanian di dunia



Terima kasih


