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BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Visi BB Padi
Visi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian merupakan bagian integral
dari visi pembangunan pertanian dan pedesaan Indonesia. Visi Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian adalah:

“Menjadi lembaga penelitian dan pengembangan terkemuka dan terpercaya dalam
mewujudkan sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan”.
Sejalan dengan visi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, maka visi BB
Padi merupakan bagian integral dari visi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian,
yaitu:

“Menjadi lembaga penelitian tanaman padi terkemuka dan terpercaya dalam
mewujudkan sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan”.
1.2. Misi BB Padi
Untuk mencapai Visi, Misi yang dilaksanakan BB Padi adalah:
1. Menghasilkan inovasi teknologi pertanian unggul padi berdaya saing dalam
mewujudkan sistem pertanian bioindustri ramah lingkungan dan berkelanjutan;
2. Meningkatkatkan

kualitas

dan

pengelolaan

sumber

daya

penelitian

untuk

menghasilkan sains, teknologi dan inovasi padi;
3. Mengembangkan jejaring kerjasama nasional dan internasional ( networking) dalam

recognition), serta
pemanfaatannya dalam pembangunan pertanian bioindustri ( impact recognition)
rangka

penguasaan

sains

dan

teknologi

(scientific

untuk kesejahteraan petani, pelaku agribisnis, dan masyarakat.
1.3. Tujuan
Tujuan BB Padi tahun 2015-2019 ditetapkan sebagai berikut:
1. Menghasilkan varietas unggul baru padi guna peningkatan produktivitas, adaptif
terhadap cekaman faktor biotik dan abiotik dari dampak perubahan iklim, memiliki
kandungan mineral serta vitamin, dan sesuai preferensi konsumen dengan
memanfaatkan teknologi mutakhir dan keragaman sumber daya genetik padi;
2. Menghasilkan

teknologi

produksi

(benih,

pupuk,

pengendalian

organisme

pengganggu tanaman (OPT) padi antisipatif dan adaptif perubahan iklim serta
teknologi panen dan pasca panen primer dalam rangka mendukung peningkatan
produksi, nilai tambah, dan daya saing;
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
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3. Menghasilkan benih sumber padi kelas benih NS, BS, dan FS untuk logistik dan
memfasilitasi penguatan sistem perbenihan nasional padi berkelanjutan untuk
mendukung program dan kebijakan strategis Kementerian Pertanian;
4. Menigkatkan efektifitas model diseminasi multi chanel (MDMC) untuk penderasan
diseminasi inovasi teknologi padi kepada masyarakat dalam rangka mendukung
sistem pertanian bioindustri;
5. Meningkatkan efektivitas jejaring dan kerjasama kemitraan dengan dunia usaha,
Pemerintah Daerah, Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri
berdasarkan manajemen korporasi;
6. Meningkatkan kualitas dan mengembangkan sumber daya penelitian padi yang
mendukung sistem pertanian bioindustri.
1.4. Sasaran Strategis
Untuk dapat menjadi lembaga penelitian tanaman padi terkemuka dan
terpercaya dalam mewujudkan sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan, sasaran
strategis BB Padi 2015-2019 adalah:
1. Meningkatnya inovasi teknologi hasil penelitian (varietas unggul, teknologi pendukung),
sistem diseminasi dan rekomendasi. Hal ini untuk mendukung sistem pembangunan
pertanian-bioindustri berkelanjutan, serta memberikan kontribusi pada peningkatan
keilmuan (scientific contribution);
2. Tersedianya varietas unggul baru dan benih sumbernya (BS dan FS) untuk
pengembangan industri hilir perbenihan padi nasional dalam rangka peningkatan
produksi dan produktivitas untuk mendukung pencapaian swasembada dan surplus beras
berkelanjutan melalui partisipasi stakeholder;
3. Tersedianya teknologi budidaya yang adaptif perubahan iklim, serta teknologi pasca
panen primer berbasis sumber daya lokal;
4. Meningkatnya jejaring kerjasama nasional dan internasional;
5. Berkembangnya kompetensi SDM dan kelembagaan penelitian serta sistem
koordinasinya secara horizontal dan vertikal melalui pengembangan Sistem
Informasi Manajemen (SIM) yang terintegrasi di semua bidang;
6. Meningkatnya karya tulis ilmiah (KTI) di jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan
jurnal ilmial internasional;
7. Meningkatnya pengakuan hak kekayaan intelektual (HAKI) dan komersialisasi hasil
penelitian.
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BAB II. AKUNTABILITAS KINERJA
2.1.

Sumber Daya Genetik
Untuk mendukung mencapai sasaran tersebut diatas, telah dilaksanakan satu

kegiatan penelitian tingkat peneliti (RPTP) berjudul “Peningkatan Rejuvinasi,
Karakterisasi dan Evaluasi Sumber Daya Genetik Padi terhadap Cekaman
Biotik dan Abiotik Mendukung Program Perakitan Varietas Baru”. Total dana
yang dialokasikan kegiatan ini Rp. 440.800.000,-. Per 31 Desember 2016 terealisasi Rp.
440.266.100,- atau 99,88%. Realisasi dari capaian kinerja sasaran pendukung ini
mencapai 478 aksesi atau 159,33% (Tabel 1)
Tabel 1. Capaian pengelolaan sumber daya genetik padi untuk bahan perakitan VUB tahun 2016
Indikator Kinerja
Jumlah aksesi sumber daya genetik tanaman padi

Target

Realisasi

%

300 aksesi

478

159,33

Sebagai perbandingan jumlah koleksi sumber daya genetik tanaman padi tahun
2012-2016.
Tabel 2. Perbandingan capaian kinerja pengelolaan sumber daya genetik padi tahun 2012-2016.
Indikator Kinerja
Jumlah aksesi sumber
daya genetik tanaman
padi (aksesi)

2012

2013

2014

2015

2016

T

R

T

R

T

R

T

R

T

R

500

874

500

772

500

510

300

388

300

478

Keterangan: T= Target, R= Realisasi

Keluaran (output) dan outcome yang telah dicapai dari kegiatan ini diuraikan
sebagai berikut; hasil eksplorasi varietas lokal dan seleksi plasma nutfah yang
memiliki sifat kegenjahan, toleran kekeringan, toleran terhadap cekaman salinitas,
sulfat masam, dan toleran rendaman, tahan penggerek batang padi, HDB, WBC, Blas
dan tungro.

Outcome dari kegiatan ini adalah tersedianya dan telah dimanfaatkannya informasi
karakteristik sumber daya genetik untuk bahan tetua perakitan calon varietas unggul baru
padi, yang memiliki sifat ketahanan terhadap hama dan penyakit utama serta keunggulan
spesifik lokasi dan sesuai dengan keinginan konsumen. Sebanyak 6 VUB yang dilepas
tahun 2016 telah memanfaatkan sumber daya genetik yang terkoleksi, termasuk untuk
merakit VUB di masa mendatang. Pengelolaan sumber daya genetik tanaman pangan
melibatkan pula lembaga riset internasional seperti IRRI Filipina maupun CIMMYT Mexico,
serta beberapa lembaga riset lainnya, termasuk di antaranya disimpan di Bank Plasma
Nutfah BB Biogen.
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Rejuvinasi: dilakukan terhadap materi koleksi plasma nutfah yang ketersediaan
benihnya <500 gram dan memiiki daya kecambah <80% hasil dari pengujian tahun
sebelumnya. Rejuvinasi dilakukan pada MT1 2016 di KP Sukamandi. Materi sebanyak
300 aksesi, yang terdiri dari 244 aksesi (81,3 %) varietas lokal, 51 aksesi (17,0%)
introduksi dan 5 aksesi (1,7%) varietas unggul baru dan lama.
Pemanfaatan aksesi untuk program pemuliaan: pemanfaatan langsung aksesi
plasma nutfah elit untuk dilepas sebagai varietas unggul, pemurnian dan pemantapan
aksesi plasma nutfah sebagai calon varietas, pemanfaatan plasma nutfah sebagai
donor gen untuk rekombinasi gen-gen unggul adaptif dan donor gen spesifik,
perluasan latar belakang genetic varietas, perbaikan genetik populasi seleksi, dan
pembentukan populasi dasar dengan keragaman genetik luas melalui Persilangan
banyak tetua.
Karakterisasi fenotipik: mendapatkan informasi karakter morfologi dan agronomi
dari 209 aksesi koleksi baru plasma nutfah BB Padi. Hasil karakterisasi fenotipik aksesi
plasma nutfah padi diperoleh 20-44 karakter morfologis dan agronomis koleksi baru
plasma nutfah BB Padi. Diperoleh 2 aksesimempunyai panjang malai >35 cm, 3 aksesi
jumlah gabah isi per malai >200 butir, 8 aksesi mempunyai bobot 1000 butir >30
gram, 29 aksesi mempunyai warna beras pecah kulit merah dan 3 aksesi mempunyai
warna beras pecah kulit ungu.
Karakterisasi genotipik VUB: kegiatan marka molekuler aksesi plasma nutfah dan
varietas unggul padi berupa sidik jari DNA VUB dan plasma nutfah unggul koleksi Balai
Besar Penelitian Tanaman Padi. Informasi sidik jari DNA dari varietas unggul baru
yang memiliki sifat-sifat spesifik bermanfaat untuk melengkapi informasi dalam aspek
konstitusi genetik tanaman, sebagai informasi deskripsi, dan data dalam perlindungan
varietas tanaman.
Karakterisasi fisik dan kimia: Mendapatkan informasi karakter fisik dan
kimia/fisikokimia dari 80 aksesi plasma nutfah koleksi BB Padi, dan gizi beras sebagai
data dasar karakter sumber daya genetik (SDG) pada perakitan dan deskripsi varietas
unggul baru (VUB).
Skrining untuk cekaman biotik: terdiri dari 100 aksesi plasma nutfah padi yang
diuji terhadap penggerek batang padi kuning, wereng coklat biotipe 1, 2 dan 3, HDB,
Tungro, Blas, dan BLS.
Skrining untuk cekaman abiotik: mengevaluasi 150 aksesi plasma nutfah beserta
varietas cek, terdiri dari lima kegiatan yaitu a). Skrining aksesi plasma nutfah padi
terhadap cekaman salinitas pada fase bibit, b). Skrining aksesi plasma nutfah padi
terhadap cekaman Fe, c). Skrining aksesi plasma nutfah padi terhadap cekaman
rendaman, d). Skrining aksesi plasma nutfah padi terhadap cekaman kekeringan, e)
Skrining aksesi plasma nutfah padi terhadap cekaman aluminium dan f). Skrining
aksesi plasma nutfah padi terhadap cekaman naungan.
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2.2

Varietas Unggul Baru Padi
Terdapat 6 target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada PKT 2016

yaitu terciptanya 6 varietas unggul baru padi (VUB). Untuk mencapai target 6 VUB
Padi telah dilaksanakan 3 kegiatan setingkat RPTP dengan judul, yaitu a)
Konsorsium Padi Nasional: Perakitan Varietas Unggul Padi Lahan Sub Optimal, b)
Perakitan Varietas Unggul Padi Sawah Inbrida dan c) Perakitan Varietas Unggul
Padi Sawah Hibrida. Penelitian ini melibatkan peneliti sejumlah 70 orang dan
realisasi anggaran per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 4.191.972,700,- atau
97,97% dari pagu anggaran Rp. 4.278.750.000,-. Pada Tabel 3 disampaikan
realisasi pencapaian target, yaitu tercapainya 6 (enam) VUB, dan telah sesuai
dengan target yang telah ditetapkan dalam PKT (100%).
Tabel 3. Capaian kinerja sasaran terciptanya varietas unggul baru padi tahun 2016
Indikator Kinerja
Jumlah varietas unggul baru padi

Target

Realisasi

%

6 varietas

6 varietas

100

Varietas yang dilepas BB Padi dari tahun 2012-2016 telah memenuhi
target yang ditetapkan dalam PKT, seperti disajikan pada tabel 4. Hal ini karena
dilaksanakan dengan mengoptimalkan sumber daya penelitian dan kegiatan
pendukung untuk menciptakan varietas baru.
Tabel 4. Perbandingan capaian kinerja sasaran terciptanya varietas unggul baru padi
tahun 2012- 2016
2012
Indikator Kinerja
Jumlah varietas unggul baru padi

2013

2014

2015

2016

T

R

T

R

T

R

T

R

T

R

5

12

7

7

5

5

5

5

6

6

Keterangan: T= Target, R= Realisasi

Selama tahun 2016 telah dilepas sebanyak 6 VUB padi yang sesuai untuk
padi sawah dan padi gogo. Varietas unggul baru yang dihasilkan oleh BB Padi
pada 2016 adalah 3 (tiga) VUB padi sawah dan 3 (tiga) VUB padi gogo, dengan
nama dan deskripsi VUB sebagai berikut:
1. Inpari 42 Agritan GSR. Deskripsi tanaman sebagai berikut:

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

11

Laporan Tahunan BB Padi 2016
Nomor Persilangan
Asal Persilangan
Golongan
Umur Tanaman
Bentuk Tanaman
Tinggi Tanaman
Jumlah Gabah Isi per malai
Anakan Produktif
Warna Kaki
Warna Batang
Warna Telinga Daun
Warna Lidah daun
Warna Helai Daun
Permukaan Daun
Posisi Daun
Posisi Daun Bendera
Bentuk Gabah
Warna Gabah
Kerontokan
Kerebahan
Potensi Hasil
Rata-rata Hasil
Berat 1000 butir
Tekstur Nasi
Rendemen beras pecah kulit
Rendemen beras giling
Kadar Amilosa
Ketahanan terhadap hama
dan penyakit

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Keterangan

:

Huanghuazhan
Huangxinyhan/Fenghuazhan
Cere
±112 hari setelah sebar
Tegak
± 93 cm
± 123 butir
± 15 malai/rumpun
Hijau
Hijau
Tidak berwarna
Tidak berwarna
Hijau
Kasar
Tegak
Tegak
Ramping
Kuning jerami
Medium
Tahan
10,58 t/ha
7,11 t/ha
± 24,41 gram
Pulen
77,12%
94,56%
18,84%
Pada fase generatif agak tahan HDB patotipe III,
rentan strain IV, dan agak tahan strain VIII,
tahan penyakit blas daun ras 033 dan rentan ras
133 dan 173, agak tahan WBC biotipe 1 dan
agak rentan WBC biotipe 2 dan 3, rentan virus
tungro varian 033 dan 073
Anjuran tanam di lahan sawah dengan
ketinggian 600 m dpl
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Fase vegetatif awal

Fase generatif akhir

Fase pemasakan

Keragaan tanaman

Keragaan malai yang lebat

Gabah dan beras

Gambar 1. Penampilan tanaman, malai, gabah dan beras VUB Inpari 42 Agritan
GSR
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2. Inpari 43 Agritan GSR. Deskripsi tanaman sebagai berikut:
Nomor Persilangan
Asal persilangan
Golongan
Umur Tanaman
Bentuk Tanaman
Tinggi Tanaman
Jumlah Gabah Isi per malai
Anakan Produktif
Warna Kaki
Warna Batang
Warna Telinga Daun
Warna Lidah daun
Warna Helai Daun
Permukaan Daun
Posisi Daun
Posisi Daun Bendera
Bentuk Gabah
Warna Gabah
Kerontokan
Kerebahan
Potensi Hasil
Rata-rata Hasil
Berat 1000 butir
Tekstur Nasi
Rendemen beras pecah kulit
Rendemen beras giling
Kadar Amilosa
Ketahanan terhadap hama
dan penyakit

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Keterangan

:

Zhongzhu14
WuFengZhan/IRBB5/WuFengZhan
Cere
± 111 hari setelah sebar
Tegak
± 88 cm
± 108 butir
± 21 malai/rumpun
Hijau
Hijau
Tidak berwarna
Tidak berwarna
Hijau
Kasar
Tegak
Tegak
Ramping
Kuning jerami
Medium
Tahan
9,02 t/ha
6,96 t/ha
± 23,74 gram
Pulen
77,58%
94,15%
18,99%
Pada fase generatif tahan terhadap HDB
patotipe III, agak tahan HDB patotipe IV dan
VIII, tahan terhadap penyakit blas daun ras 073
dan 133, agak tahan ras 033, dan rentan ras
173. dan rentan terhadap ras 133 dan 173, agak
rentan terhadap WBC biotipe 1, 2 dan 3.
Anjuran tanam pada lahan sawah subur dan
kurang subur dengan ketinggian 600 m dpl,
termasuk sawah endemik HDB dan blas.
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Fase vegetatif awal

Fase Vegetatif Akhir

Fase generatif awal

Fase generatif akhir

Malai

Gabah dan beras

Gambar 2. Penampilan tanaman, malai, gabah dan beras VUB Inpari 43 Agritan
GSR
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3. Inpari 44 Agritan. Deskripsi tanaman sebagai berikut:
Nomor Persilangan
Asal Persilangan
Golongan
Umur tanaman
Bentuk tanaman
Tinggi tanaman (cm)
Jumlah Gabah Isi per malai
Anakan produktif
Warna kaki
Warna batang
Warna telinga daun
Warna lidah daun
Warna daun
Permukaan daun
Posisi daun
Posisi daun bendera
Bentuk gabah
Warna gabah
Kerontokan
Kerebahan
Potensi hasil
Rata-rata hasil
Bobot 1000 butir
Tekstur nasi
Rendemen beras pecah kulit
Rendemen beras giling
Kadar amilosa
Ketahanan terhadap hama
dan penyakit

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Keterangan

:
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IPPHTI-14
Kebo x Ciherang
Cere
114 hari setelah sebar
Tegak
104 cm
108 butir
± 18 malai/rumpun
Hijau
Hijau
Tidak berwarna
Tidak berwarna
Hijau
Kasar
Tegak
Tegak
Ramping
Kuning jerami
Sedang
Sedang
9,25 t/ha
6,53 t/ha
25,65 gram
Remah
78,87%
94,70%
22,55%
Tahan terhadap HDB pada fase generatif untuk
strain III, agak rentan terhadap strain IV dan
agak tahan terhadap strain VIII, rentan
terhadap penyakit blas daun ras 073 dan 133,
agak tahan ras 033, 133, 073 dan 173, agak
rentan terhadap WBC biotipe 1, 2 dan 3.
Anjuran tanam pada lahan sawah irigasi
dengan ketinggian 600 m dpl

16

Laporan Tahunan BB Padi 2016

Fase Vegetatif Awal

Fase Berbunga Individual

Fase Generatif

Fase Vegetatif Akhir

Keragaan Malai

Gabah dan beras

Gambar 3. Penampilan tanaman, malai, gabah dan beras VUB Inpari 44 Agritan
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4. Inpago 12 Agritan. Deskripsi tanaman sebagai berikut:
Nomor persilangan
Asal persilangan
Golongan
Umur tanaman
Bentuk tanaman
Tinggi tanaman
Anakan produktif
Warna kaki
Warna telinga daun
Warna lidah daun
Warna daun
Permukaan daun
Posisi daun
Posisi daun bendera
Warna batang
Kerebahan
Kerontokan
Bentuk gabah
Warna gabah
Jumlah gabah per malai
Rata-rata hasil
Potensi hasil
Bobot 1000 butir
Tekstur nasi
Kadar amilosa
Ketahanan/ toleransi
terhadap
Hama

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

B12828E-TB-2-11-22
Selegreng/Ciherang//Kencana Bali
Cere
± 111 hari setelah semai
Tegak
± 106 cm
± 11 batang
Hijau
Putih
Putih
Hijau
Kasar
Agak miring
Agak miring
Hijau
Tahan rebah
Sedang
Sedang
Kuning bersih
± 164 butir
6.7 ton/ha
10.2 ton/ha
± 26 gram
Sedang
± 22.8 %

:

Penyakit

:

Cekaman abiotik

:

Anjuran tanam

:

Agak rentan wereng batang coklat biotipe 1
dan 2
Tahan terhadap penyakit blas ras 033 dan
073, agak tahan terhadap ras 133, 001, 013,
023, 051 dan 101, rentan blas ras 173 dan
041
Berespon moderat terhadap keracunan Al dan
kekeringan
Lahan kering subur dan lahan kering masam
dataran rendah sampai 700 meter diatas
permukaan laut
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Fase generatif

Malai

Malai

Gabah dan Beras

Gambar 4. Penampilan tanaman, malai, gabah dan beras VUB Inpago 12 Agritan
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5. Inpago IPB 9G. Deskripsi tanaman sebagai berikut:
Nomor persilangan
Asal persilangan
Golongan
Umur tanaman
Bentuk tanaman
Tinggi tanaman
Anakan produktif
Warna kaki
Warna telinga daun
Warna lidah daun
Warna daun
Permukaan daun
Posisi daun
Posisi daun bendera
Warna batang
Kerebahan
Kerontokan
Bentuk gabah
Warna gabah
Jumlah gabah per malai
Rata-rata hasil
Potensi hasil
Bobot 1000 butir
Tekstur nasi
Kadar amilosa
Ketahanan/ toleransi
terhadap
Hama

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

IPB159-F-7-1-1
IPB98-F-5-1-1 / IR 64
Cere
± 113 hari setelah semai
Tegak
± 98 cm
± 11 batang
Hijau
Tidak berwarna
Tidak berwarna
Hijau
Halus
Tegak
Tegak
Hijau
Tahan
Sedang
Ramping
Kuning jerami
± 158 bulir
6.05 ton/ha
9.09 ton/ha
26.6 gram
Pulen
21.1 %

:

Penyakit

:

Cekaman abiotik

:

Anjuran tanam

:

Agak rentan wereng batang coklat biotipe 1,
agak tahan wereng batang coklat biotipe 2
dan 3.
Tahan terhadap penyakit blas ras 073, dan
agak tahan terhadap blas ras 033, 001 dan
051, rentan blas ras 133, 173, 013, 041 dan
023.
Berespon moderat terhadap keracunan Al 40
ppm dan agak peka terhadap kekeringan.
Lahan kering subur dan lahan kering masam
sampai ketinggian 700 m di atas permukaan
laut.
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Tanaman

Tanaman

Malai

Gabah dan beras

Gambar 5. Penampilan tanaman, malai, gabah dan beras VUB Inpago IPB 9G
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6. Unsoed Parimas. Deskripsi tanaman sebagai berikut:
Nomor persilangan
Asal persilangan
Golongan
Umur tanaman
Bentuk tanaman
Tinggi tanaman
Anakan produktif
Warna kaki
Warna telinga daun
Warna lidah daun
Warna daun
Permukaan daun
Posisi daun
Posisi daun bendera
Warna batang
Kerebahan
Kerontokan
Bentuk gabah
Warna gabah
Jumlah gabah per malai
Rata-rata hasil
Potensi hasil
Bobot 1000 butir
Tekstur nasi
Kadar amilosa
Ketahanan/
toleransi
terhadap
Hama

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

G37
Cimelati/G10
Cere
± 111 hari setelah semai
Tegak
± 90 cm
± 11 batang
Hijau
Putih
Putih
Hijau
Kasar
Tegak
Tegak
Hijau
Agak mudah rebah
Mudah rontok
Panjang
Kuning mengkilap
± 159 butir
6.19 ton/ha
9.40 ton/ha
± 26.2 gram
Pulen
± 17.2%

:

Penyakit

:

Cekaman abiotik

:

Anjuran tanam

:

Agak rentan wereng batang coklat biotipe 1, 2
dan 3
Rentan penyakit blas ras 033, tahan blas ras
073, agak tahan blas ras 133, rentan blas ras
173
Berespon moderat terhadap keracunan Al 40
ppm dan kekeringan
Lahan kering subur dan lahan kering masam
sampai ketinggian 700 m diatas permukaan
laut
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Tanaman

Tanaman

Malai

Gabah dan beras

Gambar 6. Penampilan tanaman, malai, gabah dan beras VUB Unsoed Parimas
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Outcome. Varietas yang telah dilepas, benih sumber kelas BS dan FS telah di
produksi oleh UPBS BB Padi dan siap untuk pengujian denfarm atau display di
kegiatan diseminasi BB Padi bekerjasama dengan BPTP di 26 provinsi.

2.3

Teknologi dan Inovasi Budidaya, Pasca Panen Primer Berbasis

Bio-Science dan Bio-Engineering dengan Memanfaatkan Advanced
Technology
Sasaran tersebut dicapai dengan dilaksanakannya (4) empat RPTP dengan
judul, yaitu: a) Perbaikan Komponen Teknologi PTT Padi Lahan Sawah, b) Perbaikan
Komponen Teknologi PTT Padi Lahan Sub Optimal, c) Perbaikan Teknologi
Pengendalian Hama dan Penyakit Utama Tanaman Padi dan d) Teknologi
Pascapanen Primer Padi. Penelitian ini dilaksanakan dengan dukungan 45 orang
peneliti dan telah berhasil dirakit 5 teknologi budidaya, pengendalian penyakit, dan
pasca panen padi. Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan pada tahun 2016
telah tercapai seluruhnya dengan rata-rata fisik mencapai 100% (Tabel 5). ).

Realisasi anggaran per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 2.500.160.576,- atau
99,92% dari pagu anggaran Rp. 2.502.150.000,-.
Tabel 5. Capaian kinerja sasaran tersedianya teknologi dan inovasi budidaya, pasca panen
primer padi pada tahun 2016
Indikator Kinerja
Tersedianya teknologi dan inovasi budidaya, pasca
panen primer berbasis bio-science dan bio-engineering
dengan memanfaatkan advanced technology

Target

Realisasi

%

5 teknologi

5 teknologi

100

Teknologi yang dihasilkan BB Padi dari tahun 2012-2016 telah memenuhi
dari target yang ditetapkan dalam PKT. Berikut capaian kinerja yang telah dicapai
pada tabel dibawah ini.
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Tabel 6. Capaian kinerja teknologi budidaya, panen, dan pasca panen padi tahun 20122016
2012
Indikator Kinerja
Tersedianya teknologi dan inovasi
budidaya, pasca panen primer
berbasis bio-science dan bioengineering dengan memanfaatkan

2013

2014

2015

2016

T

R

T

R

T

R

T

R

T

R

3

5

4

4

6

6

6

6

5

5

advanced technology
Keterangan: T=Target, R=Realisasi

Pada tahun 2016 BB Padi telah menghasilkan lima teknologi budidaya dan
pasca panen primer padi. Lima teknologi yang dihasilkan yaitu: (1) Teknologi jajar
legowo super; (2) Teknologi pengelolaan hara fosfor lahan sawah irigasi; (3) Teknologi
penambahan pupuk organik dan pupuk hayati pada padi gogo; (4) Teknologi
pengendalian hama lundi atau uret pada pertanaman padi gogo dengan teknik seed

treatment; (5) Potensi penggunaan beras merah dalam produk pangan basah. Uraian
dari masing-masing capaian hasil adalah sebagai berikut:
1.

Teknologi jajar legowo super
Teknologi padi jajar legowo (jarwo) super merupakan teknologi budi daya

padi secara terpadu berbasis cara tanam jajar legowo 2:1. Sistem tanam jajar
legowo 2:1 merupakan sistem tanam pindah antara dua barisan tanaman
terdapat lorong kosong memanjang sejajar dengan barisan tanaman dan dalam
barisan menjadi setengah jarak tanam antar baris. Sistem tanam jajar legowo
bertujuan untuk peningkatan populasi tanaman per satuan luas, perluasan
pengaruh tanaman pinggir dan mempermudah pemeliharaan tanaman.
Teknologi jajar legowo super dihasilkan oleh Balitbangtan setelah melalui
penelitian

dan

pengkajian

pada

berbagai

lokasi

di

Indonesia.

Selain

menggunakan sistem tanam jajar legowo 2:1 sebagai basis penerapan di
lapangan, bagian penting dari teknologi Jajar Legowo Super adalah:
a. Varietas Unggul Baru (VUB) Padi Potensi Hasil Tinggi
Varietas unggul merupakan salah satu komponen utama teknologi yang
terbukti mampu meningkatkan produktivitas padi dan pendapatan petani.
Pemerintah telah melepas ratusan varietas unggul padi, sehingga petani dapat
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lebih leluasa memilih varietas yang sesuai dengan teknik budidaya dan kondisi
lingkungan setempat. Ketersediaan berbagai alternatif pilihan varietas unggul
pada suatu wilayah akan berdampak terhadap stabilitas produksi sebagai
representasi dari keunggulan adaptasi dan ketahanan atau toleransi terhadap
cekaman biotik dan abiotik di wilayah tersebut. Varietas unggul yang digunakan
adalah yang memiliki potensi hasil tinggi, seperti: Inpari 30 Ciherang Sub-1,
Inpari 32 HDB, Inpari 33 dan Inpari 43 Agritan GSR.
b. Aplikasi Biodekomposer sebelum Pengolahan Tanah
Biodekomposer adalah komponen teknologi perombak bahan organik.
Aplikasi biodekomposer dilakukan sebelum pengolahan tanah. Biodekomposer
yang

dianjurkan

adalah

M-Dec

dengan

dosis

2

kg/ha.

Cara

aplikasi

biodekomposer yaitu dengan melarutkan 2 kg biodekomposer dengan 400 liter
air bersih. Setelah itu larutan biodekomposer disiramkan atau disemprotkan
merata pada tunggul jerami pada petakan sawah, kemudian digelebeg dengan
traktor, tanah dibiarkan dalam kondisi lembab dan tidak tergenang minimal 7
hari.
Biodekomposer M-Dec mampu mempercepat pengomposan jerami secara
insitudari 2 bulan menjadi3-4 minggu. Pengomposan jerami dengan aplikasi
biodekomposer mempercepat residu organik menjadi bahan organik tanah dan
membantu

meningkatkan

ketersediaan

hara

NPK

di

tanah,

sehingga

meningkatkan efisiensi pemupukan dan menekan perkembangan penyakit tular
tanah.
c. Pupuk hayati sebagai seed treatment dan pemupukan berimbang
berdasarkan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS)
Pupuk hayati adalah pupuk berbasis mikroba non-patogenik yang dapat
menghasilkan fitohormon (zat pemacu tumbuh tanaman), penambat nitrogen
dan pelarut fosfat yang berfungsi meningkatkan kesuburan dan kesehatan tanah.
Pupuk hayati Agrimeth memiliki aktivitas enzimatik dan fitohormon yang
berpengaruh positif terhadap pengambilan hara makro dan mikro tanah,
memacu pertumbuhan, pembungaan, pemasakan biji, pematahan dormansi,
meningkatkan vigor dan viabilitas benih, efisiensi penggunaan pupuk NPK
anorganik dan produktivitas tanaman.
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Aplikasi pupuk hayati Agrimeth dilakukan pada pagi hari (sebelum jam
08.00 pagi) atau sore hari (pukul 15.00-17.00) dan tidak terjadi hujan. Pupuk
hayati hanya diaplikasikan sekali, yakni pada saat benih akan disemai dengan
cara perlakuan benih (seed treatment).
Benih yang telah tercampur pupuk hayati segera disemai, upayakan tidak
ditunda lebih dari 3 jam, dan tidak terkena paparan sinar matahari agar tidak
mematikan mikroba yang telah melekat pada benih. Sisa pupuk hayati
disebarkan di lahan persemaian.
Penetapan status hara tanah hara P dan K diukur dengan Perangkat Uji
Tanah Sawah (PUTS). Daerah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan
budidaya jajar legowo super yang memiliki status hara P (fosfat) dan K (kalium)
sedang sampai tinggi di sentra produksi padi.
Pemupukan dilakukan tiga kali yaitu 1/3 pada umur 7-10 HST, 1/3 bagian
pada umur 25-30 HST, dan 1/3 bagian pada umur 40-45 HST. Kecukupan N
dikawal dengan bagan warna daun (BWD) setiap 10 hari hingga menjalang
berbunga. Untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan lahan, selain
dengan pupuk kimia juga dapat diaplikasikan pupuk kandang yang telah matang
sempurna dengan dosis 2 t/ha atau pupuk organik Petroganik dengan dosis 1
t/ha, yang diberikan pada saat pengolahan tanah kedua.
d. Pengendalian
menggunakan

Organisme
pestisida

Pengganggu
nabati

Tanaman

dan

pestisida

(OPT)

anorganik

berdasarkan ambang kendali
Hama utama tanaman padi adalah wereng batang cokelat, penggerek
batang, dan tikus. Sedangkan penyakit penting adalah blas, hawar daun bakteri,
dan tungro. Pengendalian hama dan penyakit diutamakan dengan tanam
serempak, penggunaan varietas tahan, pengendalian hayati, biopestisida, fisik
dan

mekanis,

feromon,

dan

mempertahankan

populasi

musuh

alami.

Penggunaan insektisida kimia selektif adalah cara terakhir jika komponen
pengendalian lain tidak mampu mengendalikan hama penyakit.
e. Alat

dan

mesin

pertanian,

khususnya

untuk

tanam

( jarwo

transplanter) dan panen (combine harvester)
Penanaman dapat menggunakan mesin tanam Indojarwo transplanter.
Kondisi air pada saat tanam macak-macak untuk menghindari selip roda dan
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memudahkan pelepasan bibit dari alat tanam. Jika diperlukan, populasi tanaman
dapat disesuaikan dengan cara mengatur jarak tanam dalam barisan dan jarak
antar legowo.
Panen menggunakan combine harvester. Combine harvester merupakan
alat pemanen produk Balitbangtan yang didesain khusus untuk kondisi sawah di
Indonesia. Kapasitas kerja mesin ini 5 jam per hektar dan ground pressure 0,13
kg/cm2, dioperasikan oleh 1 orang operator dan 2 asisten operator, sehingga
mampu menggantikan tenaga kerja panen sekitar 50 HOK/ha (BB Mektan,
2013).

Alsin

ini

menggabungkan

kegiatan

pemotongan,

pengangkutan,

perontokan, pembersihan, sortasi, dan pengantongan gabah menjadi satu
rangkaian yang terkontrol. Penggunaan combine harvester menekan kehilangan
hasil gabah kurang dari 2%, sementara kehilangan hasil jika dipanen secara
manual rata-rata 10%.
Hasil Panen dan Analisis Usaha Tani
Teknologi Jajar Legowo Super telah diuji keunggulannya melalui Demarea
seluas 50 ha pada lahan sawah irigasi di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat,
musim tanam 2016. Hasil pengujian varietas Inpari-30 Ciherang Sub-1 ternyata
mempunyai potensi produksi 13,9 ton GKP/ha, varietas Inpari-32 HDB 14,4 ton
GKP/ha, varietas Inpari-33 12,4 ton GKP/ha dan varietas Inpari 43 Agritan GSR
13,31 ton GKP/ha, sedangkan produktivitas varietas Ciherang yang diusahakan
petani di luar Demarea hanya 7,0 ton GKP/ha.
Tabel 7. Hasil panen jajar legowo super, Indramayu, 2016
Kadar Air
(%)

Varietas
Inpari 30
Ciherang Sub-1
Inpari 32 HDB
Inpari 33
Inpari
43
Agritan GSR

I

II

5,5

2,7

4,6

6,0

1,0

1,9

1,7

2,1

III
2

Rata2

3,0

III

Rata2

I

II

III

Rata2

2
1
1
1
3,50 4,40 3,82 3,90

1
1
1
1
1,69 2,94 1,84 2,16

1

2

2
4,47

2
1
1
1
4,32 4,03 4,74 4,36

1
1
1
1
2,55 2,07 3,23 2,62

1

2

2
1,97

2
1
1
1
2,32 2,96 2,89 2,39

1
1
1
1
1,32 1,77 1,54 1,54

1

2

2
2,3

2
1
1
1
5,12 4,22 3,31 4,22

1
1
1
1
3,77 2,88 2,33 2,96

1

3,0
2

II

2
4,83

2,8
2

I

GKG
(ton/ha)

2
6,3

2

GKP
(ton/ha)
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Hasil analisis usahatani menunjukkan bahwa pendapatan bersih usahatani
padi dengan penerapan Teknologi Jajar Legowo Super mencapai Rp 42.487.222
per ha. Dari sisi kelayakan usahatani, Teknologi Jajar Legowo Super memberikan
nilai B/C ratio yang layak sebesar 2,66, lebih tinggi dibanding cara petani dengan
B/C ratio 1,48.
Penerapan Teknologi Jajar Legowo Super secara utuh oleh petani diyakini
mampu memberikan hasil minimal 10 ton GKG/ha per musim, sementara hasil
padi yang diusahakan dengan sistem jajar legowo hanya 6 ton GKG/ha. Dengan
demikian terdapat penambahan produktivitas padi sebesar 4 ton GKG/ha per
musim. Luas lahan sawah irigasi di Indonesia dewasa ini sekitar 4,8 juta ha. Bila
diasumsikan teknologi Jajar Legowo Super diimplementasikan secara utuh pada
20% lahan sawah irigasi, maka akan diperoleh tambahan produksi padi sekitar
3,8 juta ton GKG per musim atau 7,6 juta ton GKG per tahun. Oleh karena itu
teknologi Jajar Legowo Super dapat disarankan untuk dikembangkan secara luas
oleh petani, sehingga “Teknologi Jajar Legowo Super” ini menjadi pendongkrak
produksi padi nasional.
2.

Teknologi pengelolaan hara fosfor lahan sawah irigasi

Peran P
Fosfor (P) merupakan unsur penting penyusun adenosin triphosphate
(ATP) yang secara langsung berperan dalam proses penyimpanan dan transfer
energi maupun kegiatan yang terkait dalam proses metabolisme tanaman
(Dobermann and Fairhurst 2000). Hara P sangat diperlukan tanaman padi,
terutama pada awal pertumbuhan, berfungsi memacu pembentukan akar dan
penambahan jumlah anakan. Di samping itu, P juga berfungsi mempercepat
pembungaan dan pemasakan gabah.
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Gejala Dan Dampak Kekurangan P

Gambar 7. Gejala kekurangan unsur hara P pada tanaman padi.
Gejala kekurangan unsur hara P ditandai oleh terhambatnya pertumbuhan
vegetatif tanaman (Gambar 7a). Daun terlihat menyempit, kecil, sangat kaku,
dan berwama hijau gelap (Gambar 7c dan 7d). Batang kurus dan sering timbul
warna keunguan, sehingga tanaman menjadi kerdil (Gambar 7b). Kahat P dapat
meningkatkan jumlah gabah hampa, menurunkan bobot dan kualitas gabah,
serta menghambat pemasakan. Dalam keadaan kahat P yang parah, tanaman
padi tidak dapat berbunga. Kekurangan hara P juga menurunkan tanggap
tanaman terhadap pemupukan N. Selain itu, kahat P seringkali berasosiasi
dengan meningkatnya kadar Fe hingga meracuni tanaman dan kekurangan Zn,
terutama pada tanah ber-pH rendah.
Respon Pemupukan P
Tanaman

hanya

mampu

menyerap

10-15%

dari

pupuk

P

yang

ditambahkan (Adiningsih 1989), pemberian pupuk ini dalam takaran tinggi setiap
musim tanam akan menyebabkan terjadinya timbunan hara P yang sebagian
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dapat

dimanfaatkan

oleh

tanaman

musim

berikutnya.

Hasil

penelitian

pemupukan jangka panjang menunjukkan bahwa pemberian 25 kg P/ha/musim
meningkatkan ketersediaan hara dari 26,9 mg menjadi 31,1 mg/kg P 205
(Abdulrachman et al. 2000). Timbunan P sebesar ini dapat dimanfaatkan selama
4-7 kali musim tanam. Dengan demikian tanaman tidak selalu membutuhkan
pupuk P setiap musim tanam, sebab dalam tanah sudah tersedia cukup P.

Gambar 8.

Komulatif respon padi varietas IR 64 terhadap pemupukan P.

Pengambilan P oleh tanaman dari dalam tanah termasuk rendah, hanya
2,6 kg untuk setiap ton hasil padi (Dobermann and Fairhurst 2000). Jika hasil
padi mencapai 7 t/ha,maka P yang diambil oleh tanaman adalah 18,2 kg/ha atau
setara dengan 41,7 kg P205/musim atau 116 kg SP36/musim. Jumlah ini minimal
sama dengan jumlah P yang harus ditambahkan melalui pemberian pupuk agar
produktivitas tanah tidak menurun. Secara kumulatif, Abdulrachman (2005) telah
memantau perkembangan tanggapan tanaman padi varietas IR64 terhadap
pemupukan P selama 21 musim tanam sebagaimana terlihat pada Gambar 8.
Prinsip Pengelolaan P
Pengelolaan hara P memerlukan strategi jangka panjang. Hal ini
disebabkan terutama karena sifat P yang tidak mobil, sehingga P tidak mudah
tersedia bagi tanaman dan tidak mudah hilang dari tanah. Sehingga untuk
pengelolaannya perlu untuk mempertimbangkan hal-hal berikut:
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1. Perubahan ketersediaan hara P alami di tanah. Hal ini terkait dengan
penentuan takaran pupuk P yang perlu ditambahkan untuk mencapai
keseimbangan hara dalam tanah.
2. Pengaruh penimbunan hara P di tanah sebagai akibat dari pemberian pupuk P
secara intensif dan terus-menerus.
3. Pemeliharaan tingkat kesuburan dan status hara P tanah pada level optimal,
sehingga mampu mencukupi kebutuhan dan tidak menimbulkan kahat hara
lain seperti Zn dan N pada tanaman padi.
Penetapan Rekomendasi Pemupukan P
Salah satu masalah yang perlu diketahui adalah sebagian besar P dalam
tanah maupun P yang ditambahkan sering berada pada keadaan yang tidak
tersedia bagi tanaman, sekalipun keadaan tanahnya sangat baik. Beberapa
metode yang sering digunakan sebagai penduga besarnya potensi cadangan
hara dalam tanah antara lain melalui: (1) analisis kimia tanah di laboratorium,
(2) hasil uji perangkat sederhana Uji Tanah Sawah ( Soil Test Kit), dan (3)
penilaian tanggapan tanaman terhadap pupuk berdasarkan metode petak omisi.
Atas dasar hasil-hasil uji tersebut, potensi penyediaan hara dan jumlah pupuk P
yang perlu ditambahkan dapat diperkirakan.
Analisis Kimia Tanah
Analisis kimia tanah atau yang dikenal dengan uji tanah adalah suatu cara
untuk menentukan status hara dalam tanah sebagai dasar penyusunan
rekomendasi pemupukan. Ekstraksi tanah menggunakan larutan HCI 25%
merupakan cara yang paling tepat untuk menetapkan status hara P tanah.
Selanjutnya tiga kategori batas kritis yang dapat digunakan sebagai acuan
pengelompokan hasil uji tanah yang menggambarkan besarnya cadangan
(status) P tanah dapat dilihat pada Tabel 8.
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Tabel 8. Status hara P tanah sawah intensifikasi (terekstrak HCl 25%) dan
anjuran pemupukan P

Sumber: Fagi et al. (2003).
Dalam implementasinya, Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan
Agroklimat telah membuat peta status hara berdasarkan hasil uji tanah
menggunakan ekstrak HCI 25%, skala 1:250.000 dan 1:50.000. Pada peta skala
1:250.000 berarti setiap sampel tanah yang diambil untuk keperluan penetapan
status P mewakili wilayah seluas 625 ha, atau setara dengan satuWKPP (Gambar
9).

Gambar 9. Contoh peta status P propinsi Jawa Tengah
Perangkat Uji Tanah Sawah
Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS) adalah alat bantu analisis kimia yang
cepat,mudah, relatif akurat dan sederhana. Penggunaan alat ini lebih diarahkan
untuk penetapan kandungan P dan K tanah. Penetapan kebutuhan P dengan
menggunakan PUTS melalui beberapa tahapan seperti yang terlihat pada
Gambar 10.
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Gambar 10. Penetapan kebutuhan P dengan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS)
Metode Petak Omisi
Selain berdasarkan uji tanah, penetapan cadangan hara tanah dan
kebutuhan hara tanaman padi dapat ditetapkan berdasarkan penilaian tanggap
tanaman terhadap pemupukan. Penetapan seperti ini lebih dikenal dengan
metode petak omisi. Hasil panen pada petak omisi dapat digunakan sebagai
penduga besarnya cadangan hara di tanah sawah tanpa harus melakukan
analisis tanah. Rekomendasi pemupukan berdasar metode petak omisi mengikuti
prinsip hara yang diberikan hanya untuk menutupi defisit antara yang diperlukan
tanaman dengan pasokan hara alami di tanah (Tabel 9).
Tabel 9. Rekomendasi pupuk P berdasarkan petak omisi
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3.

Teknologi penambahan pupuk organik dan pupuk hayati pada
pertanaman padi gogo
Indonesia sebagai negara dengan konsumsi beras dengan jumlah yang

tinggi mendorong adanya upaya untuk segera berswasembada beras. Tetapi
upaya tersebut masih terkendala banyaknya lahan irigasi yang dikonversi untuk
kepentingan non-pertanian dan jumlah penduduk yang terus bertambah. Hal
tersebut membuka peluang untuk lahan-lahan suboptimal agar dimanfaatkan
secara optimal. Dalam hal ini lahan kering yang memiliki potensi untuk
pengembangan pertanian harus segera dioptimalkan sehingga bermanfaat bagi
pertanian dari hulu ke hilir.
Lahan kering yang sesuai untuk lahan pertanian mencapai sekitar 76,22
juta ha (52%) dari total luas 148 juta ha. Kendala yang terdapat pada lahanlahan kering tersebut yaitu jarak lokasinya yang cukup jauh dari lingkungan
penduduk atau petani. Selain itu kendala pada sebagian besar lahan pertanian di
Indonesia di lahan kering adalah kandungan bahan organik yang tergolong
rendah.
Salah satu cara memperbaiki hara pada tanah yaitu dengan menggunakan
dosis pupuk yang tepat pada suatu lokasi serta adanya penambahan pupuk
hayati dan pupuk organik pada pertanaman yang diusahakan. Sejalan dengan
perkembangan dan kemajuan teknologi pemupukan serta terjadinya perubahan
status hara di dalam tanah maka rekomendasi pemupukan yang telah ada perlu
dikaji lagi serta disempurnakan jenis, dosis, waktu, dan cara pemupukannya.
Pupuk organik merupakan pupuk yang tersusun dari materi makhluk
hidup, seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Pupuk organik
dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik,
kimia, dan biologi tanah. Sedangkan pupuk hayati merupakan suatu pupuk yang
tersusun dari bahan-bahan yang mengandung mikroorganisme bermanfaat untuk
meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil tanaman, melalui aktivitas biologi
akhirnya dapat berinteraksi dengan sifat-sifat fisik dan kimia tanah. Saat ini
pupuk

hayati

telah

banyak

digunakan

untuk

pertanaman

padi

karena

kegunaannya yang dapat membantu meningkatkan hasil produksi.
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Dosis Pupuk
Dosis pupuk anorganik yang digunakan pada pengujian ini yaitu dosis
pupuk berdasar Perangkat Uji Tanah Kering (PUTK) dan dosis pupuk berdasar
petani Cikeusal Banten sedangkan dosis pupuk organik yang digunakan masingmasing sama yaitu 2 ton/ha. Berdasar PUTK dosis urea yang digunakan 200
kg/ha sedangkan untuk dosis berdasar petani, urea yang digunakan sebanyak
250 kg/ha, lebih tinggi 50 kg/ha. Untuk dosis pupuk P dan K berdasar PUTK dan
petani sama jumlahnya secara berurut yaitu P 50 kg/ha dan K 100 kg/ha.
Dosis pupuk anorganik yang digunakan dibagi menjadi dua, yaitu 100%
dosis PUTK dan Petani serta 75% PUTK dan Petani. Pada penggunaan dosis
pupuk anorganik 75% terdapat kombinasi dengan adanya penambahan pupuk
organik dan pupuk hayati.
Pupuk hayati yang digunakan adalah Pupuk agrimeth. Pupuk Agrimeth
merupakan pupuk hayati yang mengandung bakteri penambat nitrogen
simbiotik, nonsimbiotik, bakteri pelarut P, dan bakteri penghasil fitohormon.
Pupuk agrimeth ini menghasilkan fitohormon Asam Indola Asetat (AIA),
Giberellin dan Trans-Zeatin yang dapat meningkatkan jumlah akar rambut
tanaman Graminae, memacu pertumbuhan, pembungaan, pemasakan buah,
serta mampu meningkatkan produksi dan hasil padi dilahan masam dan
nonmasam.
Aplikasi Pupuk
Aplikasi pupuk organik dilakukan setelah pengolahan tanah pertama.
Pupuk hayati yang diperkaya mikrob diaplikasikan bersamaan dengan aplikasi
pupuk anorganik. Pupuk anorganik diberikan tiga kali, 1/3 dosis N diberikan
sebagai pupuk dasar (0-14 HST) bersama seluruh pupuk P dan 1/2 dosis pupuk
K; 1/3 dosis N diberikan sebagai pupuk susulan pada saat anakan produktif (28 –
35 HST) dan 1/3 dosis N bersama 1/2 dosis K sisanya diberikan saat primordia
bunga, sedangkan pemupukan P dan K berdasarkan status hara tanah.
Pertumbuhan Tanaman
Pertumbuhan tanaman dengan adanya kombinasi pupuk anorganik,
organik dan hayati pada 30 HSTb hingga menjelang panen menunjukan
keragaan tanaman yang lebih baik dibandingkan dengan hanya menggunakan
pupuk anorganik saja atau hanya pupuk organik dan pupuk hayati saja. Dengan
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dosis pupuk anorganik lebih rendah dan penambahan pupuk organik dan pupuk
hayati menunjukkan tinggi tanaman dan banyaknya jumlah anakan yang lebih
baik.
Penambahan pupuk organik dan hayati diyakini mampu meningkatkan
parameter pertumbuhan dan dapat meningkatkan produksi karena telah banyak
dilakukan penelitian mengenai ini. Penelitian-penelitian tersebutmenyatakan
bahwa penambahan isolat bakteri pada pupuk hayati dan bahan organik secara
nyata meningkatkan pertumbuhan tanaman. Nitrogen yang terdapat di dalam
pupuk organik tersedia secara perlahan bagi tanaman karena sifat bahan organik
merupakan slow released fertilizer. Unsur N ini berperan penting pada fase
pertumbuhan vegetatif tanaman. Ketersediaan unsur N yang cukup akan
memberikan pertumbuhan vegetatif tanaman yang lebih baik.

Gambar 11. Pertanaman Padi Gogo dengan Pupuk Organik dan Hayati
Hasil Gabah
Secara statistik hasil padi gogo tidak berbeda nyata pada pengaplikasian
pupuk organik dan pupuk hayati. Dosis pupuk anorganik berdasar PUTK yang
ditambah dengan pupuk organik dan pupuk hayati memberikan hasil gabah yang
lebih baik dibandingkan dengan hanya menggunakan dosis pupuk berdasar PUTK
tanpa ada tambahan pupuk organik dan pupuk hayati. Sama halnya dengan
penggunaan dosis pupuk berdasar petani setempat dengan adanya tambahan
pupuk organik dan pupuk hayati. Penggunaan pupuk organik dan pupuk hayati
saja menunjukan hasil yang lebih baik bila dibandingkan dengan kontrol yang
tidak mendapat aplikasi pupuk. Berdasarkan hasil tersebut, penggunaan atau
penambahan pupuk organik dan pupuk hayati pada pertanaman padi gogo dapat
menambah hasil gabah sehingga dapat dianjurkan ke petani.
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Keterangan:
P1 = Kontrol
P2 = Pupuk Anorganik berdasarkan petani
P3 = Pupuk Anorganik Berdasarkan PUTK
P4 = 75% P2 + Pupuk Organik + Pupuk Hayati
P5 = 75% P3 + Pupuk Organik + Pupuk Hayati
P6 = Pupuk organik + pupuk hayati
Gambar 12. Hasil Padi gogo t/ha GKG pada penambahan pupuk organik dan
pupuk Hayati
4.

Pengendalian Hama Uret Atau Lundi pada Pertanaman Padi Gogo
dengan Teknik Seed Treatment
Inovasi teknologi padi gogo seakan terpinggirkan karena perhatian selama

ini lebih tercurah kepada upaya peningkatan produksi padi sawah. Namun sejak
tahun 2010, pengembangan padi gogo tampaknya menjadi salah satu alternatif
dalam meningkatkan produksi mengingat tersedianya lahan kering yang dapat
dimanfaatkan untuk budidaya padi gogo. Saat ini, Indonesia mempunyai potensi
lahan kering sangat luas, diantaranya sekitar 5,1 juta hektar potensial untuk
pertanian tanaman pangan, sedangkan yang telah dimanfaatkan untuk budidaya
padi gogo baru sekitar 1,2 juta ha. Namun demikian dari total luas areal tanam
padi gogo di Indonesia sekitar 1,2 juta hektar tersebut terlihat rata-rata hasilnya
rendah, sekitar 2,7 t/ha. Hal ini disebabkan masih banyaknya kendala yang
dihadapi dalam peningkatan produksi padi di lahan kering, antara lain serangan
hama dan penyakit, kekeringan, kemasaman tanah, keracunan Al, defisiensi Ca,
Mg, dan P, gulma, kesuburan tanah rendah, serta naungan pada pertanaman
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tumpang sari. Hama yang menjadi kendala utama dalam peningkatan produksi
padi di lahan kering (gogo) diantaranya adalah hama uret atau lundi.
Bioekologi
Uret atau lundi adalah fase larva dari kumbang Scarabaeidae atau
Cerambycidae dengan ciri larva berukuran besar, gemuk, putih, badan tembus
cahaya dengan kepala warna coklat dan taring yang besar. Kaki berwarna coklat
terdapat pada rongga dada. Larva membentuk huruf C (Gambar 13). Hama ini
menyerang padi gogo, jagung, ubikayu, tebu dan tanaman pangan lain serta
rumput-rumputan.

Gambar 13. Ciri morfologi uret atau lundi
Larva memiliki 3 instar, namun perkembangannya sangat lambat sehingga
untuk mencapai fase pupa bisa mencapai 5 bulan. Kumbang dewasa mulai
terbang pada sore hari dan puncak penerbangan umumnya terjadi sekitar pukul
21.00. Kumbang betina dewasa menghasilkan feromon seks untuk menarik
kumbang jantan untuk kawin. Setelah kumbang jantan menemukan betina,
perkawinan dapat berlangsung sampai dua minggu. Setelah kawin, kumbang
betina menggali lubang kecil di tanah dan meletakan hanya satu telur per
lubang. Untuk meletakan telur, kumbang betina mencari dan tertarik pada
kondisi kelembaban tanah yang tepat dan kondusif untuk pematangan telur.
Kumbang betina meletakan 3-5 telur per malam. Telur menetas antara 7 sampai
10 hari, tergantung pada suhu dan kondisi kelembaban tanah.
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Gejala
Uret atau lundi yang hidup di dalam tanah menyerang atau memakan akar
tanaman muda, sehingga tanaman menjadi layu dan mati (Gambar 14). Pada
daerah yang endemik intensitas serangan lundi dapat mencapai 50%.

Gambar 14. Gejala serangan uret atau lundi pada tanaman padi gogo fase
vegetatif
Pengendalian
Pengendalian hama uret atau lundi telah dilakukan melalui berbagai cara
seperti kultur teknis (tanam serempak, rotasi tanaman dengan tanaman bukan
inang, sanitasi lahan, pengolahan lahan yang dalam), pengendalian biologis
dengan

jamur

Metarhizium

anisopliae,

pengendalian

secara

mekanik

(mengumpulkan uret pada saat pengolahan tanah, menangkap imago dengan
memasang lampu perangkap), dan pengendalian secara kimia dengan aplikasi
karbofuran 20 kg/ha dengan cara tugal pada saat tanam.
Khusus

untuk

pengendalian

secara

kimia,

selain

dengan

aplikasi

karbofuran 20 kg/ha, saat ini telah diperoleh teknik pengendalian yang efektif
yang mampu menekan serangan hama uret atau lundi pada pertanaman padi
gogo, yaitu teknik seed treatment. Berdasarkan hasil penelitian di Subang
pada tahun 2015 menunjukkan bahwa seed treatment dengan insektisida fipronil
dosis 25 ml/kg benih paling efektif dalam menekan serangan hama uret atau
lundi di pertanaman padi gogo (Tabel 10 dan 11). Penampilan pertanaman padi
gogo yang mendapat perlakuan seed treatment terlihat lebih bagus dibandingkan
dengan kontrol yang tanpa perlakuan seed treatment (Gambar 15).
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Tabel 10. Persentase rumpun padi yang terserang hama uret atau lundi pada 2-8
MST. Subang, MT-2 tahun 2015
Rata-rata rumpun padi
yang terserang hama lundi (%)*

Perlakuan

(A)=Pupuk kandang dari kotoran kambing
dosis 2 ton/ha
(B)=Pupuk kandang dari kotoran sapi dosis 2
ton/ha
(C)=Pupuk kompos jerami dosis 2 ton/ha
(D)=Pencelupan benih dengan insektisida
karbosulfan dosis 2,5 ml/kg benih
(E)=Pemberian karbofuran dosis 20 kg/ha
(F)=Seed treatment dengan insektisida
fipronil dosis 25 ml/kg benih
(G)=Biopestisida

Metarhizium

(Metsch) suspensi

107

anisopliae

conidia/ml

(H)=Insektisida nabati dari daun Annona

squamosa (Srikaya) konsentrasi 20%
(I)=Insektisida

nabati

Eugenol

(minyak

cengkih) konsentrasi 0,6%
(J)=Kontrol

2 MST

4 MST

6 MST

8 MST

7,03 a

6,46 a

6,88 ab

7,50 ab

5,26 ab

6,82 a

7,97 ab

8,33 ab

4,58 ab

4,79 ab

6,82 ab

7,24 ab

3,23 ab

4,27 ab

5,10 ab

5,42 ab

5,68 ab

5,63 ab

6,35 ab

6,88 ab

2,45 b

2,08 b

3,23 b

3,28 b

3,44 ab

4,79 ab

5,36 ab

5,68 ab

5,16 ab

4,27 ab

4,69 ab

5,16 ab

5,68 ab

5,36 ab

6,30 ab

6,67 ab

7,76 a

8,85 a

10,73 a

10,73 a

*) Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama pada masing-masing perlakuan
tidak berbeda nyata pada DMRT taraf nyata 5%. MST- minggu setelah tanam
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Tabel 11. Persentase rumpun padi yang terserang hama uret atau lundi pada 1016 MST. Subang, MT-2 tahun 2015
Rata-rata rumpun padi
yang terserang hama lundi (%)*

Perlakuan

10 MST
(A)=Pupuk kandang dari kotoran kambing

12 MST

14 MST

16 MST

7,92 ab

7,92 ab

7,92 ab

7,92 ab

8,49 ab

8,49 ab

8,49 ab

8,49 ab

(C)=Pupuk kompos jerami dosis 2 ton/ha

7,60 ab

7,60 ab

7,60 ab

7,60 ab

(D)=Pencelupan benih dengan insektisida

6,20 ab

6,20 ab

6,20 ab

6,20 ab

(E)=Pemberian karbofuran dosis 20 kg/ha

8,07 ab

8,07 ab

8,07 ab

8,07 ab

(F)=Seed treatment dengan insektisida

4,17 b

4,17 b

4,17 b

4,17 b

6,93 ab

6,93 ab

6,93 ab

6,93 ab

5,99 ab

5,99 ab

5,99 ab

5,99 ab

8,02 ab

8,02 ab

8,02 ab

8,02 ab

11,25 a

11,25 a

11,25 a

11,25 a

dosis 2 ton/ha
(B)=Pupuk kandang dari kotoran sapi dosis 2
ton/ha

karbosulfan dosis 2,5 ml/kg benih

fipronil dosis 25 ml/kg benih
(G)=Biopestisida

Metarhizium

(Metsch) suspensi

107

anisopliae

conidia/ml

(H)=Insektisida nabati dari daun Annona

squamosa (Srikaya) konsentrasi 20%
(I)=Insektisida

nabati

Eugenol

(minyak

cengkih) konsentrasi 0,6%
(J)=Kontrol

*) Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama pada masing-masing perlakuan
tidak

berbeda

nyata

pada

DMRT

taraf
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(A)

(B)
Gambar 15. Penampilan pertanaman padi gogo: (A)- mendapat perlakuan seed

treatment

dengan insektisida fipronil dosis 25 ml/kg benih; (B)-

tanpa perlakuan seed treatment (tanaman kontrol). Subang, MT-2
tahun 2015
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Langkah pengendalian hama uret atau lundi dengan teknik seed

treatment tersaji pada Gambar 16.

(A)

(B)

(G)

(C)

(F)

(D)

(E)

Gambar 16. pengendalian hama uret atau lundi dengan teknik seed treatment:
A: Benih padi gogo yang akan ditanam diberi perlakuan seed

treatment dengan insektisida fipronil dosis 25 ml/kg benih.
B dan C: Benih padi gogo dan insektisida fipronil diaduk sampai
rata.
D: Benih padi gogo yang sudah diberi perlakuan seed treatment
dikering-anginkan.
E: Lubang tanam dibuat secara tugal.
F dan G: Benih padi gogo yang sudah diberi perlakuan seed

treatment ditanam pada lubang tanam sebanyak 3 biji per
lubang tanam.
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5.

Potensi Penggunaan Beras Merah dalam Produk Pangan Basah
Tepung beras yang tersedia di pasar biasanya adalah tepung beras atau

ketan putih. Tepung beras ketan merah atau hitam pada umumnya merupakan
produk industri rumah tangga yang ketersediaanya dipasar masih terbatas.
Tepung beras merah belum tersedia di pasaran dan ini merupakan peluang
untuk meningkatkan nilai tambah beras merah. Substitusi tepung beras putih
atau tepung terigu dengan tepung beras merah dipandang sebagai cara yang
tepat untuk memperluas penggunaan beras merah dalam pembuatan berbagai
produk pangan tradisional ataupun pangan modern.
Badan Litbang Pertanian melalui BB Padi telah melepas berbagai jenis
varietas unggul padi Inpari (padi sawah), Hipa (padi hibrida), Inpago (padi gogo)
dan Inpara (padi rawa) termasuk beberapa varietas unggul padi merah seperti
Aek Sibundong, Inpari 24 Gabusan, Inpara 7 dan Inpago 7. Berbeda dengan
beras putih seperti Ciherang, beras merah biasanya dipasarkan dalam bentuk
berupa beras pecah kulit atau beras sosoh sebagian untuk mempertahankan
pigmen merahnya yang berada dalam lapisan kulit ari.
Teknologi ini membahas secara ringkas karakteristik beras merah, cara
pembuatan produk pangan basah dan pengaruh pengolahan terhadap senyawa
fenolik.
Karakteristik Beras Merah
Mutu dan sifat tepung beras sangat tergantung dari mutu bahan bakunya.
Secara umum proses penggilingan padi terutama lama penyosohan sangat
mempengaruhi komposisi proksimat. Lebih lanjut, semakin lama penyosohan
suhu awal gelatinisasi cenderung turun, sedangkan pengaruhnya terhadap
viskositas saat granula pati pecah dan viskositas balik berbeda (Tabel 12).
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Tabel 12. Pengaruh lama penyosohan terhadap sifat amilografi berbagai sampel
beras

Kadar total fenolik (TPC) sampel tepung beras merah disajikan pada Tabel
13. Total fenolik mencakup semua senyawa yang mempunyai gugus fenolik
mencakup asam-asam fenolik, flavonoids, dan antosianin dan proantosianidin.
Kadar total fenolik menunjukkan dengan jelas bahwa lama penyosohan
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menurunkan kadar total fenolik dalam keempat jenis butir beras merah.
Disamping beras merah ternyata beras putih Ciherang dan tepung beras Rose
brand mengandung total fenolik meskipun nilainya relative lebih rendah
dibandingkan dengan beras merah.
Tabel 13. Kadar dan total senyawa fenolik (mg/100g) berbagai tepung beras
pada tiga waktu sosoh

Cara Pembuatan Produk Pangan Basah
Dalam pembuatan kue Nagasari (tanpa pisang) digunakan 250 g tepung
beras merah, 1 sdm tapioka, 100 g gula pasir, 500 ml air santan, gula dan
garam. Air santan dibagi menjadi 2 bagian, separuh dicampur dengan tepung
beras+ tapioka+garam+gula, separuh lagi direbus kemudian adonan santan dan
tepung dimasukkan (api dikecilkan). Adonan di aduk-aduk sampai kalis lalu
diangkat dan diambil sedikit/sesendok makan dan dibungkus daun pisan lalu
dikukus sampai matang (sekitar 1 jam).
Dalam pembuatan kue Apem (panggang) digunakan 125 g tepung beras
merah, 125g terigu, 175 g gula pasir, 4 butir telur, 250 ml santan kental dan 5g
fermipan (natrium bisulfat). Santan direbus bersama garam hingga mendidih,
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kemudian didinginkan. Telur dan gula pasir dikocok hingga mengembang,
fermipan, tepung beras, terigu dan santan ditambahkan. Adonan diaduk hingga
rata dan kalis. Kemudian dibiarkan sekitar 1 jam. Cetakan apem dipanaskan, lalu
adonan dituangkan secukupnya sampai matang.
Dalam pembuatan kue Talam (asin) digunakan 200 g tepung beras merah,
2 sdm tapioka, garam dan 700 ml air santan. Semua bahan dicampur menjadi
satu dengan santan, lalu dikukus sampai matang.
Pengaruh Pengolahan Terhadap Kandungan Senyawa Fenolik
Kadar total antosianin (TAC) dan total fenolik (TPC) dalam kue Nagasari,
Apem dan Talam disajikan pada Tabel 5. Nilai TPC tepung beras merah, 148-211
mg/100g, menurun menjadi

seperempatnya

atau kurang

akibat

proses

pembuatan kue Nagasari (33-55 mg/100g) atau akibat proses pembuatan kue
Talam (30-45 mg/100mg). Proses pembuatan kue Apem yang melibatkan
pemanggangan (suhu tinggi waktu singkat) menurunkan TPC pada Aek
sibundong, Inpago 7, Inpara 7 dan Inpari 24 secara berurutan menjadi 124, 85,
73 dan 52 mg/100g.
Tabel 14. Kadar total senyawa fenolik tepung beras merah yang disosoh 30 detik
dan produk pangan basah

Produk pangan basah yang dibuat adalah kue Nagasari, Apem dan Talam.
Pembuatan atau pengolahan produk disini dimaksudkan untuk mengeksplorasi
ketahanan

senyawa-senyawa

fenolik

dan

antosianin

di

dalam

sampel

beras/tepung merah selama pengolahan/pemasakan. Pada pembuatan kue
Nagasari dan Talam melibatkan proses pengukusan, sedangkan pada pembuatan
kue Apem melibatkan proses pemanggangan. Lebih lanjut ketiga jenis kue
tersebut merupakan contoh produk kue yang bisa dibuat dari atau berbahan
dasar tepung beras merah.
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2.4

Tersedianya dan Terdistribusinya Benih Sumber Padi Kelas BS,
FS, dan SS
Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam PKT 2016, total

dana yang terealisasi untuk kegiatan produksi benih sumber per 31 Desember
2016 sebesar Rp. 1.830.748.038,- atau 99,33 % dari pagu Rp. 1.832.000.000,-.
telah dilaksanakan 2 kegiatan setingkat ROHP dengan dukungan peneliti yang
terlibat sebanyak 30 orang. Hasil capaian kinerja dari kegiatan ini telah
menghasilkan benih padi BS/FS/SS sebanyak 102,013 ton (Tabel 15).
Tabel 15. Capaian kinerja kegiatan produksi benih sumber padi tahun 2016
Indikator Kinerja

Target
(ton)

Realisasi
(ton)

%

100

102,013

102

Jumlah benih sumber padi (BS, FS, SS) dengan SMM ISO
9001-2008

Tabel 16. Rincian capaian kinerja kegiatan produksi benih sumber padi tahun 2016
Tahun

Klas Benih

2016

Target (ton)

Realisasi (ton)

BS

15

21,637

FS

20

23,128

SS

65

57,248

100

102,013

Jumlah

Tabel 17. Perbandingan atas target dan realisasi jumlah benih sumber padi dari tahun
2015 dan 2016
Indikator Kinerja
Jumlah benih sumber
padi dengan SMM ISO
9001-2008 (ton)

2012
T

R

400 400,89

2013
T

R

100 102,02

2014
T

R

100 104,90

2015
T

R

113,5 125,20

2016
T

R

100 102,01

Outcome. Benih varietas unggul baru selanjutnya diperbanyak oleh UPBS BB
Padi untuk berbagai keperluan, kegiatan, antara lain (1) Bahan penyebarluasan
melalui display dan demplot di lokasi Mandiri Benih, Penguatan Penangkar Benih,
SL-PTT, serta kegiatan diseminasi lainnya, (2) Memenuhi permintaan para
penangkar dan produsen benih lokal dan swasta untuk diperbanyak menjadi
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benih sebar (ES) (Extension seeds), dan (3) Sebagian digunakan untuk kegiatan
penelitian tahun berikutnya.

Gambar 17. Alur produksi benih sumber di lapangan
Tabel 18. Distribusi benih sumber yang disebarluaskan per provinsi di Indonesia tahun
2016
No

Provinsi

Distribusi (kg)
BS

FS

SS

Total

1

Bali

345

60

2

Banten

590

655

3.611

4.856

3

Bengkulu

505

445

840

1.790

4

DI Yogyakarta

922

135

135

1.192

5

DKI Jakarta

300

360

660

6

Gorontalo

190

15

7

Jambi

295

260

675

1.230

8

Jawa Barat

4.585

8.284

17.830

30.699

9

Jawa Tengah

3.647

1.965

8.035

13.647

10

Jawa Timur

3.162

2.100

930

6.192

11

Kalimantan Barat

550

60

775

1.385

12

Kalimantan Selatan

380

35

1.565

1.980

13

Kalimantan Tengah

122

115

640

877

14

Kalimantan Timur

130

120

160

410

15

Kalimantan Utara

155

40

195

16

Kepulauan Bangka Belitung

300

150

525
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No

Provinsi

Distribusi (kg)
BS

FS

SS

Total

17

Kepulauan Riau

60

210

65

335

18

Lampung

775

1.490

2.120

4.385

19

Maluku

225

25

10

260

20

Maluku Utara

110

21

Nanggroe Aceh Darussalam

550

420

1.664

2.634

22

Nusa Tenggara Barat

469

65

20

554

23

Nusa Tenggara Timur

111

155

460

726

24

Papua

135

15

630

780

25

Papua Barat

25

175

50

250

26

Riau

265

100

2.515

2.880

27

Sulawesi Barat

385

190

575

28

Sulawesi Selatan

546

834

1.454

2.834

29

Sulawesi Tengah

237

480

30

747

30

Sulawesi Tenggara

182

35

90

307

31

Sulawesi Utara

110

120

230

32

Sumatera Barat

124

100

280

504

33

Sumatera Selatan

470

637

132

1.239

34

Sumatera Utara

3.005

1.192

6.413

10.610

20.937

51.989

96.208

23.282
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Tabel 19. Rekapitulasi stok awal, produksi, dan distribusi Benih Penjenis (BS) tahun 2016
Stok
No

Bulan

Susut

Total

Awal

Penerimaan

(Kg)

(Kg)

Stok

Distribusi
(Kg)

Opname

Olah
Ulang

Distribusi (kg)
Kada-

Total

luarsa

Dijual

(Kg)

Bantuan

Stok
Akhir

Bantuan

Tipe Bantuan
Pertanaman

Bantuan

ke BPTP

UPBS/Sampel

Lainnya

1

Januari

46.828

2.695

2.675

20

2

Februari

44.133

3.995

2.395

1.600

3

Maret

40.138

3.337

2.927

410

60

4

April

36.801

849

2.058

2.048

10

10

5

Mei

34.205

10.906

1.904

1.658

246

216

6

Juni

43.207

265

1.097

1.071

26

26

7

Juli

42.375

666

-

35.478

8

Agustus

35.478

1.152

-

36.279

9

September

36.279

633

-

30.709

10

Oktober

30.709

644

-

11

November

50.185

3.747

3.583

164

12

Desember

46.002

1.354

1.324

30

20.776

2.506

Total

1.387

666
1.953

6.231

1.152
633

20.120

34.093
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644

23.282

436

436

20

(Kg)

44.133
1.600

40.138

350

36.801
34.205

30

43.207
42.375

50.185
164

46.002
30

70

426

44.648

2.010
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Tabel 20. Rekapitulasi stok awal, produksi, dan distribusi Benih Dasar (FS) tahun 2016
Distribusi (kg)

No

Bulan

Stok
Awal
(Kg)

Penerimaan
(Kg)

Total
Distribusi

Stok
Opnam

(Kg)

e (Kg)

1

Januari

12.065

2.389

2

Februari

9.272

3

Maret

4

Susut
Olah
Ulang
(Kg)

Kadaluarsa

Bantuan
ke BPTP

el

Bantuan
Lainnya

2.205

1.785

420

7.067

782

782

-

6.285

April

6.285

200

200

-

6.085

5

Mei

6.085

1.741

408

6

Juni

18.732

2.715

64

7

Juli

15.953

935

935

-

10.163

8

Agustus

10.163

1.690

1.690

-

8.473

9

September

8.473

1.607

1.557

50

50

6.866

10

Oktober

6.866

20.555

1.320

1.300

20

20

25.500

11

November

25.500

2.573

2.621

2.600

21

20

1

25.452

12

Desember

25.452

2.260

2.120

140

75

40

25

23.192

19.789

1.148

105

222

821

Total

7

178

2.779

38.109

20.937
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4.855

601

-

7

20

(Kg)

25

2.149

5

Pertanaman
UPBS/Samp

Stok
Akhir

2.364

14.981

404

Dijual

Total
Bantuan

9.272
420

30

7.067

128

280

18.732

14

20

15.953
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Tabel 21. Rekapitulasi stok awal, produksi, dan distribusi Benih Pokok (SS) tahun 2016
Distribusi (kg)

No

Bulan

Stok

Peneri-

Total

Stok

Awal

maan

Distribusi

Opname

(Kg)

(Kg)

(Kg)

(Kg)

Susut
Olah
Ulang
(Kg)

Kadaluarsa

Penjualan
Dijual

Penjualan
BPTP

Bantuan
Penjualan Lain

Total
Bantuan

Stok
Akhir

Bantuan
ke BPTP

Pertanaman
UPBS/
Sampel

Bantuan
Lainnya

(Kg)

1

Januari

35.551

2.764

-

-

2.149

1.559

590

615

615

2

Februari

32.787

7.395

-

-

4.127

105

4.022

3.268

18

3.250

25.392

3

Maret

25.392

7.285

-

-

4.525

1.876

2.649

2.760

1.610

1.150

18.107

4

April

18.107

4.065

-

-

3.115

1.495

1.620

950

475

475

14.042

5

Mei

14.042

28.981

2.150

-

-

1.696

1.696

454

454

6

Juni

40.873

5.626

6.677

-

-

4.387

255

4.132

2.290

1.650

7

Juli

39.822

3.215

-

-

1.420

105

1.315

1.795

1.795

8

Agustus

24.615

2.640

-

-

1.435

180

1.255

1.205

1.100

105

23.733

9

September

23.733

3.774

-

-

3.289

3.289

485

360

125

19.959

10

Oktober

19.959

39.155

4.000

-

-

11

November

55.067

887

3.365

-

12

Desember

52.589

8.182

4.726

-

Total

1.758

75.520

43.965

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

-

11.992

47

32.787

40.873
640

39.822
24.615

2.485

70

2.415

1.515

1.515

55.067

-

3.206

85

3.121

159

159

52.589

-

1.935

35

1.900

2.791

2.460

331

56.045

-

28.62
8

15.337

8.077

-

7.260
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2.5

Pembangunan Taman Sains Pertanian (Agro Science Park)
Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam PKT 2016, total dana yang

terealisasi untuk kegiatan pembangunan Taman Sains Pertanian per 31 Desember 2016
sebesar Rp. 3.759.923.000,- atau 75,20% dari pagu awal sebesar Rp. 5.000.000.000,-.
Dari pagu anggaran tersebut telah mengalami perubahan/pengurangan karena adanya
kebijakan rasionalisasi/ penghematan, menjadi Rp. 4.006.100.000. Hasil capaian
kinerja dari kegiatan ini telah menghasilkan Taman Sain Pertanian (Tabel 22).
Tabel 22. Capaian kinerja kegiatan Pembangunan Taman Sains Pertanian padi tahun
2016
Indikator Kinerja
Jumlah Taman Sains Pertanian

Target
(provinsi)

Realisasi
(provinsi)

%

1

1

100

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan, antara lain :
a. Pembukaan Areal lokasi untuk pembangunan Kawasan TSP sudah dilaksanakan
sesuai Site Plan yang ditetapkan yaitu di lokasi KP Sukamandi seluas sekitar 20 ha,
yang didalamnya terdapat sawah seluas kurang lebih 13 ha.
b. Pembangunan Gedung/bangsal dryer sebagai tempat unit proses pengering Gabah
dan tempat stock sementara GKG (Gabah Kering Giling), serta tempat untuk
pelaksanaan bimbingan teknis atau tamu peninjau.
c. Pembangunan Gedung Alsintan sebagai tempat unit proses persemaian dengan
mesin Dapog dan peralatan lain serta space untuk pelaksanaan bimbingan teknis
atau tamu peninjau.
d. Pembuatan Jalan Area TSP yang telah mengalami penyesuaian dengan alokasi
anggaran yang ada, sehingga hanya sampai pengerasan jalan.
e. Pembuatan Area Parkir TSP yang telah mengelami penyesuaian dengan alokasi
anggaran yang ada, sehingga hanya sampai pengerasan jalan.
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Gambar 18. Siteplan TSP Sukamandi

Gambar 19. Realisasi fisik Taman Sains Pertanian, Sukamandi, Jawa Barat
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2.6

Terselenggaranya SL Kedaulatan Pangan yang mengintegrasikan
1.000 Desa Mandiri Benih mendukung Swasembada Padi
Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam PKT 2016, total dana yang

terealisasi untuk kegiatan SL Kedaulatan Pangan yang mengintegrasikan 1.000 Desa
Mandiri Benih mendukung Swasembada Padi per 31 Desember 2016 sebesar Rp.
1.413.274.200,- atau 80,85% dari pagu Rp. 1.748.100.000,-. Hasil capaian kinerja dari
kegiatan ini telah Terselenggaranya SL Kedaulatan Pangan yang mengintegrasikan
1.000 Desa Mandiri Benih mendukung Swasembada Padi di 11 Provinsi (Tabel 23).
Tabel 23. Capaian kinerja kegiatan SL Kedaulatan Pangan yang mengintegrasikan
1.000 Desa Mandiri Benih mendukung Swasembada Padi tahun 2016
Indikator Kinerja
Jumlah Sekolah Lapang produksi dan distribusi benih
terintergrasi dengan 1.000 Desa Mandiri Benih

Target
(provinsi)

Realisasi
(provinsi)

%

11

11

100

Kegiatan SL Kedaulatan Pangan yang mengintegrasikan 1.000 Desa Mandiri
Benih mendukung Swasembada Padi, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu:
1. Penyediaan dan Distribusi Benih Sumber VUB Padi sesuai Permintaan/Spesifik Lokasi
2. Produksi Benih Sumber VUB untuk SL Mandiri Benih Se Indonesia
3. Pendampingan dan Monitoring SL Kedaulatan Pangan Menunjang Swasembada
terintegrasi Desa Mandiri Benih di 11 Propinsi
Tabel 24. Penyediaan dan Distribusi Benih Sumber VUB Padi di 11 Provinsi Peserta SL
Mandir Benih
No
1.

2.

3.

4.

BPTP Provinsi
Sumatera Utara

Lampung

Jawa Barat

Jawa Tengah

Varietas

Jumlah (Kg)

Kelas Benih

Batu Tegi

10

FS

Mekongga

10

FS

Inpari 32

10

FS

Inpari 30

40

FS, SS

Inpara 2

20

FS

Mekongga

20

FS

Inpari 34

10

FS

inpari 30

10

FS

Inpari 31

10

FS

Situ Bagendit

15

FS

Inpari 30

10

FS
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No

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

BPTP Provinsi

Jawa Timur

DI. Yogjakarta

Bali

Nusa Tenggara Barat

Sulawesi Selatan

Kalimantan Selatan

Papua

Varietas

Jumlah (Kg)

Kelas Benih

Mekongga

10

SS

Ipari 32 HDB

5

FS

Inpari 33

5

FS

Inpari 30

15

FS

Inpari 32 HDB

10

FS

Inpari 33

15

FS

Inpri 7

10

FS

Inpari 10

15

FS

Inpari 30

20

FS

Inpari 24

15

FS

Inpari 30

10

FS

Inpari 16

10

FS

Inpari 24

10

FS

Inpago 8

5

FS

Inpago 9

10

FS

Inpari 39

10

FS

Towuti

10

FS

Inpari 22

5

FS

Inpari 30

10

FS

Ciherang

150

FS

Inpari 6

25

FS

Inpari 10

10

FS

Inpari 30

10

FS

Inpari 30

10

FS

Inpari 34

10

FS

Inpago 8

10

FS

Mekongga

25

FS

Inpari 7

10

FS

Inpari 14

10

FS

Inpari 22

25

FS

Inpari 30

10

FS
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Tabel 25. Produksi benih di 11 provinsi SL Mandiri Benih
No

Provinsi

Varietas

Jumlah Produksi
(Kg)

Lokasi

1. Sumatera

Batu Tugi

3.400

Utara

Mekongga

-

Deli Serdang,

Inpari 32

11.300

Pak Pak Barat

Ciherang

5.000

Inpari 30

3.000

Lampung Tengah

Inpara 2

2.000

Tulang Bawang

Mekongga

3.000

Inpari 28

5.000

Garut

inpari 30

10.000

Indramayu

Inpari 31

10.000

Situ Bagendit

16.000

Kendal

Inpari 30

-

Klaten

Mekongga

-

Ipari 32 HDB

-

Inpari 33

-

Inpari 30

3.480

Inpari 32 HDB

1.339

2. Lampung

3. Jawa Barat

4. Jawa Tengah

5. Jawa Timur

Inpari 33

530

Inpri 7

512

6. DI Yogjakarta Inpari 10

-

Inpari 30

-

Inpari 24

-

Inpari 30

8.315

Inpari 16

325

Inpari 19

1.100

Inpago 9

1.320

Inpago 8

700

Tenggara

Inpago 9

500

Barat

Inpari 34

3500

7. Bali

8. Nusa

Towuti

9. Sulawesi

FS

FS, SS

ES

ES

Tuban

ES

Klungkung,

SS

Badung,
Jembrana

Sumbawa

SS

Barru

SS

-

Inpari 22

4000

Inpari 30

4500

Ciherang

26.000
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No

Provinsi
Selatan

Varietas

Jumlah Produksi
(Kg)

Inpari 6

1.600

Ciliwung

26.500

Cisadane

7.599

10. Kalimantan

Inpari 30

1.250

Selatan

Inpari 1

3.500

Inpago 8

2.500

Mekongga

5.000

11. Papua

Inpari 7

-

Inpari 14

-

Inpari 22

3.000

Inpari 30

-

Lokasi

Kelas Benih

Pinrang

SS

Jaya Pura

SS

Tabel 26. Produksi benih sumber kegiatan SL Mandi Benih BB Padi
No

Varietas

Produksi (Kg)

Kelas

1.

Inpari 30

57.000

SS

2.

Inpari 32

50.000

SS

3.

Inpari 33

8.000

SS

4.

Inpago 8, Inpago 9

2.000

SS

5.

Situ Bagendit + Patenggang

2.800

SS

6.

Batu Tegi

0,200

SS

JUMLAH

120,000

Tabel 27. Kendala dalam SL Mandiri Benih
No

Kendala Yang Dihadapi

Pemecahan Masalah

1.

Pemasaran hasil produksi benih

Bekerja Sama dengan Koperasi
Besar dan BUMN

2.

Sarana prosessing benih kurang memadai

Dilengkapi

3.

Benih yang diminta tidak sama dengan yang ada di
pertanaman

Diharapkan yang ditanam
sesuai Permintaan

4.

Permodalan sangat kurang

Perlu adanya mintra Investasi
perbenihan

5.

Beberapa petani mitra adalah produsen yang telah
mapan (berupa gapoktan berbadan usaha)

Pelibatan petani calon produsen
baru.
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2.7

Pengembangan Sumber Daya Inovasi IPTEK dan Diseminasi
Total dana yang terealisasi per 31 Desember 2016 Rp. 3.974.598.305,- atau

98,41% dari pagu Rp. 4.038.740.000,- dengan jumlah tenaga peneliti dan staf yang
terlibat sebanyak 45 orang. Kegiatan pengembangan sumber daya iptek dan diseminasi
terdiri : 1) Pemetaan Adopsi Inovasi Teknologi VUB dan PTT di Indonesia, Temu
Teknologi, Seminar dan Workshop Penelitian Padi, 3) Analisis Kebijakan Mendukung
Pencapaian Swasembada Beras, 4) Display Keragaan Varietas Unggul Padi di 4 Kebun
Percobaan BB Padi, 5) Model Sistem Integrasi Tanaman Ternak, 6) Diseminasi Hasil
Penelitian, 7) Koordinasi Kebijakan Kementan, dan 8) Pendampingan UPSUS Padi,
Jagung, Kedelai, ASP, ATP dan Komoditas Utama Kementerian Pertanian. Ringkasan
kegiatan tersebut, sebagai berikut :
1)

Pemetaan Adopsi Inovasi Teknologi VUB dan PTT di Indonesia
Sistem informasi geografis (SIG) untuk pemetaan sebaran varietas unggul
dan teknologi padi lainnya dapat membantu pengguna seperti peneliti dan
penyuluh

untuk

pemanfaatan

menyampaikan

varietas

dan

informasi

teknologi

padi

mengenai
lainnya

perkembangan
kepada

yang

membutuhkan secara efektif dan efisien. Telah disusun peta sebaran
varietas unggul padi tahun 2015, distribusi benih, penerapan alsintan, dan
sebaran OPT utama padi.
2)

Temu Teknologi, Seminar dan Workshop Penelitian Padi
Temu teknologi dilaksanakan pada tanggal 7 April 2016 pada kawasan 50
ha di desa Karanggetas kecamatan Bangau Dua kabupaten Indramayu,
Jawa Barat. Seminar dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2016 di
Sukamandi, Jawa Barat. Total makalah yang dipresentasikan baik secara
oral maupun posetar adalah 161 makalah. Workshop konsorsium padi
nasional dilaksanakan pada tanggal 29-31 Mei 2016 di Jawa Barat. Pada

workshop disampaikan tentang konsep konsorsium padi oleh Kemenristek
Dikti; hasil penelitian konsorsium padi nasional tahun 2014-2016 yang
antara lain hasil UML padi Kewal, rawa pasang surut, gogo, fungsional dan
potensi hasil tinggi; serta penyampaian hasil penelitian padi dari anggota
konsorsium antara lain IPB, UGM, UNPAD, UNCEND, LIPI, BB BIOGEN,
LOLIT TUNGRO, UNRAM, PAIR BATAN, BALITRA dan BB PADI. Workshop
kedua mendatang akan dibahas mengenai proposal kegiatan tahun 2017.
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3)

Analisis Kebijakan Mendukung Pencapaian Swasembada Beras
Indonesia telah menetapkan Swasembada Berkelanjutan Padi dan Jagung
serta Swasembada Kedelai harus dicapai dalam waktu 3 (tiga) tahun.
Adapun target produksi padi yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2015
adalah sebesar 73.4 juta ton GKG dan tahun 2016 naik menjadi 76 juta ton
GKG. Target peningkatan produksi padi yang telah ditetapkan pemerintah
menjaditanggung jawab Badan Litbang Pertanian dalam hal ini termasuk
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi sebagai lembaga penelitian yang
menangani tanaman padi. Berbagai upaya preventif dan responsif telah
dilakukan Badan Litbang Pertanian melalui BB Padi untuk ikut berkontribusi
terhadap

pencapaian

swasembada

beras

dan

swasembada

beras

berkelanjutan diantaranya yaitu penyusunan petunjuk teknis jarwo super,
penyusunan skenario analisis potensi luas tanam La Nina MK 2016,
identifikasi potensi dan analisis padi/beras lokal unggul yang memiliki
peluang

pengembangan

dalam

rangka

mengurangi

impor

beras

kualitas/jenis tertentu di Indonesia, Upaya responsif dengan melakukan
monitoring terhadap lahan pertanaman yang terkena hama dan penyakit,
dan melakukan identifikasi terhadap kasus Dugaan Beras Tercemar Logam
Kadmium (Cd).
4)

Display Keragaan Varietas Unggul Padi di 4 Kebun Percobaan BB Padi
Tujuan kegiatan display keragaan berbagai VUB Padi di Kebun Percobaan
antara lain adalah: a) Menampilkan keragaan keunggulan berbagai varietas
unggul baru padi, b) Mendapatkan informasi konsistensi pertumbuhan dan
hasil berbagai VUB dan c) Mendiseminasikan berbagai VUB Padi kepada
calon pengguna, pengguna dan atau para petugas. Tujuan jangka
panjangnya adalah mendiseminasikan berbagai VUB Padi spesifik lokasi
kepada

petani

untuk

meningkatkan

produktivitas,

pendapatan

dan

kesejahteraan petani.
5)

Model Sistem Integrasi Tanaman Ternak
Model Sistem Integrasi Padi Ternak (SIPT) memanfaatkan sumberdaya
tanaman padi dan ternak, sehingga terbentuk konsep zero waste. Jerami
padi dimanfaatkan sebagai pakan sedangkan ternak menghasilkan produk
samping berupa kotoran yang dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk
kompos dan biogas setelah melalui proses. Untuk kelangsungan hidup sapi
memerlukan pakan tambahan berupa konsentrat yang mengandung serat
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disamping jerami fermentasi, hijauan, maupun mineral serta vitamin dan
obat-obatan

untuk

menjaga

kesehatan.

Beberapa

kegiatan

yang

dilaksanakan di SIPT antara lain fermentasi jerami, pembuatan mineral blok,
pemanfaatan kotoran yaitu pembuatan pupuk kompos dan biogas, serta
biostarter. Disamping itu dilakukan pula penimbangan berat sapi tiap bulan
untuk memonitor perkembangan sapi. Perkembangan berat sapi nampaknya
sangat lambat, hal ini mungkin dikarenakan pakan yang kurang atau
mungkin pula kondisi sapi yang kurang baik. Secara fisik, rumah jerami
pakan dirasakan masih kurang memadai dari segi luasnya, karena jika
jerami kena hujan akan mengakibatkan kerusakan jerami (busuk). Setiap
hari sapi diberi asupan berupa konsentrat sekitar 3 kg/ekor/hari. Jumlah ini
dirasakan masih kurang, karena jumlah optimal adalah 4 kg/ekor/hari.
Dengan harga konsentrat Rp 3000/kg, maka tiap hari mengeluarkan biaya
Rp 9000/hari/ekor. Apabila harga sapi hidup Rp 35.000/kg, maka tiap hari
harus mengalami kenaikan berat sapi sekitar 257 gram/hari/ekor.
6)

Diseminasi Hasil Penelitian Padi
a. Telah terlaksana dan berpartisipasi 13 (tiga belas) kali dalam
ekspose/pameran inovasi teknologi padi lingkup Balitbangtan dan 4
(empat)

kali

ekspose/pameran

teknologi

padi

diluar

lingkup

Balitbangtan serta tersosialisasikannya inovasi teknologi padi yang
sesuai kebutuhan pengguna dengan kondisi spesifik daerah.
b. Mempercepat proses sosialisasi serta adopsi inovasi dan teknologi
padi baru dan memperoleh masukan berupa umpan balik teknologi
yang dibutuhkan oleh petani dan pengguna lainnya serta membangun
jaringan komunikasi yang efektif antara BB Padi dengan instansi
pemerintah maupun lembaga penelitian dan pendidikan, penyuluh,
petani, masyarakat serta pelaku agribisnis.
c.

Menyebarluaskan publikasi yang bersifat informasi maupun persuasif
berupa buku, leaflet, dll yang diterbitkan BB Padi. Selain itu publikasi
inovasi

teknologi

dilakukan

melalui

website

BB

Padi

http://www.bbpadi.litbang.pertanian.go.id.
d. Hasil penelitian BB Padi di publikasikan melalui jurnal nasional
terakreditasi maupun jurnal internasional. Di samping itu juga
dipublikasikan di prosiding melalui seminar nasional.
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Tabel 27. Daftar Publikasi yang dicetak pada tahun 2016
No
1

Jenis Publikasi

Leaflet Penyakit Blas pada Tanaman &
Cara Pengendaliannya

Cetak

Terdistribusi

Untuk
1000 eks

971

1000 eks

978

1000 eks

995

2

Leaflet Hawar Daun Bakteri & Cara

3

Leaflet Pengendalian Penggerek Batang

4

Leaflet Pengendalian Wereng Coklat &

5

Leaflet Pengendalian Hama Tikus

1000 eks

982

6

Leaflet Sistem Bubu TBS dan LTBS

1000 eks

807

7

Buku Deskripsi Varietas Unggul Baru
Padi 2016

1000 eks

985

8

Buku Masalah Lapang Hama dan
Penyakit

1000 eks

789

150 eks

150

9

Buku Sistem Tanam Padi Jajar Legowo

10

Buku Budidaya Padi Jajar Legowo Super

1000 eks

1000

600 eks

600

Pengendaliannya
padi

Virus Kerdil

Ket.

pengunjung
(Petani,
Penyuluh,
Pelajar,
dll)
dari berbagai
daerah yang
berkunjung
ke BB Padi)

Terpadu
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7)

Pendampingan UPSUS Padi, Jagung, Kedelai, ASP, ATP dan Komoditas
Utama Kementerian Pertanian.
Kegiatan diseminasi meliputi : 1) Pengawalan dan pendampingan
program UPSUS di Provinsi Sumatera Utara, 2) pengawalan dan
pendampingan program UPSUS di Provinsi Kaltim, 3) pengawalan dan
pendampingan dalam pembentukan Taman Teknologi Pertanian di
Aceh, dan 4) pengawalan dan pendampingan program UPSUS
ditingkat nasional. Pengawalan dan pendampingan program UPSUS
tersebut dilakukan oleh tim BB Padi dipimpin oleh Ka.Balai Besar
Penelitian Padi sebagai penanggung jawab atau wakil tingkat pusat
untuk ke 2 propinsi tersebut. Kegiatan koordinasi UK/UPT lingkup
Balitbangtan maupun lintas UK/UPT Pusat dan Daerah dengan fokus
upaya percepatan realisasi program dan pencapaian target tanam
serta luas tambah tanam di setiap kebupaten atau propinsi. Kegiatan
ini memberikan kontribusi penting dalam percepatan capaian target
luas tanam dan luas panen 2016.

2.8

Kegiatan Pendukung
BB Padi merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) lingkup Badan

Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang diberi tugas pokok melaksanakan
penelitian tanaman padi. Berdasarkan SK Menteri Pertanian No.35/Permentan/
OT.140/3/2013 tanggal 11 Maret 2013, secara struktural BB Padi dipimpin oleh seorang
pejabat eselon II-B (Kepala Balai Besar) dan dibantu oleh tiga orang pejabat eselon IIIB yaitu, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Program dan Evaluasi, dan Kepala
Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian. Masing-masing eselon III-B
dibantu oleh dua orang pejabat eselon IV (Lampiran 1). Di samping pejabat struktural
tersebut, Kepala BB Padi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung organisasi
fungsional dan koordinasi, serta berbagai kepanitiaan ‘ ad-hoc’ seperti Kelompok Peneliti
(Kelti), Tim Evaluasi Kelayakan Teknologi (TEKT), Tim Pembinaan Sumber daya
Manusia (TPSDM), Kebun Percobaan (KP), Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS),
Manajemen Laboratorium, dan Pengelola Karya Ilmiah (PEKI). BB Padi memiliki

231 orang karyawan PNS dan CPNS. Berdasarkan latar belakang pendidikan
akademis, komposisi tenaga terdiri dari 17 orang S3 (doktor) dan 2 orang bergelar
Profesor riset, 25 orang S2, 57 orang S1, 10 orang SM/D3/D2, 95 orang SLTA, 5 orang
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SLTP dan 22 orang SD. Komposisi pegawai BB Padi berdasarkan pendidikan pada
kurun waktu tahun 2012 s.d. 2016 disajikan pada Tabel 28.
Tabel 28. Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan tahun 2012 s.d. 2016
No

Pendidikan

2012

2013

2014

2015

2016

15
24
60

14
21
59

14
23
62

12
26
62

17
25
57

1
2
3

S3
S2
S1

4
5
6
7

SM/D3/D2
SMU
SMP
SD

13
113
10
32

11
100
8
31

11
100
8
30

11
103
8
29

10
95
5
22

Total

267

244

248

251

231

Gambar 20. Grafik komposisi pegawai BB Padi berdasarkan pendidikan
BB Padi mengelola sejumlah aset yang berupa 4 Kebun Percobaan (KP) yaitu KP
Sukamandi, KP Muara, KP Pusakanagara, dan KP Kuningan dengan total luas mencapai
509,26 ha, 26 rumah kaca dan screen field, 4 unit gudang prosesing, dan 7
laboratorium yaitu Lab. Proksimat, Lab. Mutu Benih, Lab. Mutu Beras dan Gabah, Lab.
Hara Tanah dan Tanaman, Lab. Biologi Hama Penyakit, Lab. Biologi Tanaman, dan Lab.
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Flavor. Tiga laboratorium yang disebut pertama telah terakreditasi ISO 17025:2005.
Selain itu BB Padi juga dilengkapi oleh sarana penunjang meliputi 1 unit perpustakaan,
4 unit gedung pertemuan, 17 unit mess penginapan, 6 unit lantai jemur, rumah dinas
(4 kategori tipe rumah), masjid, poliklinik, sekolah, dan sarana olah raga. Selama ini KP
lingkup BB Padi digunakan untuk kegiatan penelitian, visitor plot dan diseminasi hasil
penelitian, produksi benih sumber dan pengelolaan plasma nutfah, serta kegiatan
kerjasama dengan pihak ketiga (koperasi yaitu KOPKARLITAN). Nilai aset laboratorium
mengalami perubahan akibat renovasi gedung dan penambahan atau modernisasi
peralatan laboratorium. Upaya perbaikan/renovasi bangunan kantor, laboratorium,
rumah kaca, rumah kawat, gudang, lantai jemur dan sarana prasarana lainnya terus
dilaksanakan selama periode 5 tahun yang lalu guna meningkatkan kinerja dan umur
pakai sarana prasarana.
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BAB III. LAPORAN KEGIATAN

3.1.

Plasma Nutfah Padi

3.1.1. Eksplorasi, Rejuvenasi, Karakterisasi, Dan Skrining Sumberdaya
Genetik Padi Terhadap Cekaman Biotik Dan Abiotik Mendukung
Program Perakitan Varietas Baru.
Kegiatan plasma nutfah padi teridir dari kegiatan RPTP yang berjudul:
eksplorasi, rejuvenasi, karakterisasi, dan skrining sumberdaya genetik padi
terhadap cekaman biotik dan abiotik mendukung program perakitan varietas
baru. Kegiatan tersebut terdiri dari 5 ROPP/ Sub Judul dengan ringkasan hasil
sebagai berikut:
Eksplorasi dan Rejuvenasi Aksesi Plasma Nutfah Padi
Eksplorasi dan Rejuvenasi Aksesi Plasma Nutfah Padi. Tujuan
meningkatkan sumber daya genetik atau plasma nutfah melalui korespondensi
dan eksplorasi padi lokal serta pertukaran materi genetik internasional.
Rejuvenasi dilakukan terhadap koleksi plasma nutfah milik BB Padi yang memiliki
daya kecambah kurang dari 80% dan persediaan benih <500 gram. Peningkatan
sumber daya genetik (SDG) dapat diperoleh baik dengan eksplorasi,
pengkoleksian varietas lokal, VUB atau galur dari lingkup dalam negeri maupun
melalui upaya introduksi dari luar negeri. Hasil eksplorasi plasma nutfah padi di
provinsi Maluku Utara telah diperoleh 125 aksesi. Importasi/Introduksi telah
dilakukan sebanyak 5 kali dan diperoleh 353 galur introduksi, serta eksportasi
dilakukan 1 kali sebanyak 1 galur. Telah dilakukan rejuvinasi sebanyak 300
aksesi, 289 aksesi tumbuh normal, sedangkan 11 aksesi mati. Dari 289 aksesi
yang telah dipanen, 236 aksesi menghasilkan benih antara 1000 sampai dengan
5000 gram, 36 aksesi menghasilkan benih 100 – 900 gram, dan 14 aksesi
menghasilkan 30-50 malai. Sebanyak 560 aksesi telah dimanfaatkan sebagai
materi persilangan atau materi penelitian oleh pemulia atau peneliti.
Hasil pengamatan karakter pada fase vegetatif menunjukan bahwa
pertanaman rejuvenasi didominasi oleh karakter warna pelepah daun atau warna
kaki hijau, warna telinga daun dan lidah daun putih (tidak berwarna), bentuk
lidah daun 2-cleft, permukaan daun sedang, warna helai daun hijau dan sudut
batang (habitus) terbuka (60 0). Sedangkan hasil pengamatan pada fase
generatif menunjukan bahwa pertanaman rejuvenasi didominasi oleh karakter
golongan cere, sudut daun bendera mendatar (90 0), menguningnya
daun/senescen sedang (daun bagian atas menguning), tipe malai Antara sedang
dan terbuka, keluarnya malai/eksersi malai seluruh malai dan leher keluar,
cabang malai sekunder kuat, warna lemma palea Kuning jerami, keberadaaan
rambut pada lemma palea Rambut-rambut pendek, warna lemma steril Kunig
jerami, warna ujung gabah (apiculus) kuning jerami, bulu ujung gabah panjang
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dan semua berbulu, warna bulu ujung gabah kuning jerami, warna kepala putik
putih, dan keberterimaan fenotipik/PaCP cukup.
Hasil pengamatan jumlah anakan menunjukan bahwa pertanaman
rejuvenasi mempunyai anakan produktif antara 9 sampai dengan 32 batang,
dengan rata-rata 17 batang. Aksesi yang mempunyai jumlah anakan produktif
terbanyak adalah Kuriak Kuduik Kapau D (acc. 6408) dan Krung (acc. 5860).
Sedangkan tinggi tanaman antara 85 cm sampai dengan 188 cm, dengan ratarata 141 cm. Aksesi yang mempunyai tinggi < 100 cm antara lain Tidore (acc.
4657), Terong (acc. 3381), Raja Putih (acc. 689).
Hasil pengamatan umur berbunga 50 % menunjukan bahwa pertanaman
rejuvenasi mempunyai umur berbunga 50 % antara 63 sampai dengan 123 hss,
dengan rata-rata 89 hss. Sedangkan umur panen atau masak fisiologis (85 %
matang antara 94 hss sampai dengan 148 hss, dengan rata-rata 118 hss. Aksesi
yang mempunyai umur < 100 hss antara lain Simacan (acc. 7103), Selegreng
(acc. 6636), IR 83754-B-B-46-4 (acc. 7180).
Karakterisasi Fenotipik Sumberdaya Genetik Padi
Karakterisasi Fenotipik Sumberdaya Genetik Padi. Kegiatan ini bertujuan
untuk mendapatkan informasi karakter morfologi dan agronomi yang unggul
materi sumber daya genetik penerimaan baru BB Padi, serta meningkatkan
informasi keunggulan materi genetik dalam mendukung program pemuliaan
tanaman dan penelitian pertanian. Materi yang digunakan sebanyak 209
genotipe, berasal dari penerimaan baru berupa varietas lokal maupun introduksi.
Materi ditanam di lapangan dengan tanpa ulangan, jarak tanam 25 cm x 25 cm,
ukuran plot 1m x 5m atau disesuaikan dengan ketersediaan benih. Metode yang
digunakan untuk karakterisasi mengacu pada Standar Evaluation System for Rice
(IRRI, 2014). Hasil karakterisasi diperoleh 9 genotipe yang mempunyai panjang
malai > 35 cm, yaitu Sirumbia (reg. 7782), Si Tappe (reg. 7789), Rojolele sawit
Bulu (reg. 7261), Rojolele Sawit Cere (reg. 7262), IR 09A133 (reg. 7524), IR
10A199 (reg. 7529), IR 10A231 (reg. 7530), Keriting (reg. 7776) dan Pulut (reg.
7778). Tiga genotipe mempunyai jumlah gabah isi per malai > 200 butir yaitu
Mesuji (reg. 7265), Pulau Kuning (reg. 7785) dan Sintang Putih (reg. 7251).
Delapan genotipe mempunyai bobot 1000 butir > 30 gram dengan ka 14 %
yaitu Warara (reg. 7821), Wabila Lambale (reg. 7823), Warangka (reg. 7825),
Rojolele sawit Bulu (reg. 7261), Beras Merah (reg. 7250), Teluk Sari (reg. 7367),
IR 11A106 (reg. 7425), dan ARC10550(ACC12507) (reg. 7560). 29 genotipe
yang mempunyai warna beras pecah kulit merah, dan 3 genotipe mempunyai
warna beras pecah kulit ungu yaitu Ketan Hitam (reg. 7259), Si Datang (reg.
7783), dan Beras hitam (reg. 7248).
Karakterisasi Genotipik (Marka Molekuler) Sumberdaya Genetik Padi Dan
Varietas Unggul Padi
Kegiatan karakteristik genotipik (marka molekuler) aksesi plasma nutfah dan
varietas unggul padi dilakukan rutin setiap tahun guna menunjang kegiatan
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pengelolaan plasma nutfah di Balai Besar Penelitian Tanaman. Kegiatan ini terdiri
dari satu kegiatan utama yaitu sidik jari DNA VUB (varietas unggul baru) dan
plasma nutfah unggul koleksi Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. Informasi
sidik jari DNA dari varietas unggul khususnya yang terbaru bermanfaat untuk
melengkapi informasi dalam aspek keterangan pola pita dan kekerabatan antar
aksesi dan VUB, sebagai informasi deskripsi, dan data dalam perlindungan
varietas tanaman jika diperlukan. Pada penelitian sidik jari digunakan pada
Varietas Unggul Baru yang belum digunakan pada kegiatan karakterisasi
genotipik sebelumnya dan beberapa varietas lokal koleksi plasma nutfah BB Padi
yang memiliki sifat-sifat unggul untuk mengetahui jarak genetik antar aksesi dan
finger print DNA VUB. Plasma nutfah yang dikarakterisasi adalah padi lokal yang
memiliki sifat unggul tahan penyakit HDB dan Blast serta diikutsertakan cek
untuk kedua penyakit tersebut.
Penelitian telah dilaksanakan sejak Januari 2016 sampai dengan
dibuatnya laporang tengah tahun ini. Penelitian di laksanakan di laboratorium
DNA kelompok peneliti Pemuliaan dan Plasma Nutfah. Materi genetik yang
digunakan adalah 5 VUB terbaru yang dilepas pada tahun 2014/2015, 26 plasma
nutfah padi lokal, dan 2 cek (untuk identifikasi terkait sifat unggul). Analisis sidik
jari DNA yang digunakan adalah berbasis SSR ( simple sequen repeat) dengan
menggunakan minimal 12 marka DNA. Sebanyak 32 materi genetik telah berhasil
dilakukan isolasi DNA. Analisis PCR dan runing elektroforesis telah berhasil
dilakukan dengan menggunakan 13 marker SSR dan 5 marker STS. Sebanyak 7
marker menghasilkan pola pita yang baik dan polimorfik. Analisa dendogram
berdasarkan 7 marka DNA dengan menggunakan Power marker membentuk 3
cluster besar.
Kluster 1 terdiri dari genotipe/aksesi: Banda B, Ketan lomak, Ketan
bayong, Ketan hideung, Waren, Jamudin, Sri tumpuk, Nemol, Tamleg. Kluster 2
terdiri dari genotipe/aksesi: Bumbuy, Cere campak, Cere bandung, Bangkal
merah, Ceredek. Kluster 3 terdiri dari genotipe/aksesi: Inpari 39, Inpari 41,
Inpari 42, Inpari 43, dan Inpari 44, Careon, IRBB66, Karia, Beras hitam melik,
Gonggoi, Kasalath, Balitpa, Bat kanjat, Cipendeuy, Si tali, Cireh gudang, dan
Ketumbar merah. Jarak genetic terjauh dengan koefisien jarak genetic 1 dimiliki
antara Jamudin dengan Ceredek, Jamudin dengan Gonggoi, Jamudin dengan
Inpari 44, dan Tamleg dengan Beras hitam melik. Finger print/sidik jari 5 VUB
berhasil diperoleh dengan menggunakan penanda DNA RM251-155bp, RM261100bp, RM261-110bp, RM261-230bp, RM282-130bp, RM464a-250bp, RM464a260bp, RM464a-700bp, RM3701-150bp, RM3726-170bp, RM3726-180bp,
RM3726-185bp, RM6344-250bp, RM6344-600bp.
Diperoleh 22 padi local yang memiliki gen Xa4 dan 9 padi lokal yang
memiliki gen Xa7. Padi lokal yang memiliki gen Xa4 dan Xa7 adalah Cere
bandung, Ketan lomak, dan Nemol.
Skrining Sumberdaya Genetik Padi Terhadap Cekaman Biotik
Penelitian dengan tujuan melakukan skrining tingkat ketahanan
sumberdaya genetik padi terhadap hama penggerek batang padi kuning, hama
wereng coklat, penyakit hawar daun bakteri, penyakit tungro, penyakit blas, dan
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penyakit BLS (Bacterial Leaf Streak) telah dilakukan di rumah kaca BB Padi pada
MT-1 dan MT-2 Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
skrining baku dari IRRI tahun 2014 untuk masing-masing hama dan penyakit
target. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 100 aksesi sumberdaya genetik
padi yang diuji terhadap penggerek batang padi kuning tidak diperoleh satu
aksesi pun yang bereaksi tahan, semua aksesi plasma nutfah padi yang diuji
rentan terhadap hama penggerek batang padi kuning dengan skala 9.
Hasil pengujian 100 aksesi sumberdaya genetik padi terhadap wereng
coklat biotipe 1 diperoleh 8 aksesi yang bereaksi agak tahan dengan skor akhir
3, yaitu Semapati (Ciherang/Sri putih) (7877), Cere Beureum (9525), Si Denok
(9548), Kebo Super (9553), Borang (9555), Padi Bujang Berinai (9572), Cekow
(9573), dan Padi KKB (9587). Untuk aksesi lainnya bereaksi agak rentan dengan
skor 5.
Hasil pengujian 100 aksesi sumberdaya genetik padi terhadap wereng
coklat biotipe 2 diperoleh 4 aksesi yang bereaksi agak tahan dengan skor akhir
3, yaitu Cere Beureum (9525), Si Denok (9548), Borang (9555), dan Padi Bujang
Berinai (9572). Untuk aksesi lainnya bereaksi agak rentan dan rentan dengan
skor 5 dan 7.
Hasil pengujian 100 aksesi sumberdaya genetik padi yang diuji
terhadap wereng coklat biotipe 3 diperoleh 1 aksesi yang bereaksi agak tahan
dengan skor akhir 3, yaitu Padi Bujang Berinai (9572). Untuk aksesi lainnya
bereaksi agak rentan dan rentan dengan skor 5 dan 7.
Hasil pengujian 100 aksesi sumberdaya genetik padi terhadap HDB
pada stadia vegetatif (stadia bibit) tidak diperoleh satu aksesi pun yang bereaksi
tahan. Semua aksesi plasma nutfah padi yang diuji bereaksi agak rentan dan
sangat rentan terhadap HDB patotipe III, bereaksi sangat rentan terhadap HDB
patotipe IV, dan bereaksi rentan dan sangat rentan terhadap HDB patotipe VIII.
Hasil pengujian 100 aksesi sumberdaya genetik padi terhadap HDB
pada stadia generatif diperoleh 2 aksesi yang bereaksi agak tahan dengan skala
3 terhadap HDB patotipe III yaitu Padi Terong (7782) dan Morneng/Dasneng
(9520). Untuk aksesi lainnya bereaksi rentan dan sangat rentan terhadap HDB
patotipe IV, dan bereaksi agak rentan, rentan, dan sangat rentan terhadap HDB
patotipe VIII.
Hasil pengujian 100 aksesi sumberdaya genetik padi terhadap tungro
diperoleh 1 aksesi yang bereaksi agak tahan terhadap varian virus tungro 073
(Garut) dengan skala 6, yaitu Kuriak (9582). Selain itu diperoleh 3 aksesi yang
bereaksi agak tahan terhadap varian virus tungro 033 (Purwakarta) dengan skala
berkisar 4-6, yaitu Cungkring (9523), Oseg (9529), dan Muncul (9547).
Hasil pengujian 100 aksesi sumberdaya genetik padi terhadap ras
blas adalah sebagai berikut: yang tahan terhadap 1 ras blas diperoleh sebanyak
42 aksesi yang terdiri atas 24 aksesi tahan terhadap ras 033, 5 aksesi tahan
terhadap ras 073, 10 aksesi tahan terhadap ras 133, dan 4 aksesi tahan
terhadap ras 173, sisanya bereaksi agak tahan dan rentan.
Aksesi sumberdaya genetik padi yang tahan terhadap 2 ras blas
diperoleh 11 aksesi, terdiri atas 1 aksesi tahan terhadap ras 073 dan ras 173
yaitu Ciherang (Tahan BLB)(7848), namun rentan terhadap ras 033 dan agak
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tahan terhadap ras 133. Satu aksesi tahan terhadap ras 073 dan ras 133, namun
agak tahan terhadap ras 033 dan ras 173, yaitu Semati (7877), 5 aksesi tahan
terhadap ras 033 dan ras 133, namun agak tahan terhadap ras 073 dan 173,
yaitu Merdeka (7878), Inul (9518), dan Oseg (9529), kecuali Wulung1 dan
Angkok bereaksi rentan terhadap ras 173, 3 aksesi tahan terhadap ras 033 dan
ras 173, namun agak tahan dan rentan terhadap ras 073 dan ras 133. Satu
aksesi tahan terhadap ras 033 dan ras 073, namun agak tahan terhadap ras 133
dan rentan terhadap ras 173.
Aksesi sumberdaya genetik padi yang tahan terhadap 3 ras diperoleh
7 aksesi, yaitu Lamdaur ekor putih (9516), Cere Manggu (9517), Enud Rawa
Bogo (9519), Nengsih (9524), Jember (9526), Cere 2 (9527), dan muncul
(9547). Aksesi sumberdaya genetik padi yang tahan terhadap 4 ras diperoleh 1
aksesi, yaitu Cere Bereum (9525). Hasil pengujian 100 aksesi sumberdaya
genetik padi terhadap BLS di lapangan, 93% bereaksi agak tahan dan tahan,
dan 7% bereaksi rentan.
Skrining Aksesi Plasma Nutfah terhadap Cekaman Abiotik
Penelitian skrining sifat toleransi plasma nutfah padi terhadap cekaman
abiotik mengevaluasi paling sedikit 150 aksesi plasma nutfah ditambah masingmasing pembanding, terdiri dari lima kegiatan yaitu a), Skrining aksesi plasma
nutfah padi terhadap cekaman kekeringan b). Skrining aksesi plasma nutfah padi
terhadap cekaman salin pada fase bibit (12 dSm-1), c). Skrining aksesi plasma
nutfah padi terhadap cekaman Fe, d). Skrining aksesi plasma nutfah padi
terhadap cekaman aluminium, e), Skrining aksesi plasma nutfah padi terhadap
cekaman rendaman, , dan f). Skrining aksesi plasma nutfah padi terhadap
cekaman naungan. Kegiatan skrining plasma nutfah padi terhadap cekaman Fe
mengidentikasi sebanyak 7 aksesi yang memiliki sifat toleransi lebih baik
daripada Mahsuri yaitu acc7246 (Kwatek Padang Luas), acc7258 (Saba),
acc7271 (Siam Rendah), acc7274 (Siam unus Kuning Tanbak Sariah), acc 7276
(Unus), acc9514(Lamdaur Ekor Hitam) dan acc 9531 (Cere 1). Uji cepat toleransi
150 aksesi plasma nutfah padi pada fase bibit mengidentifikasi tiga aksesi yang
sangat potensial sebagai donor sifat toleransi terhadap cekaman aluminium yaitu
Padi Bau (nomor aksesi 9565), Padi Sigading Putih (nomor aksesi 9566) dan
Kuro (nomor aksesi 9584) yang memiliki nilai RPA 0,99. Hasil uji toleransi aksesi
plasma nutfah terhadap cekaman rendaman mengidentifkasi empat aksesi
dengan daya pulih antara 20-27% yaiut acc9595 (Ketan Kuning) dan acc7961
(Yoing), acc7968 (Djedah) dan acc9757 (Pare Ambo). Semua aksesi
dikategorikan sangat peka terhadap cekaman rendaman. Hasil pengujian
skrining terhadap cekaman salinitas mengidentifkasi sebanyak lima aksesi yang
menunjukkan respon tahan (skore 3) yaitu aksesi 9629 (Gondok), 9630 (Bimas
Merah), 9269 (Putih), 7125 (Umbul-umbul), 855 (Padi Banten), dan sebanyak 34
aksesi memiliki respon agak tahan (skore 5). Pengujian skrining terhadap
cekaman kekeringan sudah selesai dilaksanakan, namun data masih dalam
kompilasi, sementara itu pengujian aksesi plasma nutfah untuk sifat toleransi
terhadap naungan sedang dilaksanakan di Muara Bogor pada MT2 2016.
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3.2.
3.2.1.

Perakitan Varietas Unggul Baru
Perakitan VUB Padi Lahan Sub Optimal Melalui Konsorsium Padi

Nasional
Kegiatan perakitan varietas unggul baru padi teridiri dari kegiatan RPTP
yang berjudul: perakitan VUB padi lahan sub optimal melalui konsorsium padi
nasional. Kegiatan tersebut terdiri dari 6 ROPP/ Sub Judul dengan ringkasan
hasil sebagai berikut:
Perakitan Varietas Unggul Padi Gogo Toleran Naungan dan Suhu
Rendah
Penelitian bertujuan untuk merakit varietas padi gogo dataran tinggi
toleran suhu rendah dan padi gogo toleran naungan, berpotensi hasil tinggi,
tahan hama dan penyakit serta bermutu beras baik. Penelitian terdiri atas 5
kegiatan yaitu 1) Pembentukan populasi dasar padi gogo; 2) Seleksi dan evaluasi
padi gogo toleran naungan; 3) Seleksi dan evaluasi padi gogo dataran tinggi; 4)
Seleksi dan evaluasi galur padi gogo tahan hama dan penyakit 5) Skrining galur
padi gogo terhadap cekaman biotik dan abiotik serta mutu beras. Pada MT 1
tahun 2016 telah dihasilkan sebanyak 101 kombinasi persilangan padi gogo
untuk tujuan toleran suhu rendah (dataran tinggi) dan naungan (dataran
rendah) dengan berbagai keunggulan lainnya seperti toleran keracunan
alumunium dan kekeringan, tahan blas dan bermutu beras baik dan telah
ditanam 133 nomor F1 hasil persilangan tahun 2015.
Untuk pembentukan populasi dasar pada MT 1 tahun 2016 telah
dihasilkan sebanyak 101
kombinasi persilangan padi gogo untuk tujuan
perbaikan padi untuk
dataran tinggi dan naungan, serta masing-masing
sebanyak 243 dan 227 nomor bastar populasi ditanam pada MT 1 dan MT 2
2016. Seleksi terhadap galur-galur toleran naungan di tingkat pedigree pada MT
1 2016 menghasilkan 42 galur yang terpilih bulk dan 33 galur yang terpilih tiga
rumpun. Sementara dari 380 galur yang dievaluasi pada uji observasi padi
toleran naungan, sebanyak 54 galur terpilih untuk dilanjutkan ke uji daya hasil.
Dari uji daya hasil pendahuluan (UDHP) di bawah tegakan kelapa
diperoleh 10 galur yang memiliki hasil gabah diatas varietas Jatiluhur dan tiga
galur terbaik yaitu B11908F-TB-1-1, B12825E-TB-2-4 dan B13604E-TB-59-WN-1
masing-masing memiliki hasil sebesar 3.67 t/ha, 3.66 t/ha dan 3.47 t/ha.
Sementara itu sebanyak 800 galur pedigree ditanam pada MT1 2016 di Desa
Warangan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo pada ketinggian tempat 1050
m dpl dan telah terseleksi sebanyak 132 galur potensial. Dari uji observasi di
dataran tinggi terpilih sebanyak 53 galur yang akan dilanjutkan pada evaluasi
daya hasil pada musim mendatang. Sedangkan dari UDHP teridentifikasi lima
galur dengan hasil tertinggi yaitu B14168E-MR-19 (5.7 ton/ha), B14129E-MR-13
(5.3 ton/ha), B14168E-MR-2 (4.8 ton/ha), B14168E-MR-15 (4.8 ton/ha) dan
B14168E-MR-23 (4.5 ton/ha). Hasil tersebut lebih tinggi dibandingkan varietas
cek Sigambiri Putih dan Batutegi. Hasil skrining galur padi gogo terhadap 4 ras
blas menunjukkan variasi ketahanan pada genotipe yang diuji. Terdapat 113
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galur tahan ras 033, 109 galur tahan terhadap ras 073, 81galur tahan terhadap
ras 133, dan 26 galur tahan terhadap ras 173, sedang sisanya bereaksi agak
tahan dan rentan. Skrining padi gogo terhadap keracunan Al menunjukkan 1
galur yang berespon sangat tahan dan 7 galur yang berespon tahan terhadap
keracunan Al 60ppm.
Selain itu 67 galur tergolong agak tahan, 156 tergolong peka dan 19 galur
sangat peka terhadap Al 60 ppm. Skrinign kekekringan menunjukkan terdapat
dua galur yang menunjukkan tingkat toleransi setara dengan cek Salumpikit
yaitu B14906C-MR-64-1-1-2 dan B15231-MR-6-2. Hasil analisis mutu beras
menunjukkan bahwa teridentifikasi 22 galur padi gogo yang memiliki beras
merah. Dari keseluruhan galur beras merah tersebut terdapat 17 galur memiliki
bentuk beras panjang dan ramping dengan sedikit pengapuran. Selain itu analisis
kadar amilosa menunjukkan dari 22 galur padi gogo beras merah terdapat satu
galur dengan kadar amilosa sangat rendah atau sangat pulen, 14 galur pulen, 6
galur sedang dan 1 galur pera.
Perakitan Varietas Unggul Padi Rawa
Penelitian Perakitan VUB Padi Lahan Rawa Pasang Surut dan Rawa Lebak
meliputi tiga kegiatan yaitu (1) Pembentukan populasi dasar dan seleksi generasi
bersegregasi, (2) Observasi dan Uji Daya Hasil Galur-galur Padi Rawa, dan (3)
Evaluasi toleransi galur-galur padi rawa terhadap cekaman abiotik dan biotik.
Kegiatan pembentukan populasi dasar berupa persilangan, telah menghasil
59 populasi generasi F1 dengan tujuan menggabungkan beberapa sifat toleransi
terhadap cekaman abiotic dan biotik. Hasil seleksi pada populasi bastar, berhasil
identifikasi sebanyak 148 populasi yang memiliki fenotipik baik. Sedangkan hasil
seleksi pada galur-galur rawa generasi menengah (pedigree) berhasil memilih
sekitar 80 galur terbaik, dimana 12 galur masih harus diseleksi ulang dan 58
galur lainnya akan diuji lanjut pada observasi daya hasil. Sebanyak 57 galur
terpilih berdasarkan fenotipik dan toleransinya terhadap keracunan Fe, di
pengujian observasi lokasi Karang Agung, dan hanya 15 galur terpilih di lokasi
Kayu Agung.
Dari pengujian UDHP di lokasi Kayu Agung (Lebak tengahan), terpilih 8
galur terbaik, namun data belum dapat dilaporkan karena masih dalam proses.
Sedangkan di lokasi Karang Agung (pasang surut tipe B), terpilih 14 galur
dengan penampilan fenotipik baik dan hasil per plot yang lebih tinggi
dibandingkan varietas pembanding terbaik (IR42 dan Inpara 8).
Hasil pengujian UDHL di 4 lokasi, masing-masing berhasil memilih 11 galur
terbaik dari lokasi Kota Daro (Lebak tengahan), sedangkan di lokasi lebak lainnya
yaitu Tawar, Kalsel masih pada fase generatif dan data belum dapat dilaporkan.
Pada UDHL lokasi pasang surut tipe B, di Karang agung telah terpilih 5 galur
terbaik, sedangkan di balandean terpilih 8 galur terbaik berdasarkan skoring
toleransi terhadap keracunan Fe dan juga fenotipik secara keseluruhan.
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Kegiatan evaluasi galur padi rawa terhadap salinitas masih berlangsung,
dan hasil skrining terhadap toleransi rendaman, berhasil mengevaluasi 5 galur
dengan tingkat toleransi yang sebanding varietas tahan. Hasil evaluasi galur padi
rawa terhadap cekaman cekaman biotik, terdapat 9 galur yang memiliki
ketahanan terhadap WBC biotipe 1 dan 3, sedangkan galur B14316E-KA-1
diidentifikasi memiliki ketahanan terhadap hawar daun bakteri kelompok Xoo IV
dan VIII. Hasil skrining ketahanan terhadap penyakit blast mengidentifikasi
bahwa galur B14360E-KA-3 memiliki ketahanan terhadap 3 ras sekaligus, yaitu
ras 033, 133 dan 173.
Perakitan Varietas Unggul Padi Sawah Tadah Hujan Toleran
Kekeringan
Kegiatan pembentukan populasi dasar padi sawah tadah hujan toleran
kekeringan MT I 2016 telah dilaksanakan di KP Sukamandi dan RK Sukamandi
dengan menghasilkan sebanyak 77 kombinasi persilangan populasi F1 dan
dipanen benih F2 dari 41 kombinasi persilangan. Seleksi populasi generasi
bersegregasi tengah dilakukan terhadap 2651 galur anpa perlakuan kering dan
152 galur dengan perlakuan cekaman kekeringan di lahan tadah hujan di Desa
Sukamandi, Subang. Sebanyak 244 populasi dianggap telah seragam dan terpilh
untuk skrining ketahanan terhadap WBC dan materi tahan akan diikutkan dalam
observasi daya hasil tahun 2017. Selebihnya dilakukan seleksi pedigree untuk
materi seleksi tahun 2017.
Observasi daya hasil padi sawah toleran kekeringan tengah MT1
dilaksanakan di Pati terhadap 96 galur bersama empat vatietas pembanding.
Sebanyak satu galur, yaitu BP18322-3-2-JK-0-IND-1-SKI-9-PWK-1 (5,9 t/ha, 105
HSS) memiliki hasil lebih tinggi daripada cek terbaik Inpari 43 GSR Agritan (4,23
t/ha, 115 HSS), dengan umur galur yang lebih genjah. Pengujian MT2 tengah
dilakukan di lokasi yang sama. UDHL Padi Sawah Tadah Hujan Toleran
Kekeringan MT1 tengah dilakukan di Pati terhadap 36 galur beserta empat
varietas pembanding mengidentifikasi 32 galur memiliki hasil setara dengan cek
terbaik Inpari 38 (3,64 t/ha), diantaranya adalah GSRIR1-11-D3-S2 (4,06 t/ha),
BP14352e-2-2-2Op-JK-0 (3,91 t/ha), BP14352e-1-2-2Kr-JK-IND (3,89 t/ha),
BP14262e-2-8 (3,88 t/ha), PR40781b-3-4-SBY-0-CRB-3-SKI-1-3 (3,83 t/ha),
IR86157-B1-55-B-B-B-SKI-1-2-0 (3,74 t/ha), dan BP17280M-24C-2-IND (3,65
t/ha).
Pengujian MT2 tengah dilakukan di lokasi yang sama. UDHL Padi Sawah
dataran tinggi tengah dilakukan di Garut terhadap 32 galur beserta empat
varietas pembanding mengidentifikasi 20 galur dengan daya hasil setara cek
terbaik Sarinah (5,43 t/ha), diantaranya adalah IRGC 121705 (6,04 t/ha),
BP14022-10B-GRT-2-3-7-2 (5,88 t/ha), MTU-1098 (5,656 t/ha), HHZ 8-SAL6SAL3-Y1-SKI-0-3-1-B-PWK-1 (5,25 t/ha), IRGC 122025 (5,22 t/ha), BP13990-1BGRT-3-1-5-7-SKBM-2 (5,20 t/ha), dan SAGC-08 (4,87 t/ha). Aplikasi Marka
Molekuler untuk Pembentukan Padi Toleran Cekaman Kekeringan telah dilakukan
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terhadap ketiga tetua, yaitu galur Dro1, Ciherang, dan Inpari 32 untuk
mendapatkan individual tanaman yang autentik.
Pada MT2 tengah diuji pertanaman F1 atau F2 hasil persilangan kompleks
menggunakan tetua galur Dro1, Ciherang, Lipigo 2, dan Lipigo 4 menggunakan
marka terpaut Dro1. Skrining toleransi terhadap cekaman kekeringan bak semen
di rumah kaca dilakukan berdasarkan karakter menggulung dan mengeringnya
daun, serta persentase recovery tanaman. Galur-galur yang relatif toleran
cekaman kekeringan adalah BP18322-3-2-JK-0-IND-2-SKI-2-PWK-2, PR40780b6-5-SBY-0-CRB-1-SKI-2-1, BP20112c-SKI-2-2-0, BP17502c-SBY-1-CRB-9-SKI-0,
GSR IR1- 11-D1-Y1, dan BP14356e-1-B.Pada MT2 tengah disiapkan untuk
menguji populasi F1 atau F2 kombinasi persilangan Ciherang, Lipigo 2, dan
Lipigo 4 menggnakan marka terpaut Dro1. Skrining toleransi terhadap cekaman
kekeringan berdasarkan pola sebaran akar telah dilakukan di rumah kaca
terhadap 90 individual tanaman F3 hasil persilangan Ciherang/Dro1, dan
teridentifikasi individu-individu dengan jumlah akar vertikal ke bawah yang relatif
besar.
Material terseleksi akan diuji lebih lanjut pada tahun 2017. Skrining
ketahanan terhadap wereng batang coklat tahap I mengidentifkasi 63 galur agak
tahan terhadap WBC biotipe 1 dari 169 galur yang diuji. Saat ini sedang
dilakukan pengujian tahap 2 terhadap 244 galur. Skrining ketahanan terhadap
blas dilakukan terhadap materi generasi lanjut, saat ini sedang dilakukan
persiapan benih.
Perakitan Varietas Padi Toleran Rendaman
Perakitan Varietas Padi Toleran Rendaman, terdiri dari beberapa
kegiatan yang dilaksanan pada MT I dan II tahun 2016. Kegiatan tersebut adalah
Pembentukan Populasi Dasar Padi Toleran Rendaman (Persilangan dan
Pertanaman F1), Seleksi Bastar Pedigree Padi Toleran Rendaman, Observasi, Uji
Daya Hasil Pendahuluan, dan Skrining terhadap cekaman rendaman dan
Organisme Pengganggu Tanaman, serta Analisis Kadar Amilosa.
Penelitian padi toleran rendaman pada MT 1 tahun 2016 terdiri dari 3
kegiatan yaitu Pembentukan Populasi Dasar Padi Toleran Rendaman
dilaksanakan di KP Sukamandi dan RK Sukamandi, Bastar Pedigree Padi Toleran
Rendaman dilaksanakan di KP Sukamandi, dan Skrining HDB yang dilaksanakan
di RK Sukamandi. Penelitian padi toleran rendaman pada MT 2 tahun 2016 terdiri
dari 4 kegiatan yaitu Bastar Pedigree Padi Toleran Rendaman dilaksanakan di KP
Sukamandi, Observasi Daya hasil Padi Toleran rendaman, Skrining di Sukamandi
dan Uji Daya Hasil Pendahuluan dilaksanakan di Karangampel Indramayu.
Kegiatan Pembentukan Populasi Dasar ditanam sebanyak 85 calon tetua
persilangan dan 15 populasi baru F1 pada MT 1. Kegiatan Bastar pedigree
ditanam populasi yang terdiri atas 167 nomor pertanaman F-2 s/d F-5 (bastar),
141 nomor pertanaman pedigree 3 baris, dan 694 nomor pedigree 1 baris.
Kegiatan Observasi Daya Hasil, dilakukan Indramayu pada MT2 2016. Sebanyak
200 galur ditanam sebagai pertanaman observasi daya hasil padi toleran
rendaman.
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Kegiatan observasi mulai dilaksanakan semai tanggal 3 Desember 2016.
Kegiatan UDHP dilaksanakan pada MT 2 2016 di Indramayu. Kegiatan ini
menguji sebanyak 30 galur dan varietas pembanding. Kegiatan pengujian ini
mulai dilaksanakan semai tanggal 3 Desember 2016. Kegiatan skrining toleransi
rendaman galur-galur harapan padi sawah dilaksanakan di kolam rendaman dan
rumah kaca BB Padi Sukamandi pada MT 2 tahun 2016.
Jumlah materi yang diskrining adalah 112 galur generasi lanjut dan 160
populasi bastar. Skrining rendaman di kolam rendaman mulai dilaksanakan
tanam pada tanggal 28 November 2016, dan pertanaman direndam pada tanggal
12 Desember 2016. Sedangkan untuk hasil skrining rendaman pada fase
kecambah mulai dilaksanakan semai tanggal 1 Desember 2016. Skrining
ketahanan terhadap WBC dan HDB juga dilaksanakan pada MT2 2016 di rumah
kasa Sukamandi. Jumlah galur yang diuji pada skrining WBC ddan HDB masingmasing 112 galur. Skrining-skriming ini belum diperoleh data lengkapnya.
Kegiatan Analisis Kadar Amilosa dilakukan terhadap 112 galur dan
varietas. Galur yang memiliki kadar amilosa paling tinggi yaitu IR8685-39-2-1-B
(24,85%) dan galur yang memiliki kadar amilosa paling rendah adalah
BP17674e-4-3-3 (10,93%).
Sedangkan Ciherang dan Inpari 30 sebagai cek memiliki kadar amilosa
masing-masing sekitar 17% dan 15%. Dari semua galur yang diuji kadar
amilosanya, sebanyak 95 galur memiliki kadar amilosa antara 10-20% dan
tergolong kadar amilosa rendah, sebanyak 17 galur memiliki kadar amilosa 2025% dan tergolong kadar amilosa intermediate.
Perakitan Varietas Unggul Padi Toleran Salinitas
Salinitas merupakan salah satu masalah utama yang dapat menghambat
pertumbuhan dan produksi padi. Penanaman varietas toleran salinitas
merupakan salah satu strategi penting untuk mengurangi dampak merugikan
salinitas tanah terhadap produksi padi. Dalam jangka panjang penelitian ini
bertujuan untuk menghasilkan VUB padi sawah berumur genjah dan toleran
salinitas pada fase bibit (12 dS/m) yang memiliki potensi hasil tinggi serta tahan
hama dan penyakit utama. Pada tahun 2016 penelitian ini bertujuan untuk: 1)
Menghasilkan gene pool padi sawah toleran cekaman (salinitas) pada fase bibit
(12 dSm-1) melalui persilangan; 2) Menyeleksi populasi bersegregasi (galurgalur generasi awal) padi sawah berumur genjah serta toleran salinitas; 3)
Menyeleksi galur-galur generasi menengah padi sawah berumur genjah, toleran
salinitas, yang memiliki potensi hasil lebih tinggi dari varietas pembanding; dan
4) Menghasilkan galur-galur generasi lanjut padi sawah berumur genjah toleran
salinitas, tahan terhadap hama dan penyakit utama.
Penelitian terdiri atas: 1) Pembentukan populasi dasar padi toleran salin
dengan cara hibridisasi; 2) Seleksi dan evaluasi galur-galur generasi awal dan
menengah (F2-F8); 3) Uji Daya Hasil Pendahuluan dan Daya Hasil Lanjutan
galur-galur elit toleran salin; dan 4) Skrining materi pemuliaan padi terhadap
cekaman salin dan hama wereng coklat.
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Pada tahun 2016 sebanyak 93 kombinasi persilangan baru untuk tujuan
perbaikan sifat salinitas dan sifat penting lain telah dihasilkan. Sebanyak 198
populasi bastar ditanam dan diseleksi pada MT 1 2016 dan sebanyak 184
populasi bastar ditanam dan diseleksi pada MT 2 2016 yang terdiri atas populasi
F2 sampai F5.
Seleksi pedigree telah dilakukan terhadap galur-galur generasi
menengah di KP Sukamandi pada MT 1 dan MT 2. Sebanyak 150 galur terpilih
dari seleksi pedigree MT 1 2016 dan 313 galur dari seleksi pedigree MT 2 2016
yang akan dilanjutkan pada pertanaman observasi. Dari uji daya hasil
pendahuluan diperoleh 10 galur memiliki hasil gabah
di atas 5 t/ha (5,045,46t/ha), antara lain yaitu HHZ 14-SAL19-Y1, 1129-Ski-2, HHZ 10-DT5-LI1-LI1,
BP14082-2b-2-5-TRT-35-5-SKI-1, BP14082-2b-2-3-TRT-23-4-SKI-2, BP140822b-2-5-TRT-35-2-SKI-1,
BP14082-2b-2-3-TRT-22-2-SKI-3,
1127-Ski-4,
BP14082-2b-2-5-TRT-36-2-SKI-3, 1131-Ski-5, HHZ4-Sal5-Y2-Y1 dan BP140822b-2-5-TRT-36-2-SKI-3.
Uji Multilokasi Galur-galur Padi Adaptif Lahan sub Optimal
Kegiatan Uji multilokasi galur-galur padi adaptif lahan suboptimal
meliputi (1). Uji Multilokasi yang terdiri dari (a) uji multilokasi galur-galur padi
gogo adaptif dataran tinggi, (b) uji multilokasi galur-galur padi gogo konsorsium,
(c) uji multilokasi galur-galur padi sawah tadah hujan serta (2). Perbanyakan dan
pemurnian benih galur-galur elit padi adaptif lahan sub optimal.
Kegiatan uji multilokasi galur-galur padi gogo adaptif dataran tinggi telah
dilaksanakan pada MT 1 2016, di 3 lokasi yaitu (1) Di Garut Jawa Barat pada
ketinggian 955 m dpl. Galur B11592F-MR-23-2-2 menunjukkan hasil gabah yang
paling tinggi yaitu 4.93 ton/ha, nyata lebih tinggi dari varietas pembanding
Limboto dan Sigambiri Putih. (2) Di Magelang Jawa Tengah pada ketinggian 900
m dpl menunjukkan galur B11910D-MR-22-2 (7.08 ton/ha), memiliki hasil nyata
lebih tinggi dibandingkan varietas pembanding Limboto dan Sigambiri Putih.
Galur-galur lain yang memberikan hasil tinggi adalah B11592F-MR-23-2-2 (6.86
ton/ha) dan B14168E-MR-11 (6.67 ton/ha). (3) Di Dairi, Sumatera Utara pada
ketinggian 813 m dpl diperoleh 3 galur dengan rata-rata hasil tertinggi pada
pengujian di lokasi ini adalah galur B14168E-MR-10 (4.78 ton/ha), B14168E-MR5 (4.61 ton/ha), dan B14168E-MR-12 (4.38 ton/ha). Galur-galur tersebut
menunjukkan hasil yang nyata lebih tinggi dibandingkan varietas lokal Sigambiri
Putih yang merupakan varietas yang ditanam luas di dataran tinggi di Sumatera
Utara.
Kegiatan uji multilokasi galur-galur padi gogo konsorsium sedang
dilaksanakan pada MT 2 2016 di 7 lokasi pengujian. Pengujian di lokasi-lokasi
tersebut saat ini sedang Secara umum kondisi pertanama di lokasi-lokasi
tersebut saat ini baru mencapai fase vegetatif.
Kegiatan uji multilokasi galur-galur padi sawah tadah hujan toleran
kekeringan pada MT 1 2016 dilaksanakan di tiga lokasi pengujian, yaitu KP.
Balingtan Jakenan Kabupaten Pati (Jawa Tengah), di Desa Durian Kec. Pantai
Labu Kab. Deli Serdang (Sumatera Utara), dan di Desa Dengkol Kecamatan
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Singosari Kab. Malang (Jawa Timur). UML padi sawah tadah hujan di Kabupaten
Pati pada MT1 2016 mengidentifikasi 9 galur memiliki hasil setara dengan cek
terbaik Inpari 38 (5,62 t/ha). Uji multilokasi padi sawah tadah hujan di
Kabupaten Deli Serdang pada MT1 2016 mengidentifikasi dua galur yang
memiliki hasil lebih tinggi daripada cek terbaik Inpari 10 (7,11 t/ha). Di lokasi
pengujian Malang, terdapat tiga galur yang memiliki hasil nyata lebih tinggi
daripada Inpari 38 yaitu galur B12743-MR-18-2-3-5-PN-5-2-2-4), galur BP140342b-1-1-Trt-33-5-Ski-2 dan galur IR77674-3B-8-2-2-14-2-AJY4-Ind1. Kegiatan uji
multilokasi galur-galur padi sawah tadah hujan toleran kekeringan pada MT 2
2016 dilaksanakan di 7 lokasi yaitu Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem
Kabupaten Subang (Jawa Barat), Desa Dengkol Kecamatan Singasari Kabupaten
Malang (Jawa Timur), Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten
Lombok Tengah (NTB), Desa Pulutan Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo
(Jawa Tengah), Desa Bullo Watang Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten
Sidenreng Rappang (Sulawesi Selatan), Desa Boga Bosar Kecamatan Teluk
Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai (Sumut) dan Desa Durian Kecamatan
Pantai Labi Kabupaten Deli Serdang (Sumut). Di tujuh lokasi tersebut, kondisi
pertanaman baru mencapai fase vegetatif awal.
Kegiatan pemurnian dan perbanyakan galur-galur harapan padi sawah
lahan sub optimal dilaksanakan di KP Sukamandi. Telah dipanen sebanyak
777,85 kg benih murni (bulk) dari 114 galur yang dimurnikan. Benih-benih yang
telah dimurnikan dan diperbanyak telah siap digunakan untuk kegiatan uji daya
hasil/multilokasi pada musim yang akan datang.
3.2.2. Perakitan Varietas Unggul Padi Sawah Inbrida
Kegiatan perakitan varietas unggul baru padi teridiri dari kegiatan RPTP
yang berjudul: Perakitan Varietas Unggul Padi Sawah Inbrida. Kegiatan tersebut
terdiri dari 4 ROPP/ Sub Judul dengan ringkasan hasil sebagai berikut:
Perakitan Padi Sawah Potensi Hasil Tinggi
Penelitian perakitan varietas padi sawah potensi hasil tinggi belum
semua selesai dilakukan. Hasil sementara dari tujuh unit penelitian ini sampai
Desember 2016 adalah sebagai berikut: Telah dihasilkan sebanyak 327 galur
generasi lanjut yang mempunyai sifat-sifat mendukung potensi hasil tinggi.
Diperoleh 30 galur harapan padi yang mempunyai hasil 30 yang mempunyai hasil
10-30 persen dibanding dengan Ciherang.
Empat puluh enam galur harapan dan 10 varietas padi telah
dimurnikan dari 62 nomor galur dan varietas. Dari evaluasi ketahanan galur
terhadap Hama dan penyakit utama :13 galur agak tahan terhadap WBC bioitipe
1 ,2 dan 3; dua galur agak tahan terhadap WBC biotipe 1 dan 2 dan 21 galur
agak tahan WBC biotipe 1.
Dari evaluasi terhadap penyakit hawar daun bakteri (Xanthomonas
oryzae pv Oryzae ) tidak didapatkan galur yang tahan maupun agak tahanUDHP
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diperoleh lima galur yang mempunyai hasil 11 persen sampai 21 persen
disbanding varietas pembanding Ciherang.
Galur-galur tersebut adalah B13724C-MR-3-4-3-7 (9,33 t/ha), B14484EMR-10-KN-3 (9,16 t/ha), B13784C-MR-2-5-6-5-KN-3 (8.77 t/ha), B12531D-RS*11-1-PN-5-1-3-3 (8,62 t/ha), B13727C-MR-2-5-5-1 (8,54 t/ha) GKG. Dari 4 UDHL
diperoleh dua galur yang mempunyai hasil lebih dari 10 persen dari Ciherang.
Kedua galur tersebut adalah B12411E-MR-9-4-1 dan B12743-MR-18-2-3-7-PN11-3-1.
Peningkatan Ketahanan Varietas Unggul Padi Sawah terhadap Hama
dan Penyakit Utama
Penelitian Perakitan VUB Padi Sawah Tahan Hama dan Penyakit Utama
terdiri dari empat aktivitas yaitu (1). Pembentukan populasi dasar dan seleksi
generasi bersegregasi, (2) Seleksi dan evaluasi galur-galur padi sawah tahan
OPT (3) Observasi dan uji daya hasil padi sawah tahan OPT (4) skrining galurgalur untuk ketahanan terhadap wereng batang coklat, hawar daun bakteri, blas,
dan virus tungro serta skrining marka terkait ketahanan terhadapa hama wereng
batang coklat biotipe 1.
Capaian penelitian pada masing-masing kegiatan sampai bulan
Desember adalah sebagai berikut (1) terbentuk 106 kombinasi persilangan
(populasi F1) untuk sifat ketahanan terhadap hama dan penyakit utama, pada
pertanaman bastar MT2, sedang dievaluasi sebanyak 165 kombinasi persilangan
bersegregasi generasi F3 dan F4 hasil evaluasi pertanaman bastar MT I 2016, (2)
pada pertanaman pedigree sedang dievaluasi 2180 entri yang berasal dari 1200
pedigree satu baris seleksi pertanaman bastar, 360 entri pedigree tiga baris,dan
620 entri pedigree 1 baris hasil seleksi pedigree MT1 2016, hasil dari evaluasi
428 galur pertanaman observasi MT1 2016, teridentifikasi 200 galur dengan hasil
setara lebih baik dari varietas cek, dan dilanjutkan untuk dievaluasi pada MT2
2016, hasil pengujian Daya Hasil Lanjutan, teridentifikasi lima galur memiliki hasil
setara lebih tinggi dari pada Ciherang yaitu galur BP17314-Mr-SKIe-0, BP5168Kn-16-3-WBC-3-2-1, BP 19768b-WBC-1-9-4, BP19780b-WBC-2-3-4 BP16266e-41-0, dan BP19768b-WBC-1-9-10, hasil pengujian galur untuk skrining ketahanan
terhadap hawar daun bakteri, teridentifikasi 199 galur memiliki respon tahan
terhadap HDB patotipe III, 77 glaur tahan pototipe III dan VIII serta 20 galur
tahan patotipe III, IV dan VIII, hasil pengujian galur untuk skrining penyakit
blas, terdapat 44 galur tahan satu ras blas, 17 tahan dua ras blas, 6 galur tahan
tiga ras blas (BP4126-7f-Kn-18-1-WBC-2-3-4, BP20797d-SKI-37-9-2 , BP20797dSKI-1-2-1, BP20797d-SKI-1-2-3, BP31252E-SKI-1-2 dan galur BP17676e-2-21), hasil pengujian 30 galur untuk ketahanan virus tungro, teridenfikasi satu
galur tahan varians garut (BP17314-Mr-SKIe-)) dan 6 galur tahan varians
Purwakarta yaitu galur HHZ9-SKI-6-2-0Kr-JK-0-0, BP14814e-1-Kn-1-0, BP
19768b-WBC-1-9-4, BP19780b-WBC-2-3-3, BP17676e-7-3-3-1, BP17886e-10-21-3, hasil skinning marka molekular terkait dengan ketahanan WBC,
teredentifkasi i 5 marker SSR bersifat monomorfis dan 5 marker SSR bersifat
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polimorfis. Marker polimorfis diantaranya RM125, RM209, RM287, RM589,
RM8213.
VUB Inpari 13 memiliki pita DNA sebagai penanda molekuler ketahan
WBC yang sama dengan cek positif dengan menggunakan marker RM209 di
posisi 175bp. Inpari 31 memiliki pita DNA sebagai penanda molekuler ketahan
WBC yang sama dengan cek positif dengan menggunakan marker RM125 diposisi
150bp. Hasil pengujian Daya Hasil pendahuluan dan observasi MT1 2016, sedang
dalam kompilasi data. Pertanaman Observasi daya hasil di KP Kuningan sedang
dalam fase vegatatif awal serta pengujian skinning hama wereng coklat dan virus
tungro masih dilaksanakan di RK Kelti Hama dan Peyakit Tanaman.
Peningkatan Mutu Beras Dan Kandunga Nutrisi Varietas Unggul Padi
Sawah
Penelitian Peningkatan Mutu Beras dan Kandungan Nutrisi Varietas
Unggul Padi Sawah sebagian besar sudah selsai dilakukan. Hasil sementara dari
tiga kegiatan utama penelitian ini hingga Desember 2016 adalah sebagai berikut:
pertanaman bastar populasi telah ditanam sebanyak 94 nomor (populasi) yang
terdiri dari 86 kombinasi persilangan sudah selesai dilakukan.
Pertanaman Observasi yang terdiri 350 galur harapan dan 4 varietas
pembanding telah ditanam pada MT 1 2016, kegiatan sudah selesai dan data
sudah diperoleh. Dari pertanaman observasi telah dipilih galur-galur padi
fingsional berdaya hasil tinggi untuk diteruskan pada pengujian berikutnya
(UDHP). Pertanaman UDHP dilaksanakan di dua lokasi yaitu Pusakanegara dan
Suakmandi. UDHP di Pusakanegara sudah selesai dilakukan dan data sudah
diperoleh, sedangkan UDHP di Sukamandi masih dalam tahap pengumpulan dan
analisis data. Dari UDHP di Pusakanegara diketahui bahwa terdapat 17 galur
yang mempunyai hasil gabah kering giling lebih tinggi dibandingkan dengan
Ciherang (7.3 ton/ha), 7 galur diantaranya mempunyai hasil 11-18 persen lebih
tinggi dibandingkan dengan Ciherang. Ketujuh galur tersebut yaitu B13824E-MR18-3-3 (8.9 ton/ha), IR97443-65-2-CRB-0-SKI-0-SKI-0 (8.7 ton/ha), B14483EMR-43-2 (8.7 ton/ha), B13824E-MR-38-3-2 (8.7 ton/ha), ), B14484E-MR-34-1
(8.3 ton/ha), B13803C-MR-2-1-7-KN-2 (8.3 ton/ha) dan IR 97480-47-3-CRB-0SKI-0-SKI-0 (8.2 ton/ha).
Pertanaman UDHL sudah dilaksanakan di dua lokasi yaitu
Pusakanegara dan Sragen. UDHL di Pusakanegara sudah selesai dilaksanakan
dan data sudah diperoleh, sedangkan UDHL di Sragen baru selesai dipanen dan
masih dalam tahap pengambilan data komponen hasil. Dari UDHL di
Pusakanegara diketahui bahwa terdapat 8 galur harapan padi fungsional yang
mempunyai hasil gabah kering giling lebih tinggi dibandingkan dengan varietas
beras merah Aek Sibundong (4.6 ton/ha). Tiga galur diantaranya merupakan
galur harapan beras merah, yaitu B12344-3D-PN-37-6 (5.4 ton/ha), B12747-MR4-2-PN-2-2 (5.1 ton/ha) dan B12747-MR-4-3-PN-3-1 (5.4 ton/ha).
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Uji multilokasi galur-galur padi sawah
Uji Multilokasi galur-galur padi sawah fungsional tengah dilaksanakan di
Bantul, Sukamandi, dan Purbalingga. Hasil percobaan pada tiga lokasi tersebut
diketahui bahwa galur B5640H-MR-1-PN-1 memberikan hasil tinggi yang cukup
stabil. Pada MT2 2016, UML tengah dilaksanakan di KP Muara, Bantul, dan
Demak, yang saat ini masih dalam proses panen dan penghitungan komponen
hasil. Berdasarkan pengujian di KP Sukamandi pada MH 2016 diketahui bahwa
galur B12743-MR-18-2-3-5-PN-10-3-4-1, BP5478-1f-Kn-19-1-2-Klt-2*B-SKI-1*B,
BP7528-3f-7-1-KLT2*B-SKI*B,
dan
BP5478-1f-Kn-19-1-2-Klt-2*B-SKI-1*B
mampu memberikan hasil yang lebih tinggi dibanding varietas pembanding.
Beberapa karakter morfologi dan fisiologi tanaman dari 18 galur/varietas dapat
digunakan untuk menduga besarnya potensi hasil suatu galur atau varietas.
Galur/varietas mempunyai potensi hasil tinggi, selain didukung oleh komponen
hasil juga dipengaruhi oleh fase pertumbuhan, pengisian malai, dan partisi
asimilat. Hasil perbanyakan galur-galur padi sawah fungsional berkisar antara
4,7kg hingga 11,2kg, sedangkan galur padi sawah potensi hasil tinggi berkisar
antara 0,4 kg hingga 13 kg.
3.2.3. Perakitan Padi Hibrida Dengan Potensi Hasil 12-15 Ton/Ha
Tahan WBC, HDB, Tungro Atau Blas
Kegiatan perakitan varietas unggul baru padi teridiri dari kegiatan RPTP
yang berjudul: Perakitan Padi Hibrida Dengan Potensi Hasil 12-15 Ton/Ha Tahan
WBC, HDB, Tungro Atau Blas. Kegiatan tersebut terdiri dari 7 ROPP/ Sub Judul
dengan ringkasan hasil sebagai berikut:
Pembentukan dan Perbaikan Galur-Galur Tetua Padi Hibrida Tahan
WBC, HDB, Blas Atau Tungro
Kegiatan “Pembentukan dan perbaikan galur-galur tetua padi hibrida
tahan WBC, HDB, dan Tungro” telah dilaksanakan pada MT1 2016. Kegiatan ini
bertujuan untuk merakit galur mandul jantan, galur pelestari dan galur pemulih
kesuburan baru. Kegiatan penelitian pada tahun anggaran 2016 ini dilaksanakan
di Sukamandi yang meliputi kegiatan : (1) Pembentukan populasi F1, (2) Seleksi
generasi awal dan menengah pada populasi perbaikan galur pelestari dan
pemulih kesuburan dan (3) Pembentukan galur mandul jantan baru (back cross).
Pembentukan populasi F1, materi yang ditanam terdiri dari 15 Restorer, 8
Mantainer dan 10 Donor, saat ini fase vegetatif.
Pada seleksi generasi awal dan menengah MT-1, 2016 di KP. Sukamandi
telah ditanam sebanyak 150 populasi F1, 100 Populasi F2, 100 Populasi F3, 50
Populasi F4, 75 Populasi F5 dan 300 Populasi F6 saat ini masih fase vegetatif.
Pada pembentukan galur mandul jantan baru telah ditanam sebanyak 32
populasi silang balik, yang terdiri atas 12 populasi BC1, 5 populasi BC2, 8
populasi BC3, dan 7 populasi BC4 saat ini berada pada fase vegetatif.
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Pemurnian GMJ dan Restorer serta Produksi Benih Bahan Pengujian
Daya Hasil Padi Hibrida
Penelitiaan pemurnian GMJ dan restorer serta produksi benih bahan
pengujian daya hasil padi hibrida sudah dilaksanakan di KP Sukamandi pada
musim 1 atau musim kemarau 2016. Penelitian ini bertujuan, memperoleh benih
galur mandul jantan dan pemulih kesuburan yang murni serta menyediakan
benih untuk bahan penelitian padi hibrida untuk observasi, UDHP dan UDHL.
Kegiatan ini meliputi : (1) Pemurnian galur A, B dan R (2) Pengadaan benih
bahan observasi; (3) Pengadaan benih bahan UDHP; dan (4) Pengadaan benih
bahan UDHL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Kegiatan Pemurnian A, B
dan R sudah dilakukan di musim pertama dan akan dilanjutkan pada musim ke 2
2016. Kegiatan BP OBS mendapatkan 263 kombinasi yang mendapatkan benih
diatas 200 gram. Kegiatan BP UDHP mendapatkan b3nih 17 kombinasi dengan
banyak benih 600 gram. Kegiatan BP UDHL sebanyak 18 kombinasi
mendapatkan benih diatas 1200 gram.
Keragaan Kombinasi Galur Harapan Padi Hibrida
Keragaan Kombinasi galur Harapan Padi Hibrida dilaksanakan pada dua
musim tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi daya hasil
kombinasi hibrida harapan berfenotipe baik untuk tahap pengujian awal yang
tahan wereng coklat, HDB, blas atau tungro dan memiliki mutu gabah dan beras
baik. Kegiatan dalam penelitian ini meliputi: a) observasi daya hasil padi hibrida
b).uji daya hasil pendahuluan padi hibrida dan c).uji daya hasil lanjutan padi
hibrida Kegiatan semai dan tanam pada observasi daya hasil padi hibrida
dilaksanakan pada tanggal 23 mei 2016 dan 13 juni 2016, sehingga saat ini
pertanaman berada pada fase vegetatif awal.
Kegiatan semai dan tanam pada uji daya hasil pendahuluan padi hibrida
di KP. Sukamandi dilaksanakan pada tanggal 21 mei 2016 dan 11 juni 2016,
sedangkan di Cilacap dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2016 dan tanam 01 Juni
2016. Pertanaman uji daya hasil pendahuluan Mt 2 di KP. Sukamandi berada
pada fase vegetatif awal, sedangkan di Cilacap berada pada fase vegetatif.
Kegiatan uji daya hasil lanjutan dilakukan di tiga lokasi yaitu KP. SukamandiJawa Barat, Cilacap dan Sukoharjo provinsi Jawa Tengah. Kegiatan semai dan
tanam pada uji daya hasil lanjutan padi hibrida di KP. Sukamandi dilaksanakan
pada MT 1 tanggal 24 mei 2016 dan 14 juni 2016, di Cilacap dilaksanakan pada
tanggal 12 Mei 2016 dan tanam 01 Juni 2016, sedangkan di Sukoharjo dilakukan
semai pada 06 Juni 2016 dan tanam pada 27 juni 2016. Kegiatan Observasi daya
hasil terseleksi sebanyak 21 hibrida yang menunjukkan kelebihan hasil di atas
20% lebih tinggi dibanding Ciherang, kegiatan UDHP terseleksi 6 hibrida dengan
hasil di atas 8 t/ha, kegiatan UDHL, terseleksi 1 hibrida dengan hasil di atas 8
t/ha.
Skrining Galur Tetua dan F1 Padi Hibrida Terhadap Hama/Penyakit
Serta Uji Mutu Gabah dan Beras Padi Hibrida
Skrining Galur Tetua dan F1 Padi Hibrida terhadap Hama/Penyakit
sertaUji Mutu Gabah dan Beras Padi Hibridadilaksanakan di Sukamandi dan
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Bogor Jawa Barat. Penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi dan mendapatkan
informasi ketahanan galur-galur galur-galur tetua padi hibrida terhadap wereng
batang coklat, hawar daun bakteri, blas dan tungro serta dan mutu gabah dan
beras galur-galur tetua dan F1 padi hibrida. Kegiatan dalam penelitian ini
meliputi: a) Skrining ketahanan galur tetua padi hibrida terhadap penyakit hawar
daun bakteri (HDB) b).Skrining ketahanan galur tetua padi hibrida terhadap
hama wereng batang coklat (WBC)c).Skrining galur tetua padi hibrida terhadap
blas d). Skrining ketahanan galur tetua padi hibrida dan kombinasi hibrida baru
terhadap penyakit tungro e).Uji mutu gabah dan beras F1 padi hibrida. Kegiatan
skrining terhadap hawar daun bakteri dan blas dilaksanakan di KP. Muara Bogor.
Skrining terhadap hawar daun bakteri dilaksanakan pada bulan agustus
2016, sedangkan skrining terhadap blas dilaksanakan pada bulan oktober atau
november 2016. Skrining terhadap tungro dan wereng batang coklat
dilaksanakan di KP. Sukamandi. Skrining terhadap wereng batang coklat baru
dilaksanakan akhir bulan juli, sedangkan skrining terhadap virus tungro yang
dilakukan terhadap dua inokulum yaitu inokulum Garut dan inokulum Purwakarta
dilakukan secara bertahap, pada tahap pertama, ditanam sebanyak 40 nomor
yang disemai pada 06-06-2016, akuisisi pada 10-06-2016 dan inokulasi pada 1106-2016. Nomor 41-60 disemai pada 23-06-2016, akuisisi pada 26-06-2016 dan
inokulasi pada 27-06-2016. Penelitian uji mutu gabah dan beras dilakukan
terhadap materi F1 padi hibrida dan akan dilaksanakan di laboratorium flavor BB
Padi pada mt 2-2016.
Dari 150 galur yang diuji didapatkan yang tahan terhadap kelompok IV
ada 10 galur bereaksi agak rentan (AR), 4 galur agak tahan (AT) yaitu galur PK123, UDHP 13 , UDHL 17 , dan UDHL 18, serta 1 galur bereaksi tahan yaitu
galur GP505-1, sedang pada kelompok VIII hanya ada 1 galur tahan yaitu galur
UDHL 17 dan 9 galur bereaksi agak rentan. Dari 150 galur yang diuji ada 64
galur yang tahan terhadap 1 ras , 45 galur tahan terhadap 2 ras dan 4galur
tahan terhadap 3 ras yaitu galur UDHP 3, UDHP 33, UDHL 6 dan UDHL 16.
Penelitian Aspek Fisiologi dan Biokimia Tanaman Mendukung Heterosis
Hasil Gabah yang Tinggi
Heterosis pada F1-hibrida sangat berkaitan erat pada peningkatan laju
fotosintesa dan juga pada proses biokimia yang terjadi. Penelitian ini merupakan
bagian dari RPTP yang berjudul Perakitan Padi Hibrida dengan Potensi Hasil 1215 ton/ha Tahan WBC, HDB, Tungro atau Blas. Tujuan dari penelitian ini untuk
mengetahui beberapa karakter fisiologis yang mendukung heterosis positif untuk
hasil.
Kegiatan ini dilaksanakan di KP. Sukamandi 2016. Penelitian disusun
berdasarkan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan tiga ulangan. Materi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah 4 beberapa varietas unggul hibrida (Hipa
9, Hipa 18, Hipa 19, dan Hipa Jatim 2) dan tetuanya (individu F1, B, dan R).
Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan sementara bahwa Karakter yang
berpengaruh nyata terhadap peningkatan hasil yaitu tinggi tanaman, jumlah
anakan, dan bobot biomas.
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Peningkatan hasil berbanding lurus dengan peningkatan tinggi tanaman
khususnya pada 42 HST, dan penambahan bobot biomas khususnya pada fase
awal vegetatif, namun berbanding terbalik dengan penambahan jumlah anakan
per rumpun khususnya pada umur 56 HST cukup banyaknya anakan yang hanya
menjadi anakan non produktif sehingga hanya akan membuang cadangan
asimilat. Hibrida Hipa 18, Hipa 19, dan Hipa Jatim 2 mampu memberikan hasil
gabah kering giling (GKG) yang lebih tinggi dibanding dua individu tetuanya.
Hipa Jatim 2 mempunyai karakter zink yang diduga lebih baik, bahkan tetua R
nya mempunyai 42% gabah dengan range 251-300 x 104 gram/gabah yang
belum dicapai sepenuhnya pada individu F1 nya.
Identifikasi Lokasi Sesuai untuk Produksi Benih F1
Kegiatan “Identifikasi lokasi sesuai untuk produksi benih F1”. telah
mulai dilaksanakan pada MT1 2016. Kegiatan ini bertujuan untuk memverifikasi
hasil benih padi hibrida menggunakan galur CMS dengan tingkat persilangan
(outcrossing rate) tinggi, sedang dan rendah di wilayah yang diduga sesuai dan
membuat peta yang sesuai secara bioklimatologis untuk produksi benih padi
hibrida. Kegiatan penelitian pada tahun anggaran 2016 ini dilaksanakan di KP
Sukamandi, Ungaran Jawa Tengah, dan Malang jawa Timur yang meliputi
kegiatan : (1) Produksi benih F1 hibrida, (2) Verifikasi lokasi yang sesuai dengan
produksi benih padi hibrida.
Kegiatan produksi benih hibrida telah dimulai sejak Mei 2016
menggunakan tetua dari enam varietas hibrida yaitu Hipa10 (A6/PK18), Hipa11
(A6/R14), Hipa Jatim 2 (A1/PK88), dan Hipa 9 (A1/PK12). Produksi benih padi
hibrida di KP Sukamandi menghasilkan gabah F1 lebih tinggi dibanding lokasi
Ungaran. Lokasi Malang saat ini sedang proses tabulasi data dan diperkirakan
selesai pada akhir Desember 2016.
Uji Multilokasi Padi Hibrida
Penelitian Uji Multilokasi Padi hibrida tahun 2016 ini terdiri dari 8 padi
hibrida yang mempunyai potensi hasil tinggi di pengujian sebelumnya dan di
tanam di 7 lokasi pengujian bertujuan untuk menyeleksi padi hibrida dengan
empat varietas pembanding dengan menggunakan rancangan percobaan yang
digunakan di setiap lokasi adalah Rancangan Acak Kelompok. Pada saat ini
ketujuh lokasi pertanaman masih dalam fase vegetative.
Pengujian uji multilokasi sebanyak 8 hibrida di Cilacap dimulai sebar pada
tanggal 19 Oktober 2016. Kegiatan tanam kemudian dilakukan pada tanggal 6
November 2016. Pada awal pertanaman, fase vegetatif vigor tanaman dalam
kondisi baik tidak terkena hama penyakit.
Pengujian multilokasi padi hibrida di Sukoharjo Jawa Tengah dimulai
sebar pada tanggal 19 Oktober 2016. Kegiatan tanam kemudian dilakukan pada
tanggal 6 November 2016.. Pertanaman menunjukkan vigor dan skor PACP yang
baik akan tetapi pada awal pertanaman sempat terendam banjir setengah hari,
dan pada saat ini masih fase vegetatif dan beberapa hibrida yang di uji ada
serangan penggerek dalam taraf rendah dan sudah di lakukan pengendalian.
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Pengujian multilokasi padi hibrida di Salatiga dimulai sebar pada tanggal
23 November 2016 dan tanam tanggal 13 Desember 2016. Pada saat ini
pertanaman di sukamandi masih fase vegetative.

Gambar 21. Pertanaman Uji Multi Lokasi di Sukamandi, Jawa Barat
Pengujian multilokasi padi hibrida di Blitar dimulai sebar pada tanggal 28
Oktober 2016 dan tanam tanggal 24 November 2016. Pada saat ini pertanaman
di sukamandi masih fase vegetative.
Pengujian multilokasi padi hibrida di Kuningan Jawa Barat dimulai sebar
pada tanggal 30 Oktober 2016 dan tanam tanggal 20 November 2016. Adapun
pertanaman masih fase vegetative dan sudah dilakukan pemupukan pertama.
Pengujian multilokasi padi hibrida di Malang Jawa Timur dimulai sebar
pada tanggal 30 November 2015 dan tanam tanam diprediksikan tanggal 30
Desember 2016. Sedangkan, Pengujian multilokasi padi hibrida di Pasuruan Jawa
Timur belum dilakukan semai, karena masih menunggu musim tanam petani
sekitar.
3.3.

Penyediaan Teknologi dan Inovasi Budidaya, Pasca Panen
Primer

3.3.1. Perbaikan Komponen Teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu
(PTT) Sawah
Kegiatan Penyediaan Teknologi dan Inovasi Bidudaya, Pasca Panen
Primer teridiri dari kegiatan RPTP yang berjudul: Perbaikan Komponen Teknologi
Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) Sawah. Kegiatan tersebut terdiri dari 5
ROPP/ Sub Judul dengan ringkasan hasil sebagai berikut:
Penyiapan Lahan Sawah dengan Cara Olah Tanah pada Kondisi Air
Terbatas
Penelitian yang berjudul Penyiapan Lahan Sawah dengan Cara Olah
Kering tidak dapat dilakukan, karena musim kemarau yang basah/ La Nina. Oleh
karena itu kami mengusulkan perubahan melalui Adendum yang telah disetujui
oleh Penanggung Jawab RPTP, Ketua Kelti Budidaya, Kabid Program dan
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Evaluasi dan Ka. BBPadi. Perubahan yang diusulkan yaitu :1. Lokasi penelitian di
Desa Balereja, Kecepatan Gantar, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu,
Provinsi Jawa Barat. 2. Judul penelitian, Penyiapan Lahan Sawah dengan Cara
Olah Tanah pada Kondisi Air Terbatas. 3. Perlakuan adalah : 1.Penyiapan lahan
dengan cara olah tanah pada kondisi air terbatas menggunakan traktor tangan
(dibajak dengan bajak singkal kedalaman 10 cm – Digelebeg – Dihaluskan) pada
kondisi air tidak tergenang. 2. Penyiapan lahan dengan cara olah tanah pada
kondisi air terbatas menggunakan traktor tangan (dibajak dengan bajak singkal
kedalaman 20 cm – Digelebeg – Dihaluskan) pada kondisi air tidak tergenang. 3.
Penyiapan lahan menggunakan traktor tangan (dibajak dengan bajak singkal
kedalaman 10 cm – Digelebeg – Dihaluskan) pada kondisi tinggi air 10 cm.
4.Penyiapan lahan menggunakan traktor tangan (Digelebeg – Dihaluskan) pada
kondisi tinggi air 10 cm. 4. Sistem tanam Jarwo 4 : 1 modifikasi. 5.1. Kualitas
pelumpuran tanah setelah pengolahan tanah. 5.2. Jumlah air hujan pada petak
percobaan diamati penakar curah hujan yang ada dan dari pendekatan asumsi
parameter yang berpengaruh.
Dengan demikian tujuan penelitian menyesuaikan dengan judul, yaitu
mempersiapkan lahan sawah melalui olah tanah pada kondisi air terbatas dan
kedalaman olah tanah agar konsumsi air lebih hemat dan jeluk tanah lebih
dalam untuk pelumpuran serta mendukung sistem tanam padi serempak.
Pengamatan/data yang dikumpulkan adalah : (1) Waktu kerja pengolahan tanah
(Menit), (2) Konsumsi air (m3/ha), (3) Kualitas pelumpuran setelah pengolahan
tanah, (4) Pertumbuhan tanaman padi (tinggi dan jumlah anakan setiap 2
minggu sekali) dan hasil panen, dan (5) Analisa Usahatani (Rp/ha). Pengamatan
/ data yang diamati dari no (4), untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan
akan diuji dengan DMRT pada taraf 5%.
Perbaikan Sistem Produksi Benih Dan Pengelolaan Benih Di Tingkat
Petani
Penelitian Perbaikan Sistem Produksi dan Pengelolaan Benih di Tingkat
Petani sedang dilaksanakan di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi pada tahun
2016. Penelitian diawali dengan survei ke petani yang menggunakan benih
produksi sendiri untuk mendapatkan informasi tentang varietas yang ditanam,
sumber benih, serta cara produksi dan pengelolaan benih padi sawah di tingkat
petani, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi mutu benih dan kesehatan benih
padi sawah yang digunakan petani, serta hasil gabah dengan menggunakan
benih tersebut.
Hasil survei menunjukkan bahwa 42,2 % petani responden menanam
varietas unggul seperti Mekongga, Cigerang dan Inpari 10, dan sisanya
menanam padi lokal seperti Borang, Sabret dan Nengsih. Sumber benih untuk
pertanaman MH oleh 82,3 % petani responden adalah benih produksi petani dan
sisanya menggunakan benih bersertifikat, sedangkan untuk pertanaman pada
MK 86,2% petani responden menggunakan benih produksi sendiri dan sisanya
menggunakan benih bersertifikat. Sebanyak 10% sampel benih dari petani
mempunyai daya berkecambah dan atau vigor yang sudah rendah, sebanyak
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40% sampel benih petani kadar air benihnya terlalu tinggi (>13%) dan sebanyak
90% sampel benih tersebut mempunyai persentase benih murni yang rendah.
Uji kesehatan benih sudah selesai, namun proses pengolahan data hasil
uji masih dalam proses. Pertanaman benih produksi petani varietas lokal
menunjukkan campuran varietas lain yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan
lainnya. Penambahan pupuk (P2, p3, p4) meningkatkan hasil gabah kering
panen (ubinan) dibandingkan dengan perlakuan pupuk rekomendasi saja.
Optimalisasi Produktivitas Padi Melalui Penyesuaian Sistem Tanam
Penelitian ini merupakan bagian dari RPTP yang berjudul Perbaikan
Komponen Teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) padi sawah. Tujuan
dari penelitian ini untuk mendapatkan informasi teknologi sistem tanam padi
sawah yang tepat menurut tipe varietas serta kebutuhan pupuk untuk
memberikan produktifitas yang lebih tinggi. Penelitian dilaksanakan di kawasan
pengembangan legowo padi sawah 2016 pada tiga kabupaten yang berbeda di
Jawa Barat yaitu Indramayu, Subang dan Bandung. Penelitian disusun
berdasarkan Rancangan Split-Split Plot dengan tiga ulangan. Petak utama adalah
dosis pemupukan rekomendasi yang terdiri atas dua taraf yaitu (1) rekomendasi
berdasarkan
software
PHSL
Layanan
Konsultasi
Padi
(http://webapps.irri.org/id/lkp/) dan (2) PUTS.
Anak petak adalah varietas sebanyak dua tingkat, yaitu (1) inbrida dan
(2) hibrida. Anak-anak petak adalah jarak tanam dengan tiga taraf: (1) tegel
dengan ukuran 25cm x 25cm, dan (2) legowo 2:1 rekomendasi (25:50:12,5 cm).
Variabel yang diamati meliputi: karakteristik tanah awal, jumlah anakan, luas
daun, bobot kering tanaman, komponen hasil (jumlah malai, persen gabah isi,
jumlah gabah per malai, bobot 1000 butir), dan hasil. Pertumbuhan dan
produktivitas padi sangat spesifik pada pola pengaturan populasi tanaman dalam
system tanam, dosis pemupukan yang digunakan, dan tentunya tipe varietas
yang ditanam. Pada tiga lokasi dengan ketinggian tempat yang berbeda,
Indramayu (dataran rendah) Subang (dataran menengah) dan bandung (dataran
tinggi) menunjukkan bahwa varietas hibrida Hipa 18 memberikan hasil tertinggi
dengan pendekatan system tanam tegel.
Penambahan populasi dengan system tanam legowo hanya mampu
meningkatkan jumlah anakan per m2 dan memperbaiki laju pertumbuhan serta
laju asimilasi bersih namun tidak meningkatkan bobot gabahnya. Performa
hibrida Hipa 18 mampu menunjukkan potensi hasil lebih tinggi dibanding Inbrida
inpari 32 pada dataran tinggi (650 mdpl). Varietas inbrida Inpari 32 dengan
peningkatan populasi melalui system tanam legowo 4:1 tipe 2 memberikan hasil
paling optimal dibanding legowo 2:1. Dosis pemupukan menggunakan PUTS
lebih memberikan peningkatan hasil, kecuali pada system tanam 4:1 tipe 2, dosis
pemupukan sesuai rekomendasi Layanan Konsultasi Padi lebih unggul.
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Pemupukan N, P, dan K Jangka Panjang: Respon Padi Sawah Terhadap
Produktivitas dan Keseimbangan Hara Lahan Sawah
Pengaruh pemupukan N, P, dan K jangka panjang: respon padi sawah
terhadap produktivitas dan keseimbangan hara lahan sawah, Sarlan
Abdulrachman, Swisci Margaret, dan Ipuk Syarifah.
Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi dampak kontinyuitas pemberian
pupuk NPK dan respon pertumbuhan serta tingkat produksi padi sawah yang
diberi pupuk secara kontinyu dalam jangka panjang. Perlakuan disusun
berdasarkan rancangan Split Plot dengan 4 ulangan. Petak utama adalah
pemupukan, terdiri dari 6 kombinasi perlakuan pupuk yaitu kontrol (tanpa
pupuk), pemupukan berdasarkan PHSL, +PK, +NP, +NK, dan +NPK masingmasing dengan luas petak utama (6,5 x 24) m. Takaran pupuk yang digunakan
adalah 140 kg N/ha, 15 kg P/ha, dan 50 kg K/ha. Pupuk diberikan tiga kali, 1/3
takaran N diberikan sebagai pupuk dasar bersama seluruh pupuk P dan ½
takaran pupuk K, 1/3 takaran N diberikan sebagai pupuk susulan pertama pada
saat anakan produktif (28-35 hst) dan 1/3 dosis N bersama ½ dosis K sisanya
yang diberikan sebagai pupuk susulan kedua pada saat primordia bunga. Untuk
perlakuan PHSL pupuk N diberikan berdasarkan pembacaan SPAD/BWD,
sedangkan pupuk P dan K ditetapkan berdasar status hara tanah menggunakan
PUTS. Anak petak adalah varietas yaitu Inpari 33 (padi Inbrida), Hipa 8 (padi
Hibrida), dan Inpari 23 (PTB) di KP Sukamandi, dan pemberian unsur mikro (Zn,
Cu dan S) dengan dosis 5 kg ZnSO4, 2 kg CuSO4 dan 10 kg S per ha untuk KP
Pusakanegara.
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Pemberian pupuk mempengaruhi
tidak saja pertumbuhan dan produktivitas tanaman tetapi juga status hara
tanah. Pemberian pupuk N selalu direspon secara positif oleh tanaman padi,
sebaliknya tingkat responsifitas terhadap pupuk P dan K ditentukan oleh adanya
residu pupuk di dalam tanah, (2) Pemberian 15 kg P/ha dan 50 kg K/ha secara
kontinyu telah menaikan status hara P dan K pada tanah masing-masing menjadi
43,46 mg P2O5/100g dan 53,51 mg K2O/100g, sehingga justru negatif
pengaruhnya terhadap produktivias padi, (3) Tatakelola model PHSL mampu
mengatur dosis pupuk N, P dan K sesuai status hara tanah maupun kebutuhan
tanaman sehingga produksi padi yang diperoleh lebih tinggi dan pupuk yang
digunakan lebih efisien, (4) Tipe varietas menentukan respon parameter
pertumbuhan, komponen hasil dan produktivitas terhadap pupuk. Secara umum
karakter yang lebih superior pada Hibrida (Hipa 8) adalah tinggi tanaman dan
warna daun, Inbrida (Inpari 33) pada karakter jumlah anakan, dan PTB (Inpari
23) pada karakter biomas dan warna daun, dan (5) Pemberian unsur mikro (Zn,
Cu, S) tidak nyata pengaruhnya baik terhadap pertumbuhan maupun hasil panen
di KP. Pusakanegara. Membaiknya tingkat kesuburan lahan akibat periode bera
yang cukup panjang diduga sebagai salah satu penyebabnya.
Respon Tanaman terhadap Pemberian Fosfor dan Bahan Organik pada
Pola Tanam Berbasis Padi di Sukamandi
Penelitian dilaksanakan dalam tiga tahapan dengan pola tanam padipalawija-padi. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan rekomendasi
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pemberian fosfor dan bahan organik (pukan sapi) untuk peningkatan dan
keberlanjutan produktivitas pada pola tanam padi-palawija-padi di Sukamandi,
Jawa Barat. Palawija yang akan digunakan pada penelitian adalah kacang hijau.
Pengamatan dilakukan terhadap pertumbuhan, komponen hasil, hasil tanaman
serta analisis tanah untuk sifat kimia dan sifat biologi tanah. Pengamatan
terhadap pertumbuhan tanaman, komponen hasil dan hasil selama dua musim
tanam (padi-kacang hijau), menunjukkan hasil bahwa perlakuan beberapa taraf
dosis pemupukan P dan pemberian bahan organik berpengaruh terhadap
pertumbuhan tanaman padi, jumlah malai per rumpun dan hasil Gabah Kering
Giling (GKG), namun residunya belum menunjukkan pengaruh beda nyata
terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Berdasarkan nilai GKG (MT-1),
terlihat adanya beda nyata antara plot yang tidak diberikan pupuk P dan dengan
pemberian pupuk P. Produktivitas tertinggi pada MT-1 diperoleh dari kombinasi
perlakuan pupuk P 30 kg/ha dan bahan organik 6 t/ha dengan nilai GKG 8.06
t/ha.
Hasil analisa sifat kimia tanah menunjukkan peningkatan dosis pupuk P
dapat meningkatkan P-tersedia dalam tanah. Oleh karena itu penambahan unsur
hara P tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hara diawal pertumbuhan
hingga hara P yang sebelumnya dalam bentuk tidak tersedia diubah menjadi
bentuk tersedia untuk tanaman oleh mikroorganisme tanah.
3.3.2. Perbaikan Komponen Teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu
Padi Lahan Sub Optimal
Kegiatan penyediaan teknologi dan inovasi bidudaya, pasca panen primer
teridiri dari kegiatan RPTP yang berjudul: Perbaikan Komponen Teknologi
Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi Lahan Sub Optimal. Kegiatan tersebut terdiri
dari 3 ROPP/ Sub Judul dengan ringkasan hasil sebagai berikut:
Perbaikan Komponen Teknologi Persiapan Lahan dan Pengendalian
Gulma Serta Preferensi Petani Padi Gogo
Penelitian Perbaikan Komponen Teknologi Persiapan Lahan dan
Pengendalian Gulma Serta Preferensi Petani Padi Gogo dilaksanakan di tiga lokasi
yaitu di Desa Roburan, Padang Lawas, Desa Cikeusal, Serang Banten dan di
Desa Cikawung, Indramayu yang rencananya akan dilaksanakan pada MH
2016/2017.
Perbaikan teknologi yang dimaksud menyangkut sistem persiapan lahan
dalam hubungannya dengan sistem penyiangan dan pengendalian gulma dan
preferensi petani terhadap varietas unggul baru padi gogo.
Teknik persiapan lahan OTS maupun OTM yang dikombinasikan dengan
penyiangan manual maupun herbisida pra tumbuh nyata tidak berpengaruh
terhadap pertumbuhan tinggi tanaman dan jumlah anakanpada pengamatan
pertumbuhan 30 HSTb. Produktivitas padi gogo di Padang Lawas masih sangat
rendah dengan varietas lokal dan teknik budidaya yang dilakukan masih
sederhana. Berdasarkan hasil PRA di Padang Lawas, petani membutuhkan
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informasi VUB padi gogo dan teknologi budidaya yang dapat memberikan
peningkatan hasil dan pendapatan.
Perbaikan Teknologi Pemupukan Sebagai Komponen Pengelolaan
Tanaman Terpadu Padi Gogo
Perkembangan industri saat ini terus menggeser lahan pertanian
optimal menjadi lahan-lahan pertanian suboptimal. Lokasi serta tingkat
kesuburan di lahan suboptimal dirasa masih kurang menguntungkan bagi petani.
Lokasi yang jauh dari pemukiman petani serta tingkat kesuburan yang masih
rendah menjadi kendala bagi petani untuk berusaha tani lahan suboptimal.
Seiring dengan produktivitas yang belum optimal maka diperlukan perbaikan
komposisi dan dosis pupuk agar meningkatkan kesuburan serta produktivitas
setempat. Untuk mencapai tingkat produksi yang tinggi perlu penerapan
teknologi yang tepat, baik varietas yang digunakan, cara dan dosis pemupukan
serta waktu tanamnya.
Komponen teknologi yang diterapkan harus sinergis satu dengan
lainnya dan masing-masing komponen teknologi sendiri-sendiri atau bersama
dengan lainnya harus sinergi dengan lingkungan tumbuh tanaman. Tujuan dari
penelitian ini untuk mendapatkan kombinasi pupuk organik dan anorganik serta
hayati yang optimal untuk mencapai hasil optimum pada tanaman padi gogo.
Penelitian ini dilakukan di dua kabupaten di Jawa Barat yaitu Indramayu dan
Banten pada tahun 2016/2017.
Peneltian “Perbaikan Teknologi Pemupukan Sebagai Komponen
Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi Gogo” lokasi provinsi Jawa Barat
dilaksanakan di Desa Plorosokerep, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu.
Penanaman telah dilakukan pada tanggal 8 Nopember 2016.
Sifat kimia tanah awal. Sifat kimia tanah awal di lokasi percobaan
belum dapat dilaporkan karena masih dalam proses analisis di Laboratorium
Tanah Balai Penelitian Tanaman Sayuran (Balitsa).
Pertumbuhan Tanaman. Tinggi tanaman dan jumlah anakan per
rumpun merupakan karakter yang diamati untuk melihat perbedaan
pertumbuhan tanaman akibat perlakuan. Karakter-karakter tersebut diamati
sebanyak 3 kali yaitu saat 30 HSTb, 60 HStb dan menjelang panen. Hingga
kegiatan ini dilaporkan, umur tanaman belum memenuhi syarat untuk diamati
sehingga data belum tersedia.
Hasil dan Komponen Hasil. Hingga saat ini tanaman masih berada
pada fase vegetatif, sehingga data hasil dan komponen hasil belum tersedia.
Diperkirakan panen baru akan dilaksanakan pada minggu ke IV bulan Pebruari
2017.
Peneltian “Perbaikan Teknologi Pemupukan Sebagai Komponen
Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi Gogo” lokasi provinsi Banten dilaksanakan di
Desa Sukarame, Kecamatan Cikesali, Kabupaten Serang. Penanaman telah
dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2016.
Sifat kimia tanah awal. Sifat kimia tanah awal di lokasi percobaan
belum dapat dilaporkan karena masih dalam proses analisis di Laboratorium
Tanah Balai Penelitian Tanaman Sayuran (Balitsa).
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Pertumbuhan Tanaman. Tinggi tanaman dan jumlah anakan per
rumpun merupakan karakter yang diamati untuk melihat perbedaan
pertumbuhan tanaman akibat perlakuan. Karakter-karakter tersebut diamati
sebanyak 3 kali yaitu saat 30 HSTb, 60 HStb dan menjelang panen. Hingga
kegiatan ini dilaporkan, pengamatan pertumbuhan tanaman baru dilakukan satu
kali yaitu saat tanaman berumur 30 HSTb. Saat tanaman berumur 30 HSTb
terlihat tinggi tanaman berkisar antara 38.50 hingga 46.94 cm, sedangkan
jumlah anakan per rumpun berkisar antara 7.31 hingga 12.72 batang (Tabel 1).
Hasil analisis ragam terhadap tinggi tanaman umur 30 HSTb menunjukkan hasil
bahwa tanaman tertinggi diperoleh dari plot percobaan yang diberikan perlakuan
pemberian pupuk anorganik berdasarkan PUTK (P3) dan tanaman terendah
terdapat pada plot kontrol (P1) atau tanpa diberikan pupuk. Untuk karakter
jumlah anakan per rumpun terlihat bahwa jumlah anakan per rumpun tertinggi
diperoleh dari plot P8 yang diberikan perlakuan 75% pupuk anorganik dengan
rekomendasi petani dan ditambahkan pupuk organik dan pupuk hayati,
sedangkan jumlah anakan terendah sama seperti pada karakter tinggi tanaman
terdapat pada plot kontrol (P1) atau tanpa diberikan pupuk.
Tabel 29.

Tinggi tanaman dan jumlah anakan pada percobaan Perbaikan Teknologi
Pemupukan Sebagai Komponen Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi Gogo,
Cikeusal Banten MH 2016/2017
Umur 30 HSTB
Perlakuan
Tinggi Tanaman
Jumlah anakan
(cm)
(batang)
P1
Kontrol (tanpa dipupuk)
38,50 e
7,31 d
Pupuk anorganik berdasarkan
P2
42,33 bcd
11,59 ab
kebiasaan petani setempat
Pupuk anorganik berdasarkan
P3
46,94 a
11,83 ab
hasil analisis PUTK
P4
P2 + pupuk organik
43,42 bcd
11,28 ab
P5
P3 + pupuk organik
45,58 ab
11,75 ab
P6
P4 + pupuk hayati
42,17 cd
11,06 b
P7
P5 + pupuk hayati
44,61 abc
11,92 ab
75% P2 + pupuk organik +
P8
43,39 bcd
12,72 a
pupuk hayati
75% P3 + pupuk organik +
P9
43,08 bcd
11,22 ab
pupuk hayati
50% P2 + pupuk organik +
P10
41,11 de
11,06 b
pupuk hayati
50% P3 + pupuk organik +
P11
42,81 bcd
11,22 ab
pupuk hayati
P12
Pupuk organik + pupuk hayati
40,64 de
9,49 c
P13
Pupuk organik
40,25 de
8,89 c
P14
Pupuk hayati
41,53 cde
9,28 c
Rata-rata
42,59
10,76
CV
4,1
7,9

Ket: Angka pada kolom yang sama diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata
menurut uji DMRT 5%
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Hasil dan Komponen Hasil. Hingga saat ini tanaman masih berada
pada fase vegetatif, sehingga data hasil dan komponen hasil belum tersedia.
Diperkirakan panen baru akan dilaksanakan pada minggu ke IV bulan Januari
2017.
Optimasi Produksi Padi Lahan Rawa Lebak dan Pasang Surut Melalui
Pengelolaan Waktu Tanam, Pengelolaan Air dan Pemupukan
Penelitian dilaksanakan di Kalimantan Selatan pada musim kering
tahun 2016 di lahan rawa lebak dan rawa pasang surut. Tujuan dari penelitian ini
adalah mendapatkan informasi perbaikan komponen PTT padi rawa berupa
pengelolaan waktu tanam (tinggi muka air saat tanam) di lahan rawa lebak serta
pengelolaan air dan pemupukan di lahan rawa pasang surut.
Pengamatan dilakukan terhadap pertumbuhan dan komponen hasil
tanaman serta karakteristik kimia tanah. Berdasarkan hasil pengamatan dapat
disimpulkan bahwa waktu tanam di lahan rawa lebak saat ketinggian muka air 20
cm masih dapat mendukung pertumbuhan dan hasil beberapa varietas padi rawa
dengan Mekongga sebagai varietas dengan hasil GKG tertinggi.
Di lahan pasang surut, pengelolaan air dengan pembuatan parit
keliling dan kemalir meskipun tidak selalu nyata namun terlihat lebih mendukung
pertumbuhan tanaman dan hasil padi. Rekomendasi dosis pupuk anorganik yang
ditentukan berdasarkan PUTR dan aplikasi DSS (Decision Support System) dari
Balitra terlihat sama baiknya dalam mendukung pertumbuhan dan hasil padi di
lahan rawa pasang surut. Namun penambahan pupuk organik dan pupuk hayati
terlihat belum mampu meningkatkan kemampuan pertumbuhan tanaman
maupun hasil padi.
3.3.3. Perbaikan Teknologi Pengendalian Hama Dan Penyakit Utama
Tanaman Padi
Kegiatan penyediaan teknologi dan inovasi bidudaya, pasca panen primer
teridiri dari kegiatan RPTP yang berjudul: Perbaikan Teknologi Pengendalian
Hama Dan Penyakit Utama Tanaman Padi. Kegiatan tersebut terdiri dari 4 ROPP/
Sub Judul dengan ringkasan hasil sebagai berikut:
Pemetaan Patotipe Xanthomonas Oryzae Pv. Oryzae Penyebab
Penyakit Hawar Daun Bakteri Di Jawa Tengah
Penelitian bertujuan untuk mengetahui komposisi dan sebaran patotipe
bakteri Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) penyebab penyakit hawar daun
bakteri (HDB) padi di daerah produksi padi di Jawa Tengah. Penelitian
dilaksanakan pada musim tanam tahun 2016. Penelitian meliputi tiga kegiatan,
yaitu lapang berupa pengamatan dan pengambilan sampel penyakit HDB, isolasi
bakteri Xoo di laboratorium, dan pengujian patotipe bakteri Xoo di rumah kaca.
Sampel berupa daun padi bergejala HDB diambil secara acak dari lapangan dan
dimasukkan ke dalam amplop kertas untuk isolasi Xoo dengan metode pencucian
di laboratorium.
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Pengujian patotipe dilaksanakan dengan menginokulasikan isolat bakteri
Xoo pada lima varietas padi diferensial di rumah kaca dengan metode gunting.
Ketahanan varietas padi diferensial terhadap isolat Xoo dikelompokkan
berdasarkan keparahan penyakit HDB. Varietas diferensial bereaksi tahan (T)
jika keparahan penyakit HDB ≤11% dan rentan (R) jika keparahan >11%.
Pengelompokan patotipe dilakukan berdasarkan nilai interaksi antara ketahanan
varietas padi diferensial dengan virulensi bakteri Xoo.
Dari kegiatan dilapangan diperoleh 777 sampel daun padi bergejala HDB
yang berasal dari 22 Kabupaten di Jawa Tengah. Dari kegiatan isolasi bakteri di
Laboratorium terhadap 777 sampel tanaman sakit diperoleh 777 isolat bakteri
Xoo. Hasil pengujian patotipe bakteri Xoo di rumah kaca dari 777 isolat bakteri
Xoo diperoleh 212 isolat bakteri Xoo (27,3%) patotipe III, 200 isolat bakteri Xoo
(25,7%) patotipe IV, dan 365 isolat bakteri Xoo (47,0%) patotipe VIII.
Epidemi Penyakit Hawar Pelepah Padi (Rhizoctonia solani)
Penyakit hawar pelepah yang disebabkan oleh jamur Rhizoctonia solani
Kuhn, adalah penyakit padi yang mudah ditemukan pada tiap musim tanam.
Sumber inokulum penyakit selalu tersedia di sawah dalam bentuk sklerotium
maupun miselium dalam seresah jerami. Varietas unggul padi umumnya
menampilkan respon yang tidak tahan terhadap penyakit hawar pelepah.
Penyakit ini disebabkan oleh patogen yang mempunyai inang luas sehingga sifat
ketahanan secara genetik sulit ditemukan.
Pada varietas padi yang mempunyai tipe tanaman pendek beranakan
banyak dan berdaun lebat penyakit hawar pelepah terlihat berkembang parah,
hal ini diduga dipicu oleh kondisi lingkungan di sekitar tanaman yang lebih
hangat dan lembab. Sklerotium dan miselium dalam seresah jerami sakit
terinfeksi jamur Rhizoctonia solani menjadi inokulum yang potensial penyakit
hawar pelepah. Inokulum berupa 10 g seresah jerami sakit setara dengan 9
sklerotium dalam menimbulkan keparahan penyakit. Semakin tinggi kerapatan
inokulum awal menyebabkan semakin besar laju perkembangan penyakitnya.
Penyakit hawar pelepah berkembang baik pada semua varietas padi yang diuji.
Ini berarti tidak ada varietas yang tahan secara genetik. Pada varietas padi tipe
pendek anakan banyak dan berdaun lebat penyakit hawar pelepah berkembang
lebih parah. Perlakuan persentase tanaman diinokulasi yang makin tinggi
menyebabkan penyakit makin parah dan produksi padi menurun lebih besar.
Penurunan produksi berkisar 0,73-1,23 kg GKP untuk tiap kenaikan keparahan
penyakit hawar pelepah 10% di akhir musim.
Teknik Pengendalian Hama Penggerek Batang Padidi Lahan Sawah
Irigasi
Pengendalian hama penggerek batang padi di lahan sawah irigasi masih
bertumpu pada penggunaan insektisida kimia. Kondisi tersebut sangat beresiko
karena penggunaan insektisida yang terus menerus berdampak negatif terhadap
lingkungan. Selain itu, untuk mengendalikan hama penggerek batang padi
umumnya petani menggunakan cara pengendalian secara kuratif, artinya
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pengendalian dilakukan setelah terjadi serangan pada tanaman padi. Cara
pengendalian seperti ini kurang efektif karena tanaman sudah rusak dan
kehilangan hasil sudah terjadi. Untuk itu perlu mencari teknologi pengendalian
penggerek batang padi yang sifatnya preventif. Dalam rangka mendapatkan
teknologi pengendalian penggerek batang padi yang sifatnya preventif, pada MT1 dan MT-2 tahun 2016 telah dilaksanakan penelitian dengan tujuan
mendapatkan informasi teknik pemantauan populasi penggerek batang padi
merah jambu S. inferens di lahan sawah irigasi dan mendapatkan informasi
insektisida nabati yang mempunyai efek ovicidal terhadap telur penggerek
batang padi kuning S. incertulas.
Untuk mendapatkan informasi teknik pemantauan populasi penggerek
batang padi merah jambu S. inferens di lahan sawah irigasi, pengujian berbagai
tanaman inang utama S. inferens sebagai komponen trap crop telah dilakukan di
lahan petani di Kp. Babakan, RT 09/02, Desa Rancamahi, Kec. Purwadadi, Kab.
Subang, Jawa Barat dan Desa Manyeti, RT 05, RW 01, Kec. Dawuan, Kab.
Subang, Jawa Barat pada MT-1 tahun 2016. Rancangan yang digunakan adalah
RAK dengan 4 perlakuan dan 6 ulangan. Perlakuan meliputi: (A): Jagung (Zea
mays L: Jagung Manis Prima); (B): Rumput teki (Cyperus serotinus Rottb); (C):
Lembang (Typha angustifolia Linn), dan (D): Kontrol (padi varietas Ciherang).
Variabel yang diamati adalah jumlah ngengat, jumlah kelompok telur, jumlah
larva, dan jumlah pupa dari penggerek batang padi merah jambu S. inferens.
Selain itu diamati tingkat serangan penggerek batang padi pada pertanaman
padi di 4 titik sekitar pengujian. Pada masing-masing titik diamati sebanyak 32
rumpun secara acak pada masing-masing jarak 2, 3, 4, dan 5 m dari lokasi
pengujian. Selain itu, untuk pengujian efektivitas ekstrak tanaman inang utama
S. inferens terhadap daya tangkap ngengat S. inferens telah dilakukan di lahan
petani di kabupaten Subang, Jawa Barat pada MT-2 tahun 2016. Rancangan
yang digunakan adalah RAK faktorial dengan 3 ulangan. Faktor pertama adalah
konsentrasi ekstrak tanaman inang (A), terdiri atas (a1): 100%; (a2): 75%; (a3):
50%; (a4): 25%, dan (a5): kontrol. Faktor kedua adalah waktu pemberian
ekstrak (B), terdiri atas (b1): 3 hari; (b2): 7 hari; dan (b3): 14 hari. Variabel
yang diamati adalah jumlah ngengat S. inferens yang tertangkap pada trap,
intensitas serangan penggerek batang padi di sekitar pertanaman padi yang
dipasang trap, dan hasil panen di sekitar pertanaman padi yang dipasang trap.
Untuk mendapatkan informasi insektisida nabati yang mempunyai efek
ovicidal terhadap telur penggerek batang padi kuning S. incertulas, pengujian
telah dilakukan di laboratorium Kelti Proteksi Tanaman, Balai Besar Penelitian
Tanaman Padi, Sukamandi-Subang pada MT-1 tahun 2016. Rancangan yang
digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL) dengan 7 perlakuan dan 20
ulangan. Perlakuan meliputi: (A)=Serai wangi (konsentrasi 1 ml/liter);
(B)=Nimba (konsentrasi 1 ml/liter); (C)=Biji sirsak (konsentrasi 1 ml/liter);
(D)=Bawang putih (konsentrasi 1 ml/liter); (E)=Minyak cengkeh (konsentrasi 1
ml/liter); (F)= Insektisida dengan bahan aktif klorantraniliprol 100 g/L +
tiometoksan 200 g/L (konsentrasi 0,4 ml/liter); dan (G)= Kontrol. Pengujian
dilakukan terhadap kelompok telur penggerek batang padi kuning yang berumur
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1 hari, 3 hari, 5 hari, dan 7 hari. Variabel yang diamati adalah persentase telur
menetas pada 10 hari setelah aplikasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian berbagai tanaman inang
utama S. inferens sebagai komponen trap crop tidak berhasil karena hama
target S. inferens tidak muncul. Ekstrak tanaman jagung dari bagian daun
konsentrasi 100% memiliki daya tangkap ngengat S. inferens tertinggi.
Insektisida nabati dari daun nimba (konsentrasi 1 ml/liter) dan biji sirsak
(konsentrasi 1 ml/liter) memiliki efek ovicidal paling tinggi terhadap kelompok
telur penggerek batang padi kuning berumur 1 hari dan efek ovicidal-nya setara
dengan insektisida kimia dengan bahan aktif klorantraniliprol 100 g/L +
tiometoksan 200 g/L (konsentrasi 0,4 ml/liter). Insektisida nabati serai wangi
(konsentrasi 1 ml/liter) dan minyak cengkeh (konsentrasi 1 ml/liter) memiliki
efek larvasidal terhadap kelompok telur penggerek batang padi kuning berumur
3 hari (embrio larva kecil), dan untuk insektisida nabati minyak cengkeh
(konsentrasi 1 ml/liter) efek larvasidal-nya setara dengan insektisida kimia
dengan bahan aktif klorantraniliprol 100 g/L + tiometoksan 200 g/L (konsentrasi
0,4 ml/liter). Semua insektisida nabati yang diuji tidak memiliki efek larvasidal
terhadap kelompok telur penggerek batang padi kuning berumur 5 dan 7 hari
(embrio larva besar).
Keanekaragaman Arthropoda Pada Pertanaman Padi Sawah
Suatu ekosistem merupakan lingkungan alami yang dibentuk dengan
adanya dinamika dari interaksi elemen biotik dan abiotik. Elemen biotik meliputi
tanaman, serangga (hama, musuh alami, dekomposer), mikroba dan makhluk
hidup lainnya. Elemen abiotik meliputi cuaca, kelembaban, angin, sinar matahari,
hujan dan tanah. Setiap elemen memiliki karakter khusus dan memiliki peranan
tertentu dan memengaruhi distribusi organisme. Ekosistem padi sawah memiliki
elemen biotik dan abiotik yang kompleks, namun penggunaan pestisida biasanya
mengganggu keseimbangan dalam ekosistem, karena baik musuh alami dan
organisma non-target dapat terbunuh. Jika keseimbangan dalam agroekosistem
dapat dijaga, populasi serangga hama dapat dijaga pada tingkat yang mudah
dikendalikan.
Kegiatan 1 yaitu Pengaruh pemupukan terhadap arthropoda pada
pertanaman padi. Kegiatan 2 yaitu populasi arthropoda pada pertanaman padi
organik. Pengamatan keragaman arthropoda dilakukan pada pertanaman
organik dan juga non-organik. Populasi predator yang paling banyak ditemukan
di kedua jenis pertanaman adalah laba-laba. Cyrtorhinus, predator telur dan
nimfa wereng cukup tinggi,, populasi predator ini biasanya mengikuti
perkembangan populasi wereng coklat maupun wereng punggung putih.
Sedangkan predator Paederus dan Coccinela relatif rendah di kedua jenis
pertanaman.
Serangga arthropoda yang mendominasi pertanaman padi organik dan
non-organik MK 2016 adalah dari ordo Hemiptera, Coleoptera, Diptera, dan
Hymenoptera. Serangga hama yang menyerang pertanaman padi adalah wereng
coklat, wereng punggung putih dan penggerek batang padi. Keanekaragaman
arthropoda pada pertanaman padi organik dan non-organik MK 2016 termasuk
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kategori rendah berdasarkan perhitungan indeks Shannon dengan nilai tertinggi
adalah 1,8. Serangga arthropoda pada pertanaman padi pada sawah organik
dan non-organik di Pabuaran meliputi ordo Hemiptera, Coleoptera, Diptera,
Hymenoptera, Collembola, Araneidae yang mencakup 32 spesies. Serangga
hama yang dominan menyerang pertanaman padi adalah wereng coklat, wereng
punggung putih dan penggerek batang padi. Keanekaragaman arthropoda pada
pertanaman padi organik cenderung lebih tinggi dari keanekaragaman pada
sawah anorganik.
3.4.

Evaluasi Teknologi Pasca Panen Primer Padi dan Mutu Beras

3.4.1. Teknologi Pasca Panen Primer Padi
Kegiatan Evaluasi Teknologi Pasca Panen Primer Padi dan Mutu Beras
teridiri dari kegiatan RPTP yang berjudul: Teknologi Pasca Panen Primer Padi.
Kegiatan tersebut terdiri dari 3 ROPP/ Sub Judul dengan ringkasan hasil sebagai
berikut:
Studi Teknologi Pascapanen yang Dapat Menurunkan Susut Hasil
Pascapanen Padi
Kegiatan studi teknologi pascapanen yang dapat menurunkan susut hasil
pascapanen padi di lahan sawah dan alternatif penanganannya dilakukan untuk
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja panen dan pascapanen
serta untuk menekan susut panen pada sentra-sentra produksi padi sawah
irigasi. Penelitian ini bertujuan Merakit teknologi panen dan pascapanen padi
yang dapat menurunkan kehilangan hasil gabah/beras baik secara kualitatif
maupun kuantitatif.
Kegiatan penelitian ini dibagi menjadi dua tahapan utama/sub kegiatan
yakni, penanaman padi varietas Ciherang, Inpari 24, dan Inpago 7 dilanjutkan
dengan pengukuran tingkat kehilangan hasil mulai tahap pemanenan hingga
penggilingan. Produksi padi Ciherang lebih tinggi dibandingkan dengan Inpari 24
dan Inpago 7 berturut turut sebesar 8,6 ; 8,4 dan 6,33 t/ha.
Rata-rata tingkat kehilangan hasil pada saat pemanenan, pengumpulan
dan perontokan padi varietas Ciherang yang dipanen menggunakan sistem
beregu dilengkapi 1 mesin perontok berturut-turut sebesar 1.22%, 0.77%, dan
1.42% (total 3.41%), sedangkan untuk varietas Inpari 24 berturut turut sebesar
1,29%, 0,73%, dan 1,48% (total 3.5%), dan untuk varietas Inpago 7 masingmasing sebesar 1,84%, 0.91 %, dan 1,55% (total 4,3%).
Rata-rata tingkat kehilangan hasil pada saat penjemuran gabah varietas
Ciherang, Inpari 24, dan Inpago 7 berturut-turut sebesar 1.03%; 1.24%, dan
1.51%, sedangkan bila menggunakan mesin pengering box (box dryer) pada
varietas yang sama berturut turut sebesar 1.31%, 1.15%, dan 1.41%.
Rata-rata rendemen beras giling padi varietas Ciherang, Inpari 24, dan
Inpago 7 hasil penjemuran berturut turut sebesar 66.17%, 68.73%, dan
64.43%, sedangkan yang dihasilkan dari proses pengeringan sebesar 66.5%,
67.86%, dan 64.17%.
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Rata-rata kadar beras kepala cukup tinggi sebesar 90.22 % pada
penjemuran dan 92.15% pada pengeringan yang menunjukkan mutu proses
penggilingan yang cukup baik. Beras dengan persentase beras kepala yang tinggi
memiliki mutu lebih baik dan dihargai lebih mahal di pasaran.
Rata-rata kadar beras kepala cukup tinggi sebesar 90.22 % pada
penjemuran dan 92.15% pada pengeringan yang menunjukkan mutu proses
penggilingan yang cukup baik. Beras dengan persentase beras kepala yang tinggi
memiliki mutu lebih baik dan dihargai lebih mahal di pasaran.
Total rata-rata kadar amilosa beras ketiga varietas padi yang dianalisis
sebesar 18.02% pada penjemuran dan 18.15% pada pengeringan. Ketiga
varietas padi Ciherang, Inpari 24 dan Inpago 7 termasuk dalam kelompok padi
dengan suhu gelatinisasi rendah sampai sedang. Secara keseluruhan nilai nisbah
penyerapan air (NPA) sampel gabah dari proses penjemuran dan pengeringan
hampir sama sekitar 2.89 – 3.42 dan nisbah pengembangan volume sekitar 3.18
-3.67.
Pengaruh Jenis Gabah/Beras (Gabah, Beras Pecah Kulit Dan Beras
Sosoh) Beberapa Varietas Unggul Beras Merah Terhadap Umur
Simpannya
Beras merah merupakan salah satu kultivar dari spesies Oryza sativa
yang mengandung pigmen antosianin, sehingga menyebabkan bulir berasnya
berwarna. Penelitian in vivo dan in vitro membuktikan bahwa antosianin dapat
menekan pertumbuhan sel kanker, melindungi dari penyakit kardiovaskular dan
karsinogenesis. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi) juga telah
melepas beberapa varietas unggul baru beras merah yaitu Inpara 24, Inpago 7,
dan Inpara 7. Serupa dengan mutu fisik dan fisikokimia, antosianin pada beras
merah juga dapat mengalami degradasi selama proses penyimpanan. Oleh
karena itu penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh penyimpanan
jenis gabah/beras terhadap mutu beras merah serta mengevaluasi dampak dari
kondisi dan cara simpan terhadap perubahan mutu beras merah.
Penyimpanan beras merah pada penelitian ini dilakukan pada dua suhu
yang berbeda yaitu suhu ruang (30 ºC) dan suhu dingin (4 ºC). Pada setiap
ruang penyimpanan yang berbeda tersebut, beras merah disimpan dalam bentuk
yang berbeda-beda yaitu gabah, beras pecah kulit (BPK) dan beras sosoh
komersial dengan satu kali proses penyosohan (SK). Penyimpanan dilakukan
selama 6 bulan. Analisa mutu dilakukan setiap 2 bulan yaitu meliputi kadar
amilosa, total senyawa fenolik, total senyawa antosianin dan uji sensori.
Kandungan amilosa awal sebelum penyimpanan menunjukkan bahwa kedua
varietas yang diuji memiliki kandungan amilosa rendah yaitu 13 – 15 %.
Kandungan amilosa varietas beras merah selama 6 bulan penyimpanan
mengindikasikan tidak mengalami perubahan karakter amilosa yaitu tetap
berkarekter amilosa rendah.
Kandungan TSF varietas Inpari 24 tidak menunjukkan penurunan hingga
enam bulan penyimpanan pada semua jenis sampel dan semua suhu
penyimpanan. Kandungan TSF varietas Inpara 7 pada jenis sampel gabah dan
BPK juga menunjukkan tidak adanya penurunan konsentrasi, namun pada jenis
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sampel SK terjadi penurunan TSF sebesar 35% pada suhu penyimpanan 30 ºC
dan 11% pada suhu penyimpanan 4 ºC.
TSA pada semua sampel menunjukkan tetap stabil hingga 2 bulan
penyimpanan namun pada bulan ke 4 dan seterusnya mulai mengalami
penurunan. Suhu penyimpanan 4 ºC menyebabkan kehilangan TSA yang sedikit
lebih rendah dibandingkan suhu penyimpanan 30 ºC untuk sampel gabah dan
BPK. Penyimpanan pada suhu 4 ºC sampel SK Inpari 24 dapat mempertahankan
kehilangan TSA hanya sebesar 22% hingga penyimpanan bulan ke-6 dimana TSA
sampel SK Inpara 7 mengalami kehilangan TSA sebesar 64%. Hal ini
mengindikasikan penyimpanan suhu 4 ºC efektif untuk jenis sampel dan varietas
tertentu.
Uji skoring menunjukkan bahwa jenis sampel (gabah, BPK, BK)
mempengaruhi warna, aroma dan kepulenan pada varietas Inpari 24; namun
hanya mempengaruhi warna dan kepulenan pada varietas Inpara 7. Kepulenan
jenis sampel gabah Inpara 7 tetap pera sedangkan jenis sampel BPK bertekstur
pulen dan SK bertekstur agak pulen. Perbedaan suhu penyimpanan
menunjukkan pengaruh terhadap kepulenan baik pada varietas Inpari 24 dan
Inpara 7.
Uji kesukaan berdasarkan atribut penerimaan secara umum
menunjukkan bahwa sampel yang disimpan dalam jenis SK lebih disukai baik
pada varietas Inpari 24 maupun Inpara 7 dibandingkan jenis sampel gabah dan
BPK. Sampel yang disimpan pada suhu 4 ºC lebih disukai responden terutama
berdasarkan atribut kepulenan dan rasa dibandingkan dengan sampel yang
disimpan pada suhu 30 ºC selama 6 bulan penyimpanan. Suhu penyimpanan
sangat mempengaruhi kesukaan responden berdasarkan kepulenan dan
penerimaan secara umum pada varietas Inpari 24 namun tidak begitu
mempengaruhi pada varietas Inpara 7.
Karakterisasi Mutu Kimia/Fisikokimia, Nutrisi Dan Flavor Beberapa
Varietas Unggul Padi
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan karakterisasi mutu
kimia/fisikokimia, nutrisi dan flavor beberapa varietas unggul padi berpigmen.
Semua sampel gabah dihilangkan sekamnya menjadi beras pecah kulit (BPK),
kemudian sebagian BPK disosoh untuk menghasilkan bekatul dalam jumlah yang
cukup untuk semua analisis. Sampel BPK ketan (Inpari 25) dan Ciherang beserta
bekatulnya serta bekatul empat varietas beras merah (Aek Sibundong, Inpari 24,
Inpara 7, Inpago 7) dianalisis proksimat (kadar air, protein, lemak, serat dan
abu), komponen volatiles (Solid Phase Microextraction-Gas Chromatography
Mass Spectroscopy), antosianin dan vitamin E (tocoferol). Secara umum sampel
BPK dan bekatul memiliki komposisi kadar protein berkisar 8,3-16,1%, kadar abu
berkisar 1,0-8,4%, kadar lemak berkisar 2,0-19,2%, kadar serat kasar 5,6-44,8%
dan kadar vitamin E berkisar 47,4-60,7%. Diantara sampel bekatul, bekatul
Ciherang memiliki kadar serat kasar paling rendah yaitu 29,6%. Kadar vitamin E
BPK tidak berbeda dengan bekatulnya. Semua sampel beras pecah kulit dan
bekatulnya sudah dianalisis menggunakan GCMS, data sedang diolah dan
dianalisis.
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3.5. Produksi Benih Sumber
3.5.1. Penyediaan Benih Sumber Varietas Unggul Padi Dengan
Implementasi Sistem Manajemen Mutu Mendukung Perbenihan
Nasional
Kegiatan teknologi produksi benih sumber teridiri dari kegiatan RPTP
yang berjudul: Penyediaan Benih Sumber Varietas Unggul Padi Dengan
Implementasi Sistem Manajemen Mutu Mendukung Perbenihan Nasional.
Kegiatan tersebut terdiri dari 2 ROPP/ Sub Judul dengan ringkasan hasil sebagai
berikut:
Produksi Benih Inti (NS), Benih Penjenis (BS) dan Benih Dasar (BD) Varietas
Padi Inbrida dengan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berbasis ISO
9001:2008
Kegiatan produksi benih inti (NS), benih penjenis (BS) dan benih dasar
(BD) varietas unggul padi dengan penerapan sistem manajemen mutu telah
dilakukan pada MT I tahun 2016 di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. Tujuan
kegiatan ini adalah: menyediakan benih sumber bermutu (BS dan BD) varietas
unggul padi. Kegiatan produksi yang telah dilaksanakan meliputi produksi benih
pada MT 1 2016 yaitu NS 1,0 ha di KP Sukamandi, produksi BS 8,0 ha yang
meliputi di KP Sukamandi 7,0 ha dan KP Muara 1,0 ha, sedangkan produksi benih
dasar seluas 7,0 ha dilaksanakan di KP Sukamandi. Produksi benih calon varietas
untuk persiapan benih dalam pelepasan varietas seluas 1 ha dilaksanakan di KP
Sukamandi.
Produksi benih BS seluas 7 ha pada MT 1 2016 KP Sukamandi ditanami
36 varietas dan dihasilkan benih BS sejumlah 16.971 kg. Produski benih BS
seluas 1,0 ha pada MT 1 2016 di KP Muara ditanami 8 varietas, saat ini sudah
panen dan dihasilkan benih BS sejumlah 1.953 kg. Produksi benih dasar (BD)
seluas 7 ha pada MT 1 2016 di KP Sukamandi ditanami 28 varietas dan
dihasilkan total benih BD 23.123 kg. Produksi benih NS varietas seluas 1 ha pada
MT 1 2016 di KP Sukamandi ditanami 6 varietas, dihasilkan malai NS sejumlah
17.137 dan benih BS sejumlah 2.373 kg.
Produksi NS calon varietas seluas 1 ha pada MT 1 2016 di KP Sukamandi
ditanami 21 calon varietas dan 2 varietas yang dilepas pada Juni 2016, dihasilkan
total malai: 19.045 dan 783 kg benih. Pertanaman MT II 2016 yang terdiri dari
NS 1 ha, BS 3 ha dan BD 4 ha saat ini masih dalam fase vegetatif sehingga hasil
benih belum dapat dilaporkan.
Produksi Benih Pokok (BP) Varietas Padi Inbrida Dan Benih Sebar F1
Padi Hibrida Terbaru Untuk Diseminasi Varietas
Kegiatan ’Produksi Benih Kelas Benih Pokok (SS) Varietas Padi Inbrida
dan Benih Sebar F1 Padi Hibrida Untuk Diseminasi Varietas telah dilaksanakan di
BB Padi pada tahun 2016. Tujuan kegiatan ini adalah: penyediaan benih pokok
(BP) padi inbrida dan Benih Sebar F1 Hibrida untuk diseminasi varietas tahun
2016. Produksi benih dilakukan di Kebun Percobaan Sukamandi dan Kebun
Percobaan Pusakanagara Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. Sertifikasi benih
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dan pelabelan untuk benih pokok dan benih sebar F1 hibrida dilaksanakan oleh
BPSB Jawa Barat. Produksi benih kelas BP di KP Sukamandi pada MT I 2016 dan
di KP Pusakanagara pada musim tanam pertama dan kedua tahun 2016 seluas
total 16 ha dihasilkan benih BP sebanyak 55.598 kg dari 40 varietas. Sedangkan
produksi BR F1 hibrida seluas 2,0 ha dihasilkan benih sejumlah 1.650 kg dari 3
varietas unggul hibrida.
Distribusi benih pokok (bantuan) tahun 2016 mencapai 19.172 kg,
dimana sebanyak 7.762 kg disidtribusikan ke BPTP, sedangkan sisanya untuk
stakeholder lainnya. Distribusi benih kelas BR F1 hibrida sejumlah 400 kg yang
terdiri dari 5 varietas. Pertanaman produksi benih kelas BP seluas 5,0 ha pada
MT II 2016 di KP Sukamandi ditanami dengan 15 varietas masih dalam stadia
vegetatif sehingga hasil benih belum dapat dilaporkan.
3.6.

Diseminasi

3.6.1. Pengembangan Sumberdaya Informasi Iptek Dan Diseminasi
Kegiatan diseminasi teridiri dari kegiatan RPTP yang berjudul:
Pengembangan Sumberdaya Informasi Iptek dan Diseminasi. Kegiatan tersebut
terdiri dari 9 ROPP/ Sub Judul dengan ringkasan hasil sebagai berikut:
Pemetaan Sebaran Adopsi Teknologi Padi Berbasis Sistem Informasi
Geografis
Padi merupakan tulang punggung pembangunan subsektor tanaman
pangan dan berperan penting terhadap pencapaian ketahanan pangan. Dalam
beberapa tahun terakhir terjadi penurunan produksi padi akibat degradasi lahan
sawah di daerah sentra produksi padi. Upaya untuk mengatasi permasalah
tersebut telah dikembangkan model pengelolaan tanaman terpadu (PTT). Sesuai
dengan tuntutan kemajuan teknologi, informasi sekarang ini tidak cukup hanya
disajikan dalam bentuk tabel namun juga disajikan secara spasial. Saat ini telah
dikembangkan sistem informasi geografis (SIG) yang dapat membantu penyajian
informasi secara spasial. Melalui penerapan SIG diharapkan sebaran
pemanfaatan teknologi unggul padi dan komponen PTT padi, seperti
penggunaan benih bersertifikat, sistem tanam pindah jajar legowo, dan
penerapan alsintan, serta informasi sebaran OPT utama padi dapat dibaca secara
cepat dan mudah, baik oleh petani maupun para pengambil keputusan.
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Gambar 22. Peta Sebaran Varietas Unggul Padi Tahun 2015

Gambar 23. Peta Sebaran Varietas Unggul Padi di Jawa Barat Tahun 2015
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Gambar 24. Tampilan Web Peta Sebaran VUB Padi Tahun 2015 di Indonesia
(http://www.padikita.com/2016)

Temu Teknologi, Seminar Dan Workshop Penelitian Padi
Kegiatan temu teknologi, seminar dan workshop penelitian padi
bertujuan untuk: (1) melakukan komunikasi umpan balik dan tindak lanjut
pengembangan teknologi padi melalui kegiatan temu teknologi dan seminar; (2)
melakukan monitoring, evaluasi dan diseminasi perkembangan pelaksanaan
kegiatan konsorsium padi nasional tahun 2014-2016; (3) melakukan sinkronisasi
kegiatan penelitian dan pengembangan padi lahan suboptimal tahun 2016-2019;
(4) melakukan koordinasi untuk deliniasi serta kegiatan penelitian dan
pengembangan padi lahan suboptimal serta kelanjutan kegiatan penelitian uji
multilokasi melalui konsorsium padi nasional pada tahun 2014; (5) menyusun
dokumen kesepakatan status hasil penelitan dan mekanisme pendanaan
kegiatan penelitian melalui konsorsium. Temu teknologi dilaksanakan pada
tanggal 7 April 2016 pada kawasan 50 ha di desa Karanggetas kecamatan
Bangau Dua kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kegiatan temu teknologi dan
panen ini dihadiri oleh kepala Balitbangtan beserta jajarannya (pejabat eselon 3
dan 4 Badan litbang pertanian) dan perwakilannya dari seluruh provinsi, Bupati
Indramayu beserta pejabat muspika daerah Indramayu serta petani di sekitar
kawasan demarea. Seminar dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2016 di
Sukamandi, Jawa Barat. Total makalah yang dipresentasikan baik secara oral
maupun posetar adalah 161. Selain itu diundang pula pemakalah dari Direktorat
Jendral Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Badan Meteorologi Klimatologi
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dan Geofisika (BMKG), Badan Pusat Statistik (BPS), International Rice Research
Institute (IRRI), Puslit Bioteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan
PT. Biogen Plantation. Workshop konsorsium padi nasional dilaksanakan pada
tanggal 29-31 Mei 2016 di Jawa Barat. Pada workshop disampaikan tentang
konsep konsorsium padi oleh Kemenristek Dikti; hasil penelitian konsorsium padi
nasional tahun 2014-2016 yang antara lain hasil UML padi Kewal, rawa pasang
surut, gogo, fungsional dan potensi hasil tinggi; serta penyampaian hasil
penelitian padi dari anggota konsorsium antara lain IPB, UGM, UNPAD, UNCEND,
LIPI, BB BIOGEN, LOLIT TUNGRO, UNRAM, PAIR BATAN, BALITRA dan BB PADI.
Workshop kedua mendatang akan dibahas mengenai proposal kegiatan tahun
2017.

Gambar 25. Sesi pemakalah undangan 1 (kiri) dari Direktorat Jendral Tanaman
Pangan, Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala Badan Meteorologi dan
Geofisika, dan Biogen Plantation. Sesi pemakalah undangan 2 (kanan)
dari Puslit Bioteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan
International Rice Research Institute.

Policy Brief dalam Upaya Preventif dan Responsif Untuk Mensukseskan

Swasembada Beras
Kabinet kerja telah menetapkan Swasembada Berkelanjutan Padi dan
Jagung serta Swasembada Kedelai harus dicapai dalam waktu 3 (tiga) tahun.
Adapun target produksi padi yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2015
adalah sebesar 73.4 juta ton GKG dan tahun 2016 naik menjadi 76 juta ton GKG.
Target peningkatan produksi padi yang telah ditetapkan pemerintah
menjaditanggung jawab Badan Litbang Pertanian dalam hal ini termasuk Balai
Besar Penelitian Tanaman Padi sebagai lembaga penelitian yang menangani
tanaman padi. Berbagai upaya preventif dan responsif telah dilakukan Badan
Llitbangn pertanian melalui BB Padi untuk ikut berkontribusi terhadap
pencapaian swasembada beras dan swasembada beras berkelanjutan
diantaranya yaitu penyusunan petunjuk teknis jarwo super,
penyusunan
skenario analisis potensi luas tanam La Nina MK 2016, identifikasi potensi dan
analisis padi/beras lokal unggul yang memiliki peluang pengembangan dalam
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rangka mengurangi impor beras kualitas/jenis tertentu di Indonesia, Upaya
responsif dengan melakukan monitoring Terhadap Lahan Pertanaman Yang
Terkena Hama Dan Penyakit, dan melakukan identifikasi terhadap kasus Dugaan
Beras Tercemar Logam Kadmium (Cd).

Gambar 26. Buku Petunjuk Teknis Budidaya Padi Jarwo Super
Display Keragaan Varietas Unggul Padi di Kebun
Kegiatan display keragaan Varietas Unggul Padi di Kebun Percobaan
Muara Bogor seluas 2 ha. Benih yang digunakan adalah SS (label ungu) dari
UPBS BB Padi, berupa 3 VUB Inpari 30, Inpari 32, dan Inpari 33 masing-masing
sejumlah 20 kg. Kegiatan display telah mulai dilakukan pada awal MT 1 2016,
yaitu akhir bulam Mei 2016 dengan olah lahan tahap 1 di lokasi petak display
VUB dan pembuatan pesemaian. Saat ini (minggu ke-3 Juli 2016), kegiatan
pengadministrasian telah dilakukan dengan penyerapan anggaran mencapai
57%, sedangkan fisik kegiatan di lapangan mencakup pertanaman (0,5 ha inpari
30), pesemaian untuk inpari 32 (tabur Senin, 18 Juli 2016), dan penyemprotan
m-dec di lahan calon lokasi penanaman inpari 32. penyiangan gulma (35 hst)
dan dilanjutkan pemupukan
Ketika pertanaman display memasuki stadia generatif, serangan burung
pipit menjadi luar biasa dan relatif sulit dikendalikan (Gambar 6). Hingga saat ini,
BB padi juga belum memiliki teknologi yang memadai untuk pengendalian
burung hama padi. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengusir burung
dengan tenaga kerja harian (4-6 orang per hari selama 1 bulan), pemasangan
pengusir burung berupa pita kaset yang dibentangkan, bendera plastik, dan
kokoprok (kaleng diisi batu untuk membuat suara gaduh). Upaya pengendalian
tersebut membuat pembengkakan biaya tenaga kerja dan terjadi penurunan
hasil panen akibat serangan burung tersebut. Tingkat serangan burung berkisar
40-60% yang berakibat malai kosong karena bulir dimakan burung dan jatuh
berserakan di bawah rumpun pertanaman akibat serangan burung hama
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tersebut. Oleh karena itu, hasil panen display vub pada setiap varetas kurang
optimal (Tabel 30).
Tabel 30. Waktu dan hasil panen petak-petak display varietas padi Inpari 30,32,
Tanggal
Umur
No
Varietas
panen
Tanam
Panen
(hst)
1
Inpari 30
28 Juni 2016
17 Oktober 2016
109
16 November
2
Inpari 32
10 Agustus 2016
96
2016
13 Desember
3
Inpari 33
29 Agustus 2016
104
2016

dan 33.
Hasil
GKP
(kg)
1.020
2.012
3.037

Kegiatan diseminasi VUB di KP Kuningan menggunakan 3 varietas ungul
padi sawah irigasi yaitu Inpari 30, Inpari 32, dan Inpari 33. Hasil panen riil pada
kegiata display varietas ini menunjukkan bahwa di KP Kuningan sangat berbeda
dengan produktivitas hasil konversi dari ubinan. Hasil panen riil di lapangan
menunjukkan bahwa inpari 30 memiliki produktivitas tertinggi yaitu 4,6 – 5,02
ton/ha, sedangkan Inpari 32 dan Inpari 33 jauh lebih rendah masing-masing
3,376 dan 3,755 ton/ha (Tabel 6). Hal ini dapat disebabkan karena lokasi tanam
di KP Kuningan yang berteras sehingga jumlah total luasan pematang sangat
besar, apalagi pada pertanaman varietas Inpari 32 dan 33 yang ditanam pada
lokasi yang leih banyak luasan untuk pematang dibanding pada varietas Inpari
30. Khusus pada Inpari 33, selain banyaknya luasan untuk pematang, juga
adanya serangan penyakit blas leher juga mengurangi produksi padi.
Tabel 31. Berat kering panen pertanaman display varietas
Varietas

Luas Tanam (Ha)

Hasil Panen (Kg)

Produktivitas (ton/ha)

Inpari 30

0,50

2.305

4,610

Inpari 30

0,40

2.008

5,020

Inpari 32

0,75

2.532

3,376

Inpari 33

0,40

1.502

3,755

Total

2,05

8.347

Kegiatan display VUB di KP Pusakanagara menggunakan 5 varietas ungul
padi sawah irigasi yaitu Inpari 30, Inpari 31, Inpari 32, Inpari 33 dan Inpari 43
AGRITAN GSR.
Kegiatan display keragaan Varietas Unggul Padi di Kebun Percobaan
Sukamandi seluas 7 ha. Benih yang digunakan adalah SS (label ungu) dari UPBS
BB Padi, berupa 4 VUB Inpari 30, Inpari 32, Inpari 33 dan Inpari 43 masingmasing sejumlah 20 kg. Kegiatan display telah mulai dilakukan pada awal MT 1
2016, yaitu akhir bulan April 2016. Panen dilakukan pada saat tanaman matang
fisiologis yang dapat diamati secara visual pada hamparan sawah,yaitu 90-95%
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bulir telah menguning atau kadar air gabah berkisar 22-27%. Padi yang dipanen
pada kondisi tersebut menghasilkan gabah berkualitas baik dan rendemen giling
yang tinggi. Produksi yang dihasilkan dari kegiatan display varietas unggul baru
sebanyak 15 ton gabah kering bersih yang terdiri dari varietas Inpari 30
sebanyak 2 ton, Inpari 32 sebanyak 3 ton, Inpari 33 sebanyak 6 ton dan Inpari
43 sebanyak 4 ton.
Model Sistem Integrasi Padi Ternak
Model Sistem Integrasi Padi Ternak (SIPT) memanfaatkan sumberdaya
tanaman padi dan ternak, sehingga terbentuk konsep zero waste. Jerami padi
dimanfaatkan sebagai pakan sedangkan ternak menghasilkan produk samping
berupa kotoran yang dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk kompos dan biogas
setelah melalui proses. Untuk kelangsungan hidup sapi memerlukan pakan
tambahan berupa konsentrat yang mengandung serat disamping jerami
fermentasi, hijauan, maupun mineral serta vitamin dan obat-obatan untuk
menjaga kesehatan. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan di SIPT antara lain
fermentasi jerami, pembuatan mineral blok, pemanfaatan kotoran yaitu
pembuatan pupuk kompos dan biogas, serta biostarter. Disamping itu dilakukan
pula penimbangan berat sapi tiap bulan untuk memonitor perkembangan sapi.
Perkembangan berat sapi nampaknya sangat lambat, hal ini mungkin
dikarenakan pakan yang kurang atau mungkin pula kondisi sapi yang kurang
baik.
Secara fisik, rumah jerami pakan dirasakan masih kurang memadai dari
segi luasnya, karena jika jerami kena hujan akan mengakibatkan kerusakan
jerami (busuk). Setiap hari sapi diberi asupan berupa konsentrat sekitar 3
kg/ekor/hari. Jumlah ini dirasakan masih kurang, karena jumlah optimal adalah
4 kg/ekor/hari.
Dengan harga konsentrat
Rp 3000/kg, maka tiap hari
mengeluarkan biaya Rp 9000/hari/ekor. Apabila harga sapi hidup Rp 35 000/kg,
maka tiap hari harus mengalami kenaikan berat sapi sekitar 257 gram/hari/ekor.
Pembuatan pupuk kompos akan terus dilakukan untuk menunjang perbaikan
lahan atupun pertanaman padi organik. Mineral blok diberikan setiap saat,
artinya selalu tersedia setiap hari. Biogas telah berfungsi walaupun terbatas
untuk menyalakan kompor dan diharapkan ke depan dapat mensubstitusi bahan
bakar genset atau peralatan lainnya. Berat badan sapi mengalami kenaikan,
namun demikian kenaikannya sangat lambat. Hal ini diduga karena pemberian
konsentrat kurang optimal atau mungkin kondisi sapi yang ‘sudah rusak”
sehingga sulit untuk memperbaikinya.
Diseminasi Hasil Penelitian
Diseminasi hasil penelitian padi, Balai besar Penelitian Tanaman Padi
2016 telah dilakukan melalui berbagai metode mengacu pada Spektrum
Diseminasi Multi Channel (SDMC) Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian. Diseminasi terbagi ke dalam 2 kegiatan operasional diseminasi
penelitian, yaitu; 1) Media Informasi dan Humas Litbang dan 2) Pengembangan
dan Evaluasi Karya Tulis Ilmiah. Melalui kegiatan tersebut, inovasi dan teknologi
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padi khususnya hasil penelitian BB Padi, telah tersebar luas ke berbagai
kalangan pengguna baik petani dan kelompok tani maupun kepada para petugas
lapang, penentu kebijakan, dan masyarakat umum. Melalui kegiatan tersebut
telah terbentuk pula komunikasi umpan balik antara penghasil inovasi dan
teknologi padi dengan para pengguna dan memberikan arah, baik terhadap
rencana diseminasi hasil penelitian maupun penelitian ke depan.
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi) terus melakukan
penelitian untuk menghasilkan teknologi padi yang efektif, efisien dan relatif
mudah diterapkan di lahan sawah irigasi, tadah hujan, rawa pasang surut dan
lahan kering. Teknologi yang dihasilkan perlu disampaikan kepada pengguna
dengan menggunakan berbagai media, salah satunya dengan gelar teknologi
padi dan ekspose baik lingkup Balitbangtan dan di luar Balitbangtan/daerah atas
undangan Balitbangtan. Ekspose/gelar teknologi lebih berfungsi untuk
meyakinkan seluruh kalangan pengguna teknologi padi mengenai keunggulan
suatu teknologi. Dalam hal ini pengguna perlu diberi kesempatan seluas-luasnya
untuk mengalami, melihat, dan menilai keunggulan teknologi yang diterapkan
sendiri. Penilaian terhadap teknologi yang digelar tidak hanya terhadap
produktivitas, tetapi juga kesesuaian dengan kondisi pengguna. Kegiatan
ekspose indoor bertujuan untuk memfasilitasi dan mempercepat proses transfer
informasi inovasi dan teknologi padi terbaru. Materi berupa poster, ”banner”,
spanduk, display, leaflet, bahan cetakan, dll, serta narasumber (info guide)
disiapkan di stand ekspose atau pameran untuk memudahkan para pengguna
dalam memperoleh informasi sesuai dengan keperluannya. Kegiatan ekspose
dan gelar teknologi tahun 2016 yang telah dilakukan meliputi: Berbagai kegiatan
baik lingkup Balitbangtan maupun undangan di luar Balitbangtan baik In door
maupun Out door di BB Padi. Ekspose di sentra produksi padi agroekosistem
sawah irigasi baik VUB maupun VUH, padi Rawa Pasang Surut, maupun padi
lahan kering/padi gogo. Ekspose lingkup Balitbangtan dilakukan sebanyak 13 kali
kegiatan sedangkan di luar lingkup Balitbangtan juga dilakukan sebanyak 4 kali
kegiatan. Materi ekspose disesuaikan dengan topik penyelenggaraan ekspose
setempat.
Indentifikasi Calon Lokasi, Koordinasi, Bimbingan Dan Dukungan
Teknologi Upsus Padi, Jagung, Kedelai, ASP, ATP Dan Komoditas Utama
Kementerian Pertanian
Diseminasi Hasil Penelitian memalui identifikasi calon lokasi koordinasi,
bimbingan dan Dukungan Teknologi upsus Padi, ASP, ATP dan Komodistas
Utama Kementerian Pertanian 2015, telah dilaksanakan mengacu pada; Surat
Keputusan Puslitbang Tanaman Pangan nomor 305/KP.410/I.2/02/2015 tentang
Pengawalan dan Pendampingan Teknis Upsus padi jagung kedelai. Operasional
kegiatan diseminasi hasil penelitian ini meliputi; (1) Pengawalan dan
Pendampingan Program UPSUS di Provinsi Sumatera Utara, (2) Pengawalan dan
Pendampingan Program UPSUS di Provinsi Kalimantan Timur, (3) Pengawalan
dan Pendampingan dalam pembentukkan taman Teknologi Pertanian (Agro
Techno Park = ATP) di provinsi yang ditunjuk, dan (5) Pengawalan dan
Pendampingan Program UPSUS di Tingkat Nasional.
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Pengawalan dan Pendampingan program UPSUS di Provinsi Sumatera
Utara dan Kalimantan Timur telah dilaksanakan oleh Tim BB padi dipimpin oleh
Kepala Balai Besar Penelitian Tanaman Padi sebagai penaggung jawab/ wakil
tingkat pusat untuk ketiga provinsi tersebut. Kegiatan ini telah dilaksanakan
melalui koordinasi UK/UPT baik antar linglkup Balitbangtan maupun lintas
UK/UPT pusat dan daerah dengan fokus upaya percepatan pencapaian target
luas tanam dan luas panen 2016. Selain telah melaksanakan fungsi koordinasi
tim BB padi, sekaligus telah melakukan diseminasi inovasi dan teknologi
khususnya perpadian baik sebagai narasumber maupun melaui pelayanan inovasi
teknologi di berbagai provinsi sesuai kebutuhan.
SL Kedaulatan Pangan Mendukung Swasembada Pangan Terintegrasi
Desa Mandiri Benih

Hasil produksi benih pada kegiatan sekolah lapang BB padi diperoleh
benih kelas SS dengan total produksi 120.000 kg yang terdiri dari benih
dengan varietas INPARI 30, 32, 33, INPAGO 8, 9, Situ Bagendit, Situ
patengang dan Batutegi.
Tabel 32. Produksi benih SL Mandiri BB Padi

Pendampingan dan Monitoring Program Pengembangan Model Kawasan
mandiri Benih Padi Berbasis Masyarakat dilakukan mulai bulan Agustus hingga
Desember 2016. Pendampingan dilakukan dengan mengunjungi 11 BPTP sentra
produksi padi yang dilanjutkan dengan mengunjungi dan memonitoring calon
penangkar/produsen benih padi yang telah mengikuti pelatihan teknis program
ini di Sukamandi.Pendampingan dan monitoring ini dilakukan untuk mengetahui
sejauh mana pengetahuan calon produsen binaan dalam menerapkan dan
menggunakan pengetahuan yang didapatkan saat pelatihan, selanjutnya untuk
mengetahui jenis varietas yang dikembangkan, mengetahui kelembagaan
pendukung dari calon produsen, mengetahui fasilitas dasar yang dimiliki calon
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produsen binaan dan kelebihan serta kelemahan sistem pembinaan yang
dilakukan BPTP.
Tabel 33. BPTP pelaksana program SL kedaulatan pangan mendukung
swasembada pangan terintegrasi desa mandiri benih 2016.

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

BPTP
Sumatera Utara
Jawa Barat
Lampung
Kalsel
Sulsel
Bali
NTB
Kalimantan Selatan
Papua
Jawa Tengah
Jawa timur
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