PENDAHULUAN
Padi merupakan makanan pokok bangsa Indonesia yang produksinya harus terus ditingkatkan
seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Sampai dengan tahun 2014 produksi padi Indonesia
diharapkan mencapai 82 juta ton untuk mencapai posisi sebagai negara swasembada beras sekaligus
untuk memenuhi target surplus 10 juta beras di tahun 2014. Sumbangan terbesar dari peningkatan
produksi padi Indonesia dalam kurun waktu 1970-2010 adalah teknologi dan didalamnya peran
varietas unggul bersama pupuk dan pengelolaan air menyumbang terhadap peningkatan
produktivitas mencapai 75%. Informasi tersebut menunjukkan bahwa inovasi unggulan teknologi dan
varietas unggul merupakan kunci keberhasilan peningkatan produksi padi di Indonesia.
Upaya peningkatan produksi padi dunia, selama ini bertumpu pada lahan sawah beririgasi;
lahan sawah tadah hujan; lahan kering, dan lahan rawa. Kondisi agroekologi pertanaman padi
tersebut sangat beragam yang disebabkan oleh perbedaan iklim, jenis dan kesuburan tanah,
ketinggian tempat, ketersediaan air, serta jenis hama dan penyakit yang dominan. Saat ini lahan
sawah memiliki fungsi strategis, karena merupakan penyedia bahan pangan utama bagi penduduk
Indonesia. Data BPS tahun 2011, luas baku lahan sawah untuk seluruh Indonesia menunjukan bahwa
sekitar 41% terdapat di Jawa, dan sekitar 59% terdapat di luar Jawa. Data ini menunjukkan bahwa
dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan akan lahan untuk berbagai
sektor, konversi lahan sawah cenderung mengalami peningkatan, di lain pihak pencetakan lahan
sawah baru (ekstensifikasi) mengalami perlambatan. Untuk mengamankan produksi padi nasional di
tengah permasalahan tersebut maka pemanfaatan lahan-lahan sub optimal, seperti lahan rawa dan
kering dapat dijadikan alternatif sebagai tempat pengembangan padi nasional. Sebagai alternatif,
pengembangan padi dapat diarahkan pada lahan sawah pasang surut.
Luas lahan rawa di Indonesia diperkirakan 33,4 juta ha, terdiri dari pasang surut 20,1 juta ha
dan lahan lebak 13,29 juta ha. Dari total luasan lahan pasang surut, sekitar 9,53 juta ha berpotensi
untuk dijadikan lahan pertanian dan sudah direklamasi sekitar 4,18 juta ha. Dengan demikian,
tersedia cukup luas lahan rawa, terutama pasang surut, yang dapat dikembangkan sebagai areal
pertanian. Lahan pasang-surut, terdapat disepanjang daerah pantai Sumatera, Kalimantan, Papua
dan pulau-pulau lainnya, terdiri dari berbagai ekosistem yang dipengaruhi oleh pergerakan air pasang
dan salinitas dengan tingkat yang bervariasi. Lahan tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan
kedalaman gambut, sifat-sifat tanah dan tingkat pengaruh air pasang dan disebut sebagai daerah
“pasang-surut”, dimana padi sawah merupakan komponen utama pola tanam. Beberapa varietas padi
untuk lahan pasang surut memiliki potensi hasil cukup baik untuk digunakan pada lahan sulfat
masam. Sehingga dapat dipahami mengapa lahan rawa telah dinyatakan sebagai lumbung pangan
masa depan di Indonesia.
Total luas areal tanam padi gogo di Indonesia sekitar 1,2 juta hektar dengan rata-rata hasil
rendah, sekitar 2,56 t/ha. Potensi lahan kering yang layak untuk pertanaman padi gogo ada
sekitar 5,1 juta ha, belum termasuk pengembangan padi gogo sebagai tanaman tumpangsari
hutan tanaman industri (HTI) dan tanaman perkebunan muda yang diduga lebih dari 2,0 juta ha.
Oleh sebab itu lahan kering mempunyai peluang besar untuk mendukung penyediaan beras
nasional, baik melalui peningkatan hasil per satuan luas maupun melalui penambahan luas areal
tanam.
Permasalahan lain yang menjadi penghambat produksi padi nasional adalah adanya
peningkatan suhu global. Suhu dunia telah mengalami peningkatan sebesar 0.4-0.6 per dekade yang
mengakibatkan terpengaruhnya produksi pangan dunia. Kenaikan suhu tersebut berakibat pada
proses fisiologi tanaman padi, karena padi termasuk tanaman yang sensitif terhadap perubahan suhu
(thermophilic sensitive). Di samping itu kenaikan suhu juga perpengaruh terhadap lingkungan hidup
tumbuh padi, seperti kekeringan, kebanjiran, salinitas dan serangan organisme pengganggu
tanaman. Oleh karena itu perlu upaya pemuliaan untuk mendapatkan VUB dan teknologi budidaya
dan pasca panen primer yang adaptif terhadap perubahan iklim.
Pengelolaan tanaman terpadu (PTT) merupakan upaya dalam peningkatan produktivitas padi
dan pendapatan serta kesejahteraan petani melalui pengelolaan lahan, air, tanaman dan OPT secara
terpadu dan berkelanjutan. Konsep PTT dikembangkan dari pengalaman sistem intensifikasi padi
yang pernah dilakukan dan hasil penelitian karakteristik tanah yang menemukan bahwa tanah sawah
pada umumnya telah mengalami degradasi kesuburan. Pada dasarnya ada empat prinsip dalam
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konsep PTT. Pertama bahwa PTT merupakan upaya bagaimana sumber daya tanaman, lahan dan air
dikelola agar mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya serta dapat menunjang
peningkatan produktivitas lahan dan tanaman. Kedua, PTT berlandaskan pada hubungan sinergis
antara dua atau lebih teknologi produksi. Ketiga, konsep PTT dinamis yaitu selalu mengikuti
perkembangan teknologi maupun pilihan petani. Oleh karena itu, model pengembangan PTT selalu
bercirikan spesifik lokasi. Model yang spesifik untuk setiap daerah telah mencakup pertimbangan
lingkungan fisik dan bio-fisik serta lingkungan masyarakat petani setempat. Keempat, PTT bersifat
partisipatif yang membuka ruang lebar bagi petani untuk bisa memilih, mempraktekkan bahkan
memberikan saran penyempurnaan pengelolaan tanaman kepada penyuluh dan peneliti serta dapat
menyampaikan pengetahuan yang dimilikinya kepada petani lain.
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VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Visi
Visi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian merupakan bagian integral dari visi
pembangunan pertanian dan pedesaan Indonesia. Visi Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian adalah:
Pada tahun 2014 menjadi lembaga penelitian dan pengembangan pertanian berkelas dunia
yang menghasilkan dan mengembangkan inovasi teknologi pertanian untuk mewujudnya
pertanian industrial unggul berkelanjutan berbasis sumber daya lokal
Sejalan dengan visi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, visi Balai Besar Penelitian
Tanaman Padi adalah:
Sumber IPTEK tanaman padi terdepan, profesional, mandiri, dan mampu menghasilkan
teknologi padi sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Misi
Misi Balai Besar Penelitian Tanaman Padi adalah:
1. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tinggi, strategis dan unggul tanaman
padi untuk pembangunan nasional sesuai dengan dinamika kebutuhan pengguna.
2. Menghasilkan dan mengembangkan inovasi teknologi dan rekomendasi kebijakan tanaman
padi dan perberasan yang unggul, bernilai tambah, efisien dan kompetitif.
3. Mengembangkan jaringan kerjasama nasional dan internasional dalam rangka penguasaan
IPTEK dan peningkatan peran penelitian tanaman padi dalam mendukung penyediaan
pangan yang cukup dan berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
4. Memperbaiki sumberdaya penelitian guna memperbaiki kapasitas SDM agar semakin
profesional didalam melakukan penelitian serta meningkat kemampuannya dalam
menghasilkan dan mendiseminasi IPTEK dan inovasi teknologi tanaman padi.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya untuk penelitian dan pengembangan, serta
mendorong keterkaitan fungsional antar pemangku kepentingan dan pengguna teknologi.

Tujuan
Tujuan BB Padi tahun 2010-2014 ditetapkan sebagai berikut:
1.

Mengembangkan dan memanfaatkan keragaman sumber daya genetik padi, untuk
perakitan varietas unggul baru guna peningkatan produktivitas, kandungan mineral serta
vitamin padi sesuai preferensi konsumen serta adaptif terhadap cekaman faktor biotik dan
abiotik dari dampak perubahan iklim.

2.

Menghasilkan teknologi optimasi pemanfaatan sumber daya tanah (lahan dan air), tanaman
dan organisme pengganggu tanaman yang dapat meningkatkan hasil dan mengurangi
emisi gas rumah kaca (methan) utamanya di lahan sub optimal dan antisipasi dampak iklim
ekstrim.

3.

Mempercepat alih teknologi dan distribusi benih sumber tanaman padi kepada pengguna
untuk memfasilitasi penguatan sistem perbenihan berkelanjutan dan mendukung program
strategis Kementerian Pertanian.

4.

Menghasilkan rekomendasi opsi kebijakan pembangunan pertanian yang bersifat antisipatif
dan responsif dalam rangka pembangunan sistem pertanian industrial.

3

5.

Mengembangkan jejaring dan kerja sama kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah
daerah, dan lembaga penelitian dalam dan luar negeri.

6.

Meningkatkan kualitas dan mengembangkan sumber daya penelitian.

Sasaran
Untuk dapat menjadi lembaga rujukan IPTEK dan sumber inovasi teknologi yang bermanfaat
sesuai kebutuhan pengguna, sasaran BB Padi adalah:
1. Meningkatnya inovasi teknologi hasil penelitian (varietas unggul, benih, dan teknologi
pendukungnya), sistem diseminasi, promosi, dan rekomendasi; dan meningkatnya adopsi inovasi
teknologi dan adopsi rekomendasi kebijakan pertanian minimal 50% dari kondisi tahun 20052009. Hal ini untuk mendukung sistem pembangunan pertanian industrial berkelanjutan serta
memberikan kontribusi pada peningkatan keilmuan (scientific contribution).
2. Tersedianya varietas unggul baru, benih, dan pengolahan hasil samping dalam rangka
peningkatan nilai tambah produk, pengembangan industri hilir untuk komoditas padi dalam
rangka peningkatan produksi dan produktivitas untuk mendukung pencapaian swasembada
berkelanjutan melalui partisipasi stakeholder.
3. Tersedianya teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta teknologi pengolahan hasil
primer berbasis sumberdaya lokal dan peningkatan daya saing produk pertanian.
4. Tersedianya saran kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani.
5. Meningkatnya jejaring kerjasama nasional dan internasional minimal 50% dari kondisi tahun
2005-2009.
6. Berkembangnya kompetensi personil dan kelembagaan penelitian serta sistem koordinasinya
secara horizontal dan vertikal melalui pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang
terintegrasi di semua bidang.
7. Meningkatnya publikasi hasil penelitian di jurnal ilmiah nasional minimal 50% dari kondisi tahun
2005-2009 dan diterbitkannya satu publikasi di jurnal ilmiah internasional;
8. Meningkatnya inovasi teknologi dengan pengakuan hak kekayaan intelektual (HAKI) dan
komersialisasi hasil penelitian minimal 50% dari kondisi tahun 2005-2009.
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AKUNTABILITAS KINERJA
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Dalam tahun anggaran 2012 BB Padi telah menetapkan 4 (empat) sasaran kegiatan dan diukur
dengan sejumlah indikator kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara
membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian
kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut disajikan pada Tabel 1.
Berdasarkan Tabel 1, matrik capaian kinerja BB Padi tahun 2012, secara umum menunjukkan
telah mencapai keberhasilan sebagaimana yang telah ditetapkan pada PKT 2012, bahkan melampaui.
Tabel 1. Capaian hasil kinerja BB Padi tahun 2012
Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Capaian

%

Tersedianya informasi
sumber daya genetik
tanaman padi

Jumlah aksesi sumber
daya genetik tanaman
padi

500 aksesi

874 aksesi

174,8

Terciptanya varietas
unggul baru padi

Jumlah varietas unggul
padi
Jumlah teknologi
budidaya dan pasca
panen primer komoditas
padi

12 varietas
unggul
baru
5 teknologi

240,0

Terciptanya teknologi
budidaya, panen, dan
pasca panen primer
tanaman padi

5 varietas
unggul
baru
3 teknologi

Tersedianya benih sumber
varietas unggul baru padi,
untuk penyebaran
varietas berdasarkan SMM
ISO 9001-2008

Jumlah produksi benih
sumber (BS, FS, SS dan
F1 hibrida) padi dengan
SMM ISO 9001-200

400 ton

400,888
ton

100,2

166,6

ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja BB Padi tahun 2012 dilakukan terhadap 4 sasaran
yang telah ditetapkan. Sebagai indikator kinerja utama (IKU) tahun 2012, adalah: (1) Tersedianya
informasi sumber daya genetik, (2) Tercapainya varietas unggul baru padi, (3) Tercapainya teknologi
budidaya, panen, dan pasca panen primer tanaman padi, dan (4) Tersedianya benih sumber varietas
unggul baru padi.
Tersedianya informasi sumber daya genetik
Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dilaksanakan satu kegiatan penelitian tingkat peneliti
(RPTP) berjudul Peningkatan Sumber pada Genetik Koleksi Plasma Nutfah Padi (>500
Aksesi) dan Karakterisasi untuk Perbaikan Sifat Varietas Padi. Total dana yang dialokasikan
untuk kegiatan ini Rp.597.868.000,- atau 99,64% dari pagu Rp.600.000.000,- dengan jumlah peneliti
yang terlibat sebanyak 10 orang.
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Realisasi dari capaian kinerja sasaran ini, mencapai 874 aksesi atau 174,8% (Tabel 2). Capain
sebesar tersebut diperoleh dari, masukan aksesi dari dalam negeri (383 aksesi), masukan aksesi dari
luar negeri (480 aksesi) dan varietas unggul baru (VUB) 11 aksesi.

Tabel 2. Pengelolaan sumber daya genetik padi untuk bahan perakitan VUB Tahun 2012
Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Jumlah aksesi genetik sumber
daya padi

500 aksesi

874 aksesi

174,8

Penciptaan varietas unggul baru padi
Target pencapaian sasaran penciptaan varietas baru pada PKT 2012 adalah 5 (lima) varietas
unggul baru. Pencapaian target tersebut telah dilaksanakan melalui 8 kegiatan RPTP dengan
dukungan peneliti sejumlah 59 orang dan anggaran sebesar Rp. 6.550.000.000,-. Realisasi
pencapaian target, pencapaian varietas unggul baru (VUB), disajikan pada table 3.
Tabel 3. Capaian kinerja penciptaan varietas unggul baru
Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Jumlah varietas unggul baru padi

5 varietas

12 varietas

240

Duabelas varietas unggul baru yang dihasilkan oleh BB Padi pada 2012 adalah sebagai berikut:
1.

INPARA 7: Asal persilangan Bio12/Beras merah, umur tanaman 114 hari, agak tahan tungro
isolat Subang dan tahan terhadap penyakti blas ras 033 dan 173. Keunggulan lainnya agak
toleran terhadap keracunan Fe dan Al, sehingga sesuai ditanam di lahan rawa. Potensi hasil 5,1
ton GKG per hektar dan rasa nasi pulen.

2.

INPAGO 9: Asal persilangan UPLRI/IRAT 15, umur tanaman 109 hari, agak tahan wereng coklat
biotipe 1, agak tahan blas ras 133. Varietas ini agak toleran kekeringan dan keracunan Al.
Potensi hasil 8,4 ton GKG per hektar dan rasa nasi sedang.

3.

INPARI 27: Asal introduksi dari IRRI (BALDO/7904-TR4-4-2-1-1), umur tanaman 125 hari, tahan
terhadap hawar daun bakteri strain III dan tahan blas ras 073, meski rentan terhadap tungro.
Potensi hasil 7,6 ton GKG per hektar dengan rasa nasi pulen.

4.

INPARI 28 Kerinci : Asal persilangan IR6872-14-2-2-1/CEA-1, umur tanaman 120 hari, tahan
terhadap hawar daun bakteri strain III dan agak tahan blas ras 033 dan 073, namun rentan
terhadap tungro. Potensi hasil 9,5 ton GKG per hektar, rasa nasi pulen.

5.

INPARI 29 Rendaman: Asal persilangan IR69502-6-SKN-UBN-1-B-1-3/KAL9418F/Pokhali/Angke,
umur tanaman 110 hari, agak rentan terhadap wereng coklat biotipe 1 dan 2, serta hawar daun
bakteri patotipe III. Sesuai ditanam di daerah rawan banjir dengan rendaman keseluruhan fase
vegetatif selama lebih dari 14 hari. Potensi hasil 9,5 ton GKG per hektar dan rasa nasi pulen.

6.

INPARI 30 Ciherang-Sub 1: asal persilangan Ciherang/IR64Sub-1/Ciherang, umur tanaman 111
hari, agak rentan terhadap wereng coklat biotipe 1, 2, dan 3, serta hawar daun bakteri patotipe
III. Sesuai ditanam di sawah dataran rendah di daerah luapan sungai, cekungan, dan rawan
banjir dengan rendaman keseluruhan fase vegetatif selama 15 hari. Potensi hasil 9,6 ton GKG
per hektar dan rasa nasi pulen.

7.

INPARI 26: Asal introduksi dari IRRI SHINEI/CHINA 971, umur tanaman 124 hari, tahan hawar
daun bakteri strain III, tahan blas ras 033, memiliki potensi hasil 7,9 ton/ha GKG dan sesuai
ditanam di lahan sawah dataran tinggi sampai 900 m dpl.
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8.

INPARI 24 GABUSAN: Asal persilangan Bio 12-MR-1-4-PN-6/Beras Merah, padi sawah beras
merah, umur tanaman 111 hari, tahan hawar daun bakteri patotipe III dan agak tahan hawar
daun bakteri patotipe IV, potensi produksi 7,7 ton GKG per hektar.

9.

INPARI 25 OPAK JAYA: Bio 530C- MR-1/IRBB 21, padi sawah ketan merah, umur tanaman 115
hari, agak tahan wereng coklat biotipe 2 dan 3, serta tahan hawar daun bakteri patotipe III dan
agak tahan hawar daun bakteri patotipe IV dan VIII, potensi produksi 9,4 ton GKG per hektar.

10. INPARI 22: Asal persilangan IR42/IRBB 5//CIHERANG//TOWUTI, umur tanaman 118 hari setelah
sebar, agak tahan terhadap hama wereng coklat biotipe 1, 2 dan 3, tahan penyakit hawar daun
bakteri strain III, tahan blas ras 033 dan blas ras 133, agak tahan blas ras 073 dan 137.
Kelemahannya adalah rentan terhadap penyakit hawar daun bakteri strain IV dan VIII, juga
rentan terhadap penyakit tungro. Potensi hasil 7,9 ton GKG per hektar dengan rasa nasi pulen.
11. INPARI 23 BANTUL: Asal persilangan B11378RS (Gilirang/BP342F-MR-1-3/Gilirang), umur
tanaman 113 hari, tahan terhadap wereng coklat biotipe 1, agak tahan terhadap biotipe 2 dan 3.
Tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe III, agak tahan patotipe IV, dan rentan terhadap
patotipe VIII. Baik ditanam di dataran rendah sampai ketinggian 600 m dpl, potensi hasil 9,2 ton
GKG per hektar dengan rasa nasi pulen.
12. INPARI 21 BATIPUAH: Asal persilangan Sitali / S3383-id-Pn-16-2 / S969B-265-1-4-1 , umur
tanaman 120 hari, agak rentan terhadap wereng coklat biotipe 1 dan 2 serta rentan terhadap
biotipe 3. Tahan terhadap hawar daun bakteri strain III, dan agak rentan terhadap strain IV dan
VIII, tahan penyakit blas ras 033 dan agak tahan terhadap ras 133 dan 073 serta rentan ras
173 , rentan virus tungro, potensi hasil 8,2 ton GKG per hektar dengan rasa nasi pera.

Penciptaan teknologi budidaya, panen dan pasca panen primer tanaman padi
Untuk mencapai sasaran terciptanya teknologi budidaya, panen dan pasca panen primer
tanaman padi, telah dilaksanakan delapan kegiatan penelitian tingkat peneliti (RPTP) dan telah
berhasil dirakit lima teknologi budidaya, teknologi pengendalian penyakit dan teknologi pasca panen
padi. Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam tahun 2012 telah tercapai seluruhnya
dengan rata-rata 166,6 % (Tabel 4).
Tabel 4. Capaian kinerja penciptaan teknologi budidaya, panen, dan pasca panen padi
Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Jumlah teknologi budidaya dan pasca
panen primer komoditas padi

3 teknologi

5 teknologi

166,6

Lima teknologi yang dihasilkan meliputi tiga untuk budidaya padi satu teknologi untuk penyakit
serta satu pasca panen padi. Masing-masing teknologi adalah sebagai berikut:
1.

Teknologi Produksi Padi di Lahan Pasang Surut dan di Lahan Terdampak Salinitas.
Produksi di lahan sawah pasang surut dapat ditingkatkan dengan bantuan teknologi, yaitu
ameliorasi lahan, dimana pada lahan yang akan ditanami dilakukan pencucian dan
penambahan kapur sebanyak 3 t/ha. Dengan ameliorasi ini tanaman akan memberikan respon
terhadap pupuk yang diberikan. Di Sumatera Selatan dan Jambi, pencucian dan penambahan
kapur 3 t/ha dapat meningkatkan hasil gabah berturut-turut sebesar 21% dan 15%.
Peningkatan hasil gabah ditentukan terutama oleh bertambahnya jumlah gabah total dan
gabah isi serta lebih tingginya bobot 1000 butir gabah isi. Upaya untuk memaksimalkan
produski padi di lahan-lahan pasang surut, disarankan penggunaan varietas Inpara 1, Inpara 2
dan Inpara 3.
Selain di lahan pasang surut, teknologi ini dapat juga diterapkan di lahan-lahan terkendala
salinitas, seperti di pesisir dan, setiap tahun nya karena mengalami cekaman salinisasi
(peningkatan kadar garam dalam tanah). Di lahan terkendala salinitas, EC (konduktifitas
listrik) tanah cenderung meningkat sejak tanam sampai panen. Dalam kondisi demikian,
peningkatan dosis pemupukan NPK sampai 125% dari dosis rekomendasi tidak akan
berpengaruh terhadap produksi padi. Untuk mendapatkan respons tanaman yang lebih tinggi
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di lahan terdampak salinitas, disarankan menerapkan teknologi ameriolasi, yaitu dengan
pencucian dan pemberian kapur. Tambahan pengapuran sebulan setelah tanam untuk lebih
menurunkan EC tanah (mengurangi salinitas) dan meningkatkan efektivitas pemupukan NPK.
2.

Teknologi Budidaya Padi IP 200. Produksi padi gogo sangat potensial ditingkatkan baik
melalui peningkatan hasil maupun perluasan areal. Tanaman padi gogo membutuhkan curah
hujan >200 mm/bulan minimal empat bulan secara berurutan. Pada daerah yang mempunyai
bulan basah >7 bulan berpotensi dilakukan dua kali pertanaman padi gogo, yaitu pada musim
hujan I dan musim hujan II. Peluang keberhasilan pertanaman padi gogo IP 200 akan lebih
baik bila didukung dengan varietas unggul baru berumur sangat genjah sampai genjah
terutama untuk menghadapi pertanaman padi gogo musim tanam kedua. Sistem tanam joged
juga dipertimbangkan untuk menjadi alternatif pengembangan budidaya padi gogo IP 200
terutama pada musim kemarau. Sistem tanam ini mengacu pada sistem persemaian culikan
pada padi sawah, sedangkan pada padi gogo dilakukan persemaian kering di luar areal
pertanaman dan ditujukan untuk mempercepat waktu tanam seiring dengan curah hujan yang
semakin menurun intensitasnya.

3.

Teknologi Pengendalian Penyakit Hawar Daun Bakteri (HDB) dengan Pestisida
Nabati. Penyakit HDB disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae. Biasanya penyakit ini
menyerang pada kondisi kelembaban yang terlalu tinggi atau pada pemupukan N yang
berlebihan. Selama ini serangan HDB pada padi ditangani dengan cara pemberian bakterisida
sintetik yang penggunaanya dalam jangka panjang dapat membahayakan lingkungan. BB Padi
telah menghasilkan teknologi pengendalian penyakit HDB, yaitu pemanfaatan pestisida nabati
dari ekstrak tanaman. Tanaman yang digunakan sebagai sumber ekstrak adalah daun
Azadirachta indica dan rimpang lengkuas Alpinia galanga. Aplikasi dilakukan dengan larutan
ekstrak pada konsentrasi 10%, disemprotkan pada tanaman padi yang terinfeksi hawar daun
bakteri, baik pada stadia vegetatif maupun stadia generatif.
Teknologi ini mampu
menghambat perkembangan penyakit hawar daun bakteri pada tanaman padi, lebih baik
dibandingkan dengan aplikasi bakterisida sintetik berbahan aktif tembaga oksida 56%, tanpa
berpengaruh terhadap hasil panen.

4.

Teknologi Budidaya Varietas Unggul HibridaPada Sawah Irigasi: Peningkatan produksi
padi hibrida dilahan sawah irigasi dapat dilakukan dengan teknologi budidaya, yaitu
penggunaan kombinasi pemupukan dan sistim tanam. Bahan organik diberikan dengan dosis 2
t/ha yang dikombinasikan dengan sistem tanam legowo 2 : 1. Pemupukan dilakukan
berdasarkan hasil analisis tanah atau analisis melalui PUTS. Dengan cara ini tanaman akan
memberikan respon berupa pertumbuhan, komponen hasil dan hasil tanaman padi. Teknologi
ini menunjukkan pengaruh nyata terhadap rata-rata hasil gabah kering panen sebesar 8,865
t/ha di Subang, 10,248 t/ha di Cianjur, dan 7,865 t/ha di Bogor. Hasil gabah tertinggi dicapai
pada varietas Hipa 8 sebesar 8,956 t/ha di Subang, 10,530 t/ha di Cianjur, dan 8,250 t/ha di
Bogor.

5.

Teknologi Validasi dan Verifikasi Metode Analisa Kandungan Amilosa Beras dengan
Prinsip Pengikatan Iodin (I) Kalium Iodida (KI). Pengujian akurasi metode dilakukan
dengan mengukur nilai recovery hasil analisa amilosa certified reference material (CRM).
Pengujian presisi dilakukan uji antar laboratorium untuk mendapatkan nilai repeatibility dan
reproducibility. Sampel yang digunakan dalam pengujian ini adalah beras giling Varietas Lusi,
Varietas Sinta Nur, Varietas Ciherang, dan Varietas Inpari 12 yang telah ditepungkan.
Nilai keterterimaan untuk uji presisi didapatkan dari hasil uji antar laboratorium yang dilakukan
oleh FOSS Analytical AB di Swedia (ISO 2007). Berdasarkan uji beda nyata, seluruh batch
sampel yang digunakan untuk uji antar laboratorium dinyatakan homogen. Penentuan nilai-nilai
yang diterima (accepted), diperingati (straggler), dan ditolak (outlier) menggunakan teknik
outlier numerikal (uji Grubbs/between laboratory dan Uji Cochran’s/ within laboratory)
berdasarkan ISO 5725-2:1994 serta metode perhitungan statistika robust Z-score.
Hasil analisa yang tergolong diperingatkan antara lain: hasil analisa amilosa Varietas Lusi oleh
Laboratorium E (Zwi) dan Laboratorium F (ZBi), serta hasil analisa amilosa Varietas Sinta Nur
oleh Laboratorium C (ZBi). Sedangkan hasil analisa yang tergolong outlier antara lain: hasil
analisa amilosa Varietas Sinta Nur oleh Laboratorium A (Zwi), dan hasil analisa analisa amilosa
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Varietas Ciherang oleh Laboratorium C (ZBi dan Zwi). Data-data yang termasuk ke dalam
kategori diperingatkan tetap dipertahankan, sedangkan data-data outlier tidak diikut sertakan
dalam perhitungan selanjutnya. Rata-rata kandungan amilosa (%bk) sampel Lusi, Sinta Nur,
Ciherang, Inpari 12 berturut-turut adalah 5,71 (sr=0,36; sR= 1,55); 19,39 (sr=0,22; sR= 1,68);
23,52 (sr=0,50; sR= 1,12); 29,83 (sr=0.64; sR=0,68). Dari hasil uji antar laboratorium
disimpulkan bahwa metode analisa amilosa yang digunakan mempunyai tingkat presisi yang
cukup baik. Hasil uji stabilitas menunjukkan bahwa seluruh sampel stabil selama masa uji antar
laboratorium. Metode analisa amilosa yang digunakan mempunyai tingkat akurasi yang cukup
baik berdasarkan hasil pengujian menggunakan 3 jenis CRM.
Penyediaan Benih Penjenis dan Benih Dasar Varietas Unggul Padi serta Penelusuran Alur
Perbanyakan Benih Sumber Padi
Total dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini Rp. 5.951.424.000,- atau 99.19% dari pagu Rp
6.000.000.000,- dengan jumlah peneliti yang terlibat sebanyak 11 orang. Hasil capaian kinerja dari
kegiatan ini telah menghasilkan benih padi BS/FS/SS sebanyak 400,888 ton (Tabel 5).
Tabel 5. Capaian kinerja kegiatan Produksi Benih Sumber tahun 2012
Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Jumlah produksi benih sumber (BS, FS,
SS dan F1 hibrida) padi dengan SMM
ISO 9001-200

400 ton

400,888 ton

%
100,2

Capaian hasil sebesar tersebut berasal dari:
Uraian

Klas Kelas
Benih

- Benih VUB inbrida

BS

10.000

untuk pengembangan
UPBS

- Benih penjenis inbrida

BS

29.300

46 varietas

- Benih VUB inbrida

FS

11.239

untuk pengembangan
UPBS BPTP dan Denfarm

- Benih dasar inbrida

FS

28.900

30 varietas Inbrida

- Benih VUB inbrida

SS

317.793

Untuk pendampingan
SLPTT

- Benih inbrida

SS

1.700

Calon varietas yang akan
dilepas

- Benih Hibrida

F1

1.156

Jumlah

Realisasi
(kg)

400.888

Keterangan

Target ( 400.000 kg)

Catatan :
TA 2012 UPBS BB Padi memproduksi 20.600 malai benih inti (NS) dari 20 varietas
*) 50 varietas sebanyak >12 ton, sedangkan untuk benih dasar sejumlah 20 varietas >30 ton
Selain keempat sasaran yang telah ditetapkan dalam PKT, ditetapkan pula sasaran ke-5
sebagai sasaran pendukung yaitu:
Pengembangan Sistem Informasi, Komunikasi, Diseminasi dan Umpan Balik
Tanaman Padi

Inovasi

Pada tahun 2013 BB Padi telah melaksanakan diseminasi berbasis spectrum diseminasi multi
channel .Total dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.167.273.000,- atau 98,98% dari
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pagu Rp 3.200.000.000,-. Jumlah peneliti yang terlibat sebanyak 12 orang. Hasil capaian kinerja dari
kegiatan ini adalah berbagai paket diseminasi dan informasi dalam rangka penyebarluasan pemanfaatan
dan pengenalanteknologi yang telah dihasilkan BB Padi serta bantuan benih dalam rangka
mensukseskan kegiatan SL-PTT di 17 Propinsi di seluruh Indonesia. Secara umum kegiatan ini telah
mencapai target (100%) sesuai target indikator kinerja yang telah direncanakan, dalam Tabel 6 capaian
kinerja tersebut disajikan.
Tabel 6. Capaian kinerja kegiatan Pengembangan Informasi tahun 2012
Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1
1
5
10

1
1
5
18

100
100
100
150

-

Temu bisnis

-

Seminar nasional padi
Workshop
Kegiatan ekspose

-

Gelar Teknologi
Open house
Terdedianya Perpustakaan Digital dan Website
Pengawalan inovasi teknologi padi mendukung
pengembangan SL-PTT

3
1
1

3
1
1

100
100
100

3

3

100

-

Rekomendasi kebijakan

1

1

100
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PLASMA NUTFAH PADI
Plasma nutfah padi merupakan sumber keanekaragaman karakter tanaman padi yang
memiliki potensi sebagai sumber keunggulan dalam program perakitan varietas unggul baru. Koleksi
plasma nutfah padi di BB Padi terdapat sejumlah 3.500 aksesi. Plasma nutfah tersebut terdiri atas
padi lokal, galur harapan, galur-galur elit, varietas unggul, introduksi, dan spesies padi liar. Untuk
meningkatkan jumlah aksesi seperti jumlah koleksi yang saat ini disimpan di International Rice
Research Institute (IRRI) Pilipina perlu dilakukan upaya, secara terprogram. Salah satu terobosan BB
Padi adalah terlibat secara aktif dalam kerjasama dengan jaringan pertukaran materi genetik
internasional yang dikelola oleh IRRI yaitu INGER (Internasional Network and Genetic Evaluation for
Rice) yang telah dirintis sejak tahun 1975, HRDC sejak tahun 2008 dan GSR (Green Super Rice) sejak
tahun 2009. Materi genetik baru dapat dimanfaatkan sebagai materi calon varietas, tetua donor untuk
perluasan latar belakang genetik materi pemuliaan Indonesia atau untuk meningkatkan variabilitas
genetik koleksi plasma nutfah padi Indonesia. Di Indonesia, dari 33 varietas yang dirilis dari tahun
2000-2011, 33 diantaranya memanfaatkan galur IRRI sebagai salah satu tetuanya, dan 10
diantaranya menjadikan galur elit introduksi dari IRRI tersebut sebagai varietas unggul baru.
Tiga fokus kegiatan penelitian plasmanutfah BB Padi tahun 2012 adalah: (1) Meningkatkan
sumber genetik atau plasma nutfah melalui korespondensi dan eksplorasi padi lokal serta pertukaran
materi genetik internasional, (2) Mendapatkan informasi materi genetik plasma nutfah yang memiliki
karakter morfologi unggul, dan (3) Mendapatkan informasi karakter penciri (kriteria baru, unik, dan
seragam) dari tetua padi hibrida rakitan BB Padi. Plasmanutfah BB Padi telah dimanfaatkanoleh para
pengguna sebanyak 1519 aksesi telah diminta dan digunakan oleh 18 peneliti/pemulia dan 8 instansi
sebagai sumber gen donor dalam program penelitian/pemuliaan. Pemanfaatan Plasma Nutfah BB Padi
disajikan dalam Tabel. 7
Tabel 7. Pemanfaatan koleksi plasmanutfah BB Padi pada tahun 2012
No

Instansi

Jumlah
Permintaan

Jumlah
Aksesi

Tujuan

1

BB Padi

39 kali

1459

2

BB Biogen

3 kali

18

3

UGM

1 kali

18

Uji marka molekuler
Perakitan padi fungsional dan verifikasi Rojolele
Tetua donor hibrida
Tetua persilangan
Penelitian Ristek
Cek ulang dan verifikasi ketahan WBC
Cek penelitian salinitas
Karakterisasi mutu
Skrining BLS dan BLB
Pertanaman Benih Sumber
Srining WBC, BLB, Penggerek, Tungro
Tetua persilangan
Varietas cek uji kekeringan
Tetua persilangan tahan blas, HDB
Skrining toleransi salinitas rumah kaca dan lapang
Studi sifat aromatik
Penelitian genom
Uji marka
Penelitian S3

4

UNRAM

1 kali

4

Uji ketahanan Blas

11

5

UNLAM

1 kali

6

Penelitian S3

6

UNSOED

1 kali

7

Tetua persilangan

7

Diperta
Lampung

1 kali

6

Uji ketahanan WBC

8

PT Syngenta

1 kali

1

-

Koleksi plasmanutfah pada tahun 2012 telah bertambah sebanyak 791 aksesi atau meningkat
158% dari target Indikator Kerja Utama (IKU) tahun 2012 sebanyak 500 aksesi dengan rincian
sepertiyag disajikan dalam Tabel 8. Dalam rangka pertukaran plasmanutfah, BB Padi telah
mengirimkan 52 aksesi plasmanutfah ke IRRI.
Tabel 8. Total penambahan aksesi plasmanutfah tahun 2012
No

1
2

3

Kegiatan

Penambahan Aksesi

Eksplorasi plasmanutfah padi lokal di Pulau Jawa
Korespondensi/pertukaran genetik
a) Padi lokal
b) VUB
c) Padi liar
d) Galur/varietas asal petani Jawa Tengah
INGER
Total penambahan aksesi baru

Tabel 9.

32
185
20
63
11
480
791

Aksesi baru plasmanutfah hasil kerjasama dengan Internasional Network and Genetic
Evaluation for Rice (INGER) 2012
Plasma nutfah

Jumlah
galur

EKOSISTEM
IRIGASI
IIRON
Module 1
Module 2
IRFAON
TADAH
HUJAN
Sawah
CEKAMAN
ABIOTIK
Cekaman lahan
BIOTIK
Penyakit

International Irrigated Rice Observational
Nursery
Grup umur genjah
Grup umur sedang
International Finegrain Aromatic Rice
Observational Nursery

67
63
43

IRLON

International Rainfed Lowland Rice
Observational Nursery

IRSSTN
Module 1

International Rice Soil Stress Tolerance Nursery
Cekaman salinitas-musim penghujan

30

IRBN

International Rice Blast Nursery

70

IRBBN

International Rice Bacterial Blight Nursery

73

GSR

12

102

Plasma nutfah
Sawah tadah
hujan

GSR-RFLL

Green Super Rice (GSR) Rainfed Lowand Yield
Trial
Total

Jumlah
galur
32
480

Karakterisasi Koleksi Plasma Nutfah BB Padi berdasarkan SES
Pada tahun 2012 telah dilakukan karakterisasi terhadap 202 aksesi, 16 aksesi diantaranya
merupakan verifikasi. Menunjukkan kompilasi hasil karakterisasi kompilasi hasil karakterisasi terhadap
202 aksesi disajikan dalam Tabel 10
Aksesi umur tergenjah adalah AA R2 (Gambar 1) dan AAI R4, aksesi dari INGER 2011 terdiri
dari nursery International Irrigated Rice Observational Nursery Module 1 (IIRON-1 2011). Aksesi
dengan malai terpanjang adalah Siarang (35 cm) (Gambar 1) asal Sumatera Barat dengan jumlah
gabah isi per malai 66 butir, bobot 1000 butir 23,35 gram, dan bobot gabah isi/rumpun 12, 19 gram.
Malai terlebat adalah Mansur (padi lokal asal Pulau Bali) yaitu 198 butir gabah isi/malai dengan
panjang malai 32,2 cm. Jika dilihat dari bobot/ rumpunnya, aksesi yang memiliki bobot
gabah/rumpun >50 gram adalah Swarnalatha, Ghaiya, IR08L220, IR08L164, IR09A228, Mansur, dan
IRBB61. Aksesi tersebut dapat dijadikan sebagai tetua persilangan dalam perakitan VUB hasil tinggi.
Tabel 10. Dominansi karakter aksesi plasmanutfah hasil koleksi tahun 2012
Karakter
Golongan

Karakterisasi berdasarkan Standard
Evaluation System (SES)
Indica

Permukaan daun

Sedang

Warna pelepah daun (warna kaki)

Hijau

Warna leher daun

Hijau muda

Warna lidah daun

putih

Bentuk lidah daun

2 cleft

Warna telinga daun

Putih/tidak berwarna

Warna helaian daun

hijau

Sudut daun bendera

tegak

Sudut batang (habitus)

sedang

Tipe malai

Antara sedang dan kompak

Bulu ujung gabah

Tidak berbulu

Warna bulu ujung gabah

Tidak berbulu

Fertilitas gabah

Sangat fertil (>90%)

Tinggi tanaman

Pendek (<110 cm)

Jumlah anakan

Sedang (10-19 anakan/tan)

Umur tanaman

Sangat genjah (90-104 hss)
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AAR2

Siarang

Gambar 1. AAR2 aksesi umur tergenjah dan Siarang aksesi dengan malai terpanjang
Karakterisasi Tetua Padi Hibrida BB Padi berdasarkan BUSS Description
Karakterisasi terhadap 44 karakter kualitatif dari keseluruhan 55 karakter kualitatif yang
harus diamati, terdapat 18 karakter menunjukan perbedaan antara varietas kandidat dengan varietas
pembandingnya. Karakter-karakter tersebut sebagian besar adalah karakter kuantitaif dan beberapa
pseudo kuantitatif. Gambar 2, menunjukkan perbedaan karakter bulu pada permukaan daun, satu
dari 18 karakter keunikan (distincness) yang menunjukkan perbedaan antara varietas kandidat
dengan varietas pembandingnya. Bulu pada permukaan daun pada IR40750 lebih sedikit
dibandingkan dengan Maros. Bulu permukaan daun pada Bio lebih banyak dibandingkan dengan
Code dan Bondoyudo.

IR40750

Maros

Bio

Code dan Bondoyudo

Gambar 2. Karakter bulu pada permukaan daun, satu dari 18 karakter keunikan (distincness) yang
menunjukkan perbedaan antara varietas kandidat dengan varietas pembandingnya.
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Karakterisasi Koleksi Plasma Nutfah BB Padi berdasarkan “Descriptors for wild and
cultivated Rice (Oryza spp.)
Rekapitulasi karakter 50 jenis padi liar menggunakan Descriptors for wild and cultivated Rice,
karena metode SES kurang sesuai untuk mengkarakterisasi padi liar mengingat karakternya yang
sangat beragam dan unik. Pada umumnya, padi liar memiliki karakter keberadaan bulu pada daun
bendera gundul, warna telinga daun tidak berwarna, warna leher daun hijau, bentuk lidah daun
emarginate, keberadaan bulu pada lidah daun: sebagian berambut, warna lidah daun tidak berwarna,
habitus terserak, warna stigma ungu, warna anther kuning, penyebaran cabang malai merata dan
panjang malai sedang (<25 cm) (Tabel 5) dan dua aksesi diantaranya seperti diperlihatkan pada
Gambar 3.

Gambar 3. Dua spesies padi liar koleksi BB Padi tahun 2012
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Tabel 11. Rekapitulasi karakter morfologi dan agronomi padi liar berdasarkan Descriptor for wild
and cultivated rice, RK. Sukamandi MT1 2012
No
1

Karakter
Keberadaan
bulu pada daun
bendera
7.3.9

Kategori
Skala
1

2

3

4

2

3

4

5

Warna telinga
daun
7.3.11

Warna leher
daun
7.3.12

Bentuk lidah
daun
7.3.14

Keberadaan
bulu pada lidah
daun
7.3.16

0
1
2
3
4
5
0

Warna lidah
daun

Padi liar yang mewakili

gundul

37

O.nivara 102164, O.glaberima 100156,
O.rufipogon 105308

berambut pada
permukaan atas
daun
berambut pada
permukaan bawah
daun
berambut pada
kedua sisi helai
daun
absent (tdk ada
telinga daun)
tdk berwarna

4

O.rufipogon 105349, O.rufipogon nepal,
O.australiansis 105263

9

O.nivara 105623, O.rhizomatis 103417,
O.australiansis 105266

0

2
42

1

45

2
3

hijau muda
ungu

0
5

4
0

garis ungu
tidak ada

0

1
2
3

berambut
truncate
Obtuse or rounded

2

O.officinalis W 46, O.alta 100952

4

4

emarginate

32

O.glaberima 100156, O.minuta 101089,
O.latifolia 100168
O.australiansis 105219, O.minuta 101141,
O.malampuzhensis 100957, O.punctata
100892

5
6
7

acute
acuminate
2-cleft

1
10

1

blm diketahui
gundul atau licin

1
14

20

O.australiansis 105269, O.alta 100888,
O.rhizomatis 103417

0

sebagian berambut
(< 50% dari
permukaan lidah
daun)
sebagian besar atau
seluruh permukaan
berambut (>50%)
tidak ada

15

1

tidak berwarna

43

O.australiansis 105219, O.punctata 100892,
O.officinalis 101181, O.officinalis 101181
O.australiansis 105219, O.punctata 100892,
O.officinalis 101181,

2

0
5
1
0
0

O.australiansis 105219, O.australiansis
105269
O.nivara 102164, O.glaberima 100156,
O.minuta 101089

hijau kekuningan
ungu
ungu muda
bergaris ungu
absent (tdk ada
telinga daun)
hijau

3

6

Jml

16

O.alta 100888, O.rhizomatis 103417,
O.officinalis W 46

O.australiansis 105266, O.nivara 105623,
O.australiansis 105263, O.officinalis Kaltim
O.alta 100888, O.alta 100952, O.alta
105143, O.rhizomatis 103417

O.australiansis 105263,
O.nivara 102164, O.nivara 102164,
O.rufipogon 105308
O.glaberima 101914, O.minuta 101089,
O.nivara 102164

No

Karakter
7.3.17

7

8

9

10

11

12

Kategori

Jml

2
3
4

hijau kekuningan
ungu
ungu muda

0
1
6

5
1

bergaris ungu
Tegak (< 15o)

0
2

3

Sedang (<20o)

13

5

Terbuka (40o)

14

7

Terserak (60-80o)

18

9

Menjalar (>80o)

3

Warna stigma

1

putih

13

7.4.2

2
3
4

hijau muda
kuning
ungu muda

0
0
4

5

ungu

32

Warna anther

1

tdk ada data
kuning

1
38

7.4.4

2

Penyebaran
cabang malai
7.4.13

1

coklat
tdk ada data
merata

10
2
30

2
3

whorld
alternate

10
5
6

3
5

Ultra genjah (< 90
HSS)
Sangat genjah (90104 HSS)
Genjah (105-124
HSS)
Sedang (125-150
HSS)
Dalam (>150 HSS)
belum diketahui
Sangat pendek
(<11 cm)
Pendek (<15 cm)
Medium (<25 cm)

7

Panjang (<35 cm)

19

9

Sangat panjang
(>40 cm)

5

Habitus (culm
habit)
7.3.23

Umur tanaman

Panjang malai

1

17

4
7
3

Padi liar yang mewakili
O.alta 105143
O.australiansis 105269, O.alta 100888,
O.rhizomatis 103417
O.glaberima 101914, O.rufipogon 105308
O.punctata 104074, O.officinalis 101181,
O.rufipogon nepal
O.australiansis 105219, O.officinalis 102125,
O.alta 100952
O.punctata 100892, O.officinalis Purple,
O.rufipogon 105491
O.minuta 101089, O.malampuzhensis
105329, O.minuta 101125
O.rufipogon 105308, O.rufipogon nepal,
O.nivara 105623, O.australiansis 105266

O.officinalis Kaltim, O.alta 100888, O.alta
100888, O.officinalis W 81
O.glaberima 101914, O.punctata 104074,
O.officinalis 101181
O.rufipogon nepal, O.nivara 105623, O.alta
100952

O.australiansis 105263, O.alta 100888,
O.officinalis 100878
O.glaberima 100156, O.rufipogon nepal
O.glaberima 101914, O.rufipogon 105308,
O.nivara 105623
O.punctata 101417, O.glaberima 100156,
O.nivara 102164
O.nivara nepal 02, O.punctata 104074,
O.officinalis W 46, O.officinalis 100878,
O.rufipogon 105349
O.australiansis 103318, O.malampuzhensis
105223

30
0
1
24

O.rufipogon 105349
O.minuta 101089, O.minuta 101141,
O.nivara nepal 01, O.nivara nepal 02
O.alta 100952, O.officinalis 100878,
O.rhizomatis 103417
O.australiansis 105266, O.alta 100888,
O.australiansis 105219, O.australiansis
105263

Aksesi/galur padi tahan hama penggerek batang kuning, hama wereng batang coklat,
penyakit hawar daun bakteri, dan penyakittungro
Tabel 12. Aksesi/galur padi tahan wereng batang coklat, hawar daun bakteri
No

Sumber ketahanan terhadap

Aksesi/galur tahan

1

Penggerek batang kuning

-

2

Wereng batang coklat biotipe 3

B.61-21
(BP 16002 Mb-21), C.37-1
(BP 16060
Mb-1), C.46-16
(BP 16062 Mb-16), 402/137
BP5168f-Kn-16-3, 305/112
BP6994-2f-3-1,
402/137
BP5168f-Kn-16-3, BP4114-7f-Kn-22-2,
BP8996-5e-Kn-7-2, fungsional 1, fungsional 11.

3

Hawar daun bakteri patotipe III
stadia bibit

Mundam Paya Kumbu, Parosi, Rojolele Subang,
Toliwang, Sereh Sulteng, Mongkar, Padi Merah, Padi
Wangi, Lambur, Kasumba, Segajah, Gogo, Pulut
Merah, Genjah Arum, Dekor, Pepe, NH-2-92, Nuri
Bura, Pete Lambeun, Ekor Hitam, Padi Durian A,
Ketan Wuluh, Rampur Masuli, Tomas, dan Siam
Lantik

4

Hawar daun bakteri patotipe III
stadia generatif

BP10620F-BB4-18-BB4, H 249, BP5168f-Kn-16-3,
BP7528-3f-7-1

5

Hawar daun bakteri patotipe IV
stadia generatif

BP5168f-Kn-16-3

6

Hawar daun bakteri patotipe VII
stadia generatif

-

7

Tungro varian 073

BP 7956-1F-2-2

18

Aksesi/galur padi toleran salinitas
Teridentifikasi 50 aksesi toleran cekaman salinitas diatas 8 dS/m pada fase bibit di rumah kaca.
Teridentifikasi 6 aksesi (Ketan Abang, Si Pola, Bintang Ladang, Pulut Jelawat, Jalu Briwit, Siad)
toleran salinitas di lahan pada fase vegetatif pada tingkat cekaman berkisar 11,90; 12,68; 8,78; 9,67;
10,60 dS/m
Tabel 13. Empat puluh sembilan aksesi/galur padi toleran cekaman salinitass 8 dan atau 12 dS/m
pada fase bibit
No.

Nama Aksesi

No.

Nama Aksesi

1

B10393-Mr-12-4-2

26

Sehe

2

B109-Mr-V/1-3-Pn-2

27

Teratai

3

IR75016-67

28

Sigoe

4

Lariang

29

Bintang Ladang

5

Aceh Aceh

30

HB 21 Lagos

6

Bujang Inai

31

Lege Pisah

7

Midun Blok Patrol

32

Ketan Nangka

8

Jinten

33

Lampung Kuning

9

Omad

34

Genjah Kenanga

10

Natrom

35

Sekemiling

11

Jogja

36

Ketan Lilit

12

Ketan Salumpikit A

37

Jenggot Putih

13

Ketan Abang

38

Ketan Nangka

14

Koneng Gede

39

Rojolele

15

Andel Abang

40

Pulut Jelawat

16

Padi Menak Rogol Jambu

41

Pulut Lewok

17

Dayang Rindu

42

Jalu Briwit

18

Cempo Turi

43

Muntai Pepuyu

19

Si Gudang

44

Tangkawa

20

Tampai

45

Siad

21

Kopo

46

Debrat

22

Deli

47

Omas

23

Angsa Jeletuk

48

Bonti

24

Si Pola

49

Ibu

25

Padi Jarum emas
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Gambar 4. Respon tanaman terhadap cekaman salinitas fase bibit di rumah kaca

Tabel 14. Enam aksesi toleran salinitas pada kondisi lapang
No

Nama Aksesi

1

Ketan Abang

2

Si Pola

3

Bintang Ladang

4

Pulut Jelawat

5

Jalu Briwit

6

Siad

Karakterisasi sidik jari DNA varietas unggul BB Padi
Karakterisasi sidik jari DNA pada 26 genotipe (18 varietas unggul terbaru (3 Inpago, 10
Inpari, 5 Inpara) dan 8 tetua hibrida) menggunakan 36 marka SSR. Dua buah marka memberikan
hasil monomorfik atau tanpa produk, yaitu RM1022 dan RM4608. Marka yang lain memiliki
polimorfisme pada minimal dua genotipe.
Hasil analis terhadap marka-marka polymorfik
menunjukkan bahwa jumlah alel (band produk PCR) yang muncul dari tiap marka beragam antara 1
(monomorfik) hingga 8 alel dengan rata-rata 3,2286 alel per marka. Keragaman gen materi yang
diuji relatif tinggi dengan nilai rata-rata 0.5061 dan PIC relatif rendah yaitu 0,4451 dengan kisaran 0
(monomorfik) hingga 0,8287. Hasil analisis dendogram (Gambar 4) pada ambang batas jarak genetik
0,1 menunjukkan bahwa materi yang diuji terbagi dalam enam group dimana Inpago 6 dan BH33d
masing-masing berdiri sendiri, Inpara3, Inpara1, Inpara 2, Inpari18, dan Inpari19 sebagai satu group.
Selanjutnya Inpara4, Inpago4, Inpago5, dan Inpago5 sebagai satu group; Inpara5, Inpari14, Inpari
15, Inpari16, Inpari17, Inpari11, Inpari12, Inpari 13, dan Inpari 20 sebagai satu group. Selanjutnya
tetua ibrida IR68897B, GMJ6B, IR79156B, BP51-1, IR40750, Bio9, dan BH95E-Mr-15-6-2-2
mengelompok sebagai satu grouop.
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Gambar 5. Dendogram jarak genetik antar 36 aksesi padi menggunakan 35 marka SSR
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VARIETAS UNGGUL BARU
BB Padi sampai saat ini telah melepas lebih dari 230 varietas unggul padi inbidra meliputi
padi sawah, padi gogo, dan padi rawa dengan berbagai keunggulan spesifik seperti ketahanan
terhadap hama atau penyakit, toleran cekaman abiotik, kandungan amilosa pada kadar tertentu,
aromatik, beras merah, daya hasil yang tinggi, dan lain-lain, serta 17 padi hibrida yang dilepas baik
untuk publik maupun melalui kerja sama lisensi. Sebanyak 12 VUBpadi telah disebar pada tahun 2012
(Tabel 15)
Tabel 15. VUB yang dilepas 2012
VUB
Keunggulan
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
2

GALUR HARAPAN PADI UNGGUL
Untuk menyiapkan VUB yang lebih adaptif terhadap lingkungan tumbuh spesifik dan dampak
perubahan iklim global, sehingga mampu mempersempit senjang hasil padi antar sentra produksi
yang memilki tipe AEZ berbeda diperlukan Uji Multi Lokasi (UML). Pada tahun 2012 melaksanakan 6
set percobaan UML padi sawah dan tadah hujan terdiri dari : UML padi sawah sangat genjah, UML
padi sawah toleran salinitas, UML padi tadah hujan, UML padi sawah tahan OPT, UML padi sawah
fungsional dan UML padi hibrida potensi hasil tinggi.

GALUR HARAPAN PADI UMUR SANGAT GENJAH
UML galur harapan padi sawah umur sangat genjah di 4 lokasi, yaitu Sukamandi, Indramayu,
Bandung dan Bantul menghasilkan 4 galur harapan padi umur sangat genjah, yaitu IR 77298-12-725, OM5930, OMCS2000, dan B12344-3D-PN-35-4 memiliki hasil setara dengan INPARI 13 (Tabel
15), bahkan galur OM5930 hasilnya 3,0% di atas Inpari 13.
Tabel 15. Empat galur harapan padi umur sangat genjah dengan hasil setara dengan Inpari 13
Galur/Varietas

IR 77298-12-7-25
OM5930
OMCS2000
B12344-3D-PN-35-4
INPARI 13 (OM1490)

Umur
berbunga
74
84
78
80
78

Jumlah
anakan
produktif
20
20
23
25
20
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Tinggi
tanaman
(cm)
114
92
84
82
92

Bobot
1000
butir (g)
26.1
26.3
25.5
25.9
25.8

Hasil
(t/ha) GKG
6.89
7.17
6.65
6.81
6.96

Gambar 6. Tampilan galur-galur yang diuji pada UML padi sawah berumur sangat genjah

GALUR HARAPAN PADI SAWAH TAHAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN
(OPT)
UML galur harapan padi sawah tahan OPT di 7 lokasi, yaitu Bandung, Bantul, Indramayu,
Pusakanagara, Sukamandi, Sleman dan Tabanan menghasilkan Zhongzu14 adalah galur harapan
tahan OPT yang menunjukkan hasil tertinggi dari tujuh lokasi pengujian, yaitu 6,24 t/ha dan lebih
baik hasilnya dibandingkan Ciherang dengan hasil 5,46 t/ha atau Code dengan hasil 5,63 t/ha
(Gambar 6). Tiga galur harapan tahan OPT yang juga hasilnya lebih tinggi dari Ciherang adalah
Huanghuazhan (6 t/ha), B11143D-MR-PN-1-14-1-Si-2-MR-1-PN-1 (5,98 t/ha), B11007E-MR-3-2-PN-21 (5,98 t/ha), dan IPPHTI-14 (5,94 t/ha).

Gambar 7. Empat galur harapan tahan OPT dengan hasil lebih tinggi dari varietas populer Ciherang
dan pembanding Conde
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GALUR HARAPAN PADI SAWAH TADAH HUJAN
UML galur harapan padi sawah tadah hujan di 5 lokasi, yaitu Purwakarta, Belitung Timur,
Tabanan, Jakenan, dan Srenseng menghasilkan B11602E-MR-1-5-2, B12825E-TB-1-25, IR83140-B11-B, IR73012-15-2-2-1, dan IR73012-15-2-2-1 memiliki hasil nyata lebih tinggi dibandingkan dengan
pembanding INPARI 10.

Gambar 8. Lima galur harapan sawah tadah hujan dengan hasil lebih tinggi dari varietas Inpari 10

GALUR HARAPAN MUTAN VARIETAS LOKAL
UML galur mutan varietas lokal di 6 lokasi, yaitu Blitar, Bandung, Cianjur, Sleman,
Indramayu, dan Aceh menghasilkan tiga galur, yaitu OBS 1813, OBS 1814, dan BP13816D-6-KLB-104-1 konsisten menunjukkan hasil GKG lebih tinggi dari varietas lokal Kewal dengan rata-rata hasil
secara berturut-turut 6,91; 6,81; dan 6,21 t/ha (Gambar 8).

Gambar 9. Tiga galur harapan mutan varietas lokal dengan hasil lebih tinggi dari varietas lokal kewal
Arjuna dan Inpari 13.
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GALUR HARAPAN PADI FUNGSIONAL
UML galur harapan padi fungsional di 5 lokasi, yaitu Bogor, Bali, Pusakanagara, Lombpok
barat dan Banyumas menghasilkan 3 galur unggulan, yaitu FFZ1 dengan hasil 6,73 t/ha atau lebih
tinggi dibandingkan Inpari 5 Merawu dan Aek Sibundong, kemudian galur Fe7 dan BH39D-MR-11-1-16 masing-masing 6,19 dan 6,16 ton/ha atau lebih tinggi dibandingkan dengan Inpari 5 Merawu
(Gambar 9).

Gambar 10. Tiga galur harapan padi fungsional dengan hasil lebih tinggi dari Inpari 5 Merawu

GALUR HARAPAN PADI HIBRIDA BERDAYA HASIL TINGGI
UML padi hibrida mengidentifikasi GSR H2 memiliki hasil setara dengan Mapan 5 (tabel 16).
Diharapkan galur yang teridentifikasi baik pada tahun 2012 akan dilanjutkan pada pengujian tahun
2013 untuk memenuhi syarat pelepasan varietas
Tabel. 16. Galur harapan padi Hibrida
Galur harapan padi hibrida

Hasil (t/ha)

H190

7,5

H192

7,5

H249

7,0

H209

7,4

H215

6,8

H229

6,6

H250

6,7

GSR-H1

7,9

GSR-H2

8,0

GSR-H3

7,3

Mapan P05

8,2

SL8 SHS

7,9

Hipa11

6,9

Ciherang

7,6
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Gambar 11. Penampilan hibrida terbaik (H209) di Banyudono, MT1 2012

Gambar 12. Penampilan hibrida H192 di Kuningan, MT1 2012
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PRODUKSI BENIH SUMBER DAN DISTRIBUSI
Agar manfaat dari keunggulan varietas unggul dapat dirasakan, baik oleh produsen padi
maupun konsumen beras, maka perlu tersedia benih bermutu (benih yang mampu mencerminkan
karakteristik varietas sesuai dengan deskripsinya) dalam jumlah yang mencukupi untuk ditanam oleh
petani dalam skala luas. Agar fungsi benih sebagai pembawa inovasi teknologi (delivery mechanism)
tercapai, maka benih yang sampai ke tangan petani harus bermutu dalam arti varietasnya asli
(authentic, true-to- variety) dan murni agar mencerminkan sifat unggul dari varietas tersebut, bersih
dan sehat, hidup (viable) serta memiliki vigor yang tinggi sehingga dapat tumbuh baik di pertanaman.
Ketersediaan benih sumber bemutu merupakan kunci yang menentukan keberhasilan penyebaran dan
pemanfaatan benih unggul bermutu tinggi pada kelas-kelas benih di bawahnya. Selain itu, benih
penjenis tersebut juga memiliki peran penting dalam percepatan penyebaran teknologi yang berupa
potensi genetik dari suatu varietas unggul baru.
Unit Pengelola Benih Sumber Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (UPBS BB Padi) mendapat
mandat untuk memproduksi benih penjenis (Breeder Seed) dan benih dasar dari beberapa varietas
untuk memenuhi kebutuhan pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Untuk melaksanakan
mandat tersebut, realisasi produksi benih harus dilakukan dengan menerapkan 8 prinsip sistem
manajemen mutu berbasis ISO 9001:2008, yang antara lain berorientasi kepada kepuasan
pelanggan, pendekatan sistem dan perbaikan berkelanjutan, serta pengambilan keputusan
berdasarkan fakta.
Produksi benih inti (NS) dari 20 varietas (>20.000 malai), benih penjenis (BS) 50 varaietas
(>12 t) dan benih dasar (FS) 20 varietas unggul padi (>20 t) dengan penerapan sistem manajemen
mutu menghasilkan 23,3 ton benih penjenis (BS) yang terdiri dari 65 varietas, 22,9 ton benih dasar
(FS) yang terdiri dari 33 varietas, 10.760 malai benih inti (NS) dari 15 varietas, dan juga 7.984 malai
dan 1.731 kg benih calon varietas.
Rekapitulasi luas pertanaman produksi benih, varietas dan hasil benih yang diproduksi selama
tahun 2012 ditampilkan dalam Tabel 17.
Tabel 17.

A.

B.

Rekapitulasi luas pertanaman dan hasil benih pada tahun 2012

Kelas
Benih

Lokasi

NS var

Sukamandi

MT 1

1 ha

Sukamandi

MT 2

1 ha

Total NS(data sementara, yang
BS
Sukamandi
Pusakanegara
Muara
Sukamandi

Musim
Tanam

Luas

sudah panen)
MT 1
6 ha
MT 1
2 ha
MT 1
2 ha
MT2
2 ha

Total BS (data sementara, yang sudah panen)
C.

FS

Total FS
D.

Calon

Sukamandi
Pusakanegara
Sukamandi

MT 1
MT 1
MT 2

6 ha
2 ha
2 ha

(data sementara, yang sudah panen)
Sukamandi

MT1

1 ha

varietas

Jumlah
Varietas

Hasil Benih

15
15
9

Keterangan

Malai
BS
Malai
BS
: 15 varietas
19
BS
17
BS
10
BS
19
BS

:
:
:
:
:
:
:
:
:

10.760
3.501
Belum
panen
10.760
18.070
1.492
3.784
Belum

malai
kg

: 65 varietas

:

23.346

kg

19
FS
5
FS
10
FS
: 33 varietas kg

:
:
:
:

19.436
3.492
Belum
22.928

kg
kg
panen
kg

:

7.984

malai

1.731

kg

10

Malai
Benih

malai
kg
kg
kg
panen

Produksi benih sumber (benih penjenis, benih dasar dan benih pokok) varietas padi inbrida dan benih
sebar padi hibrida untuk pendampingan SLPTT dan mendukung pengembangan UPBS BPTP:
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Penelitian ’Penyediaan Benih Varietas Unggul Baru Padi Untuk Pendampingan Sekolah Lapang
Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) telah dilaksanakan di BB Padi pada tahun 2012. Tujuan
kegiatan ini adalah : penyediaan benih penjenis (BS) dan benih dasar (BD) mendukung
pengembangan UPBS BPTP dan pendampingan SLPTT tahun 2012, serta penyediaan benih pokok
(BP) padi inbrida dan benih sebar padi hibrida untuk pendampingan SLPTT 2012. Produksi benih pada
MT1 dilakukan di Kebun Percobaaan BB Padi dan bekerjasama dengan BPTP dan beberapa penangkar
benih. Pelabelan dan pengendalian mutu untuk produksi benih kelas BS dilakukan dengan penerapan
sistem manajemen mutu, sedangkan untuk benih dasar dan benih pokok oleh Balai Pengawasan dan
Sertifikasi Benih. Sampai saar ini, dihasilkan benih sumber sebanyak 237 ton benih padi inbrida yang
terdiri dari 2,2 ton benih dasar dan 234,8 ton benih pokok. Seluas 5 ha pertanaman BS, 2 ha
pertanaman BD dan 27 ha pertanaman BP belum panen. Sebanyak 283,4 ton benih padi inbrida telah
didistribusikan ke BPTP 31 propinsi dan 3 Balai Penelitian lingkup Badan Litbang Pertanian. Produksi
benih hibrida seluas 5 ha menghasilkan 436 kg benih tetua (GMJ dan restore) dan 1.120 kg benih F1
hibrida.
Tabel 18. Rekapitulasi hasil benih dalam produksi benih padi inbrida untuk pendampingan SLPTT &
pengembangan UPBS BPTP tahun 2012
No

Lokasi Produksi

Musim

Luas (ha)

Juml
Varietas

Hasil benih (kg)

Benih Penjenis
1

KP Sukamandi

MT I

5

20

Belum panen

MT II

3

17

Belum panen

MT I

2

7

2.239

Total (BS)
Benih Dasar
1

KP Sukamandi

2

KP Pusakanegara
Total (BD)

2.239

Benh Pokok
1

KP Sukamandi

MT I

11

4

35.268

2

KP Pusakanegara

MT I

5

5

6.664

3

Patok Beusi

MT I

15

14

40.625

4

Cijengkol

MT I

10

11

23.293

5

Purwakarta

MT I

10

6

25.265

6

Pamanukan

MT I

12

5

32.346

7

Bandung

MT I

6

6

18.450

8

BPTP Jawa Timur

MT I

5

6

15.000

9

BPTP D.I. Jogyakarta

MT I

6

6

14.035

10

BPTP Sumatera Barat

MT I

5

11

14.837

11

BPTP Sulawesi Utara

MT I

3

8

9.010

12

KP Sukamandi

MT II

17

21

Belum panen

13

KP Pusakanegara

MT II

5

5

Belum panen

14

Purwakarta

MT II

5

5

Belum panen

Total (BP)

234.793

Sedangkan jumlah benih yang didistribusikan (bantuan) untuk pendampingan SLPTT dan
mendukung pengembangan UPBS BPTP adalah sebanyak 283.397 kg. Benih-benih tersebut telah
didistribusikan ke seluruh BPTP di Indonesia dan juga beberapa Balai Penelitian seperti Balitra,
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Balitkabi dan Lolit Tungro. Jumlah benih yang dikirim ke BPTP dan Balai Penelitian Komoditas
ditampilkan pada Tabel 19.
Sejumlah 7.358 kg benih berbagai varietas dari kegiatan ini juga digunakan untuk
mendukung kegiatan lain selain mendukung kegiatan pendampingan SLPTT dan UPBS BPTP seperti
penderasan VUB ke beberapa daerah perbatasan, penderasan VUB melalui pembagian benih ke
kelompok tani saat open house dan juga kegiatan diseminasi ke Dinas Pertanian maupun instansi
lain. Data rinci jenis varietas dan berat benih yang diberikan ke berbagai instansi ditampilkan pada
Lampiran 1. Selain itu sejumlah 1.315 kg benih dari kegiatan ini juga digunakan sebagai benih
sumber pertanaman di BB Padi. Jenis varietas, berat benih sumber ditampilkan dalam Lampiran 2.
Sebagian besar benih yang digunakan dalam pendampingan SLPTT dan mendukung UPBS BPTP serta
kegiatan lain berasal dari produksi MT I 2012, sedangkan sebagian kecil berasal dari sisa (stok) benih
produksi MT II 2011.
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Tabel 19. Jumlah benih yang didistribusikan untuk pendampingan SLPTT dan mendukung UPBS
BPTP tahun 2012
Distribusi Benih 2012 (kg)
No.

BPTP/Balit

MT I

MT II

Jumlah

240

Jumlah
2.740

Varietas
12

1

NAD

2.500

2

Sumatera Utara

6.575

12.000

18.575

12

3

Sumatera Barat

150

14.887

15.037

17

4

Riau

740

310

1.050

14

5

Sumatera Selatan

5.615

7.000

12.615

16

6

Bangka Belitung

2.847

805

3.652

26

7

Lampung

9.150

1.800

10.950

24

8

Kepulauan Riau

850

4

9

Bengkulu

850
1.925

500

2.425

17

660

610

1.270

11

4.845

173

5.018

21

10

Jambi

11

Banten

12

DKI Jakarta

150

-

150

3

13

Jawa Barat

28.530

12.150

40.680

17

14

Jawa Tengah

30.525

27.670

58.195

21

15

D.I. Jogyakarta

7.300

15.435

22.735

18

16

Jawa Timur

23.770

31.070

54.840

26

17

Bali

2.960

70

3.030

8

18

NTB

1.600

390

1.990

14

19

NTT

185

-

185

10

20

Maluku

110

25

135

11

21

Maluku Utara

1.020

1.650

2.670

23

18

-

18

9

775

-

775

5

100

2.350

25

22

Papua

23

Papua Barat

24

Kalimantan Selatan

2.250

25

Kalimantan Barat

1.250

260

1.510

13

26

Kalimantan Tengah

2.250

1.875

4.125

22

27

Kalimantan Timur

775

40

815

14

28

Sulawesi Selatan

1.005

-

1.005

21

29

Sulawesi Barat

350

7

357

10

30

Sulawesi Tengah

850

190

1.040

14

31

Sulawesi Utara

9.035

9.035

10

32

Sulawesi Tenggara

1.240

245

1.485

12

33

Gorontalo

1.230

-

1.230

12

75

-

75

2

34

Lolit Tungro

35

Balitra

435

200

635

6

36

Kebun Balitkabi

150

-

150

2

144.660

138.737

283.397

Total
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TEKNOLOGI PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN
PADI
Deteksi Migrasi Wereng Coklat Menggunakan Zat Warna Fluoresen
Deteksi migrasi wereng coklat menggunakan zat warna fluoresen bertujuan memperoleh informasi
jarak tempuh migrasi wereng coklat dari daerah/titik ledakan. Pengujian dilakukan dalam 2 (dua)
tahap, yaitu pengujian skala laboratorium di rumah kasa dan dilanjutkan pada skala lapangan.
Pengujian skala laboratorium dimaksudkan untuk mengetahui sifat-sifat zat warna fluoresen yang
meliputi metode aplikasi, penentuan dosis yang tepat untuk penandaan (tagging), mengetahui
pengaruh zat fluoresen tersebut terhadap mortalitas wereng coklat, kemampuan terbang, dan
persistensi atau kemampuan zat warna tetap menempel/merekat pada tubuh wereng coklat. Pada
pengujian lapangan dilakukan deteksi kemampuan migrasi wereng coklat. Pengujian lapangan
dilakukan di daerah ledakan (hopperburn). Hasil pengujian menunjukkan bahwa Zat warna
fluoresens Stardust hanya dapat diaplikasikan dengan tambahan bahan perekat. Aplikasi harus
dilakukan 2 tahap, yaitu pertama penyemprotan bahan perekat kemudian dilanjutkan dengan larutan
stardust. Stardust pada dosis 2 g/l dapat mengakibatkan kematian serangga uji lebih dari 10%,
sehingga dapat disimpulkan bahwa dosis maksimal yang dapat digunakan adalah 2 g/l, namun
stardust tidak mempengaruhi kemampuan wereng coklat untuk terbang. Selain menyebabkan
kematian, stardust juga dapat hilang tercuci oleh air dan dapat menghilang dari tubuh serangga uji.
Lamanya waktu bertahan pada tubuh serangga yang masih dapat terdeteksi tidak lebih dari 3 hari
setelah aplikasi, sehingga penangkapan hanya dapat dilakukan kurang atau sama dengan 3 hari
setelah aplikasi. Hasil uji lapangan menunjukkan bahwa wereng coklat mampu bermigrasi sejauh 10
km dari daerah/titik ledakan. Artinya jika terdapat ledakan wereng coklat, daerah yang masuk dalam
radius 10 km harus dapat mengantisipasi adanya migrasi wereng coklat. Hasil ini juga memperkuat
teknologi pengendalian dimana pengendalian wereng coklat dapat dilakukan dengan penanaman
serentak dalam hamparan yang luas. Faktor yang diduga mempengaruhi arah penerbangan/migrasi
adalah faktor arah hembusan angin, cahaya, dan kondisi pertanaman.

Gambar 13. Warna tubuh wereng coklat yang diaplikasikan zat warna Stardust
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Tabel 20. Jarak tempuh wereng coklat dari titik ledakan berdasarkan jumlah wereng coklat yang
tertangkap kembali pada pengujian lapangan
Jarak penangkapan dari
titik pelepasan

Jumlah wereng coklat yang tertangkap dari beberapa arah dari titik
pelepasan (ekor)
Utara

Selatan

Timur

Barat

25 M

0

0

0

3

50 M

0

0

0

0

75 M

0

0

0

0

0

0

0

0

500 M

0

0

3

0

1 KM

0

2

0

0

10 KM

-

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 M

25 KM

-

50 KM

-

75 KM

-

100 KM

-

Pemantauan serangan hama utama padi di daerah hot spot Jawa Barat dan rekomendasi
pengendaliannya
Pemantauan serangan hama utama padi dilakukan di daerah hot spot Jawa Barat dan Jawa
Tengah serta rekomendasi pengendaliannya. Pada MK 2012 dan MP 2012/2013 pemantauan
terhadap hama utama wereng coklat, penggerek batang padi dan lembing batu dilakukan.
Penggerek terjadi ledakan di Jalur pantura Jawa Barat, sedangkan wereng coklat terjadi ledakan di
Pemalang Jawa Tengah. Hama padi yang banyak menyerang di Jawa Barat bagian Barat adalah
penggerek batang padi. Hama tersebut menimbulan puso di kabupaten Karawang, sedangkan hama
padi yang menyerang di Jabar bagian timur adalah wereng coklat seperti di Kecamatan CisaatKabupaten Indramayu. Hama utama di Jawa Barat bagian Tengah adalah wereng coklat dan
penggerek, namun tidak menyebabkan kerusakan. Pengelolaan pertanaman padi di Jawa Barat
kurang maksimal baik dalam budidaya maupun dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman.
Dalam hal Pemupukan petani masih keliru waktu pemberiannya. Demikian juga pemberian insektisida
yang dilakukan secara kalender dan seharusnya diberikan saat ambang ekonomi Sebagian besar
petani di Jawa Barat sudah benar dalam memilih insektisida untuk pengendalian hama penggerek,
namun sebagian petani Pemalang Jawa Tengah masih keliru memilih insektisida untuk pengendalian
wereng coklat. Kekeliruan pemakain insektisida di lapangan disebabkan antara lain oleh rekomendasi
dari kios berdasarkan target hadiah dari perusahaan. Petani yang menggunakan volume larutan
benar hanya 4.3%, dan sebesar 69.4 keliru yang menggunakan air kurang dari 300l/ha, dan sebesar
26.1 tidak jelas aturannya.
Hal-hal yang ditinggalkan para petani saat melaksanakan pola tanam legowo:
a. Petani tidak melaksanakan tanam sisipan disebabkan benih yang dipakai hanya 20 kg,
padahal untuk melaksanakan legowo sisipan diperlukan benih sebanyak 25 kg.
b. Pupuk yang dipakai kurang sebanyak ¼ dosis dari takaran biasanya. Hal ini disebabkan
bahwa legowo dengan tanam sisipan memerlukan pupuk tambahan untuk tanaman sisipan
sebesar ¼ x tanaman normal saat tidak legowo yaitu sebesar 160.000 rumpun. Karena bila
sudah legowo sisipan jumlah tanaman bertambah lebih dari 40.000 rumpun
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c.

d.

Para petani enggan melaksanakan legowo disebabkan harus menambah biaya untuk tanam
sebesar Rp.150.000 sampai Rp. 200.000/ha. Hal ini disebabkan tukang tandurnya minta
tambahan biaya untuk tanaman sisipannya.
Petani banyak yang belum yakin terhadap kemampuan teknologi PTT dapat meningkatkan
hasil

Pola perkembangbiakan tikus sawah pada pertanaman tidak serempak
Faktor eksternal yang sangat memengaruhi lintasan (survivorship) dan status
perkembangbiakan tikus sawah adalah ketersediaan sumberdaya pakan di lingkungannya.
Keberlanjutan sediaan sumberdaya tersebut disebabkan antara lain oleh pertanaman tidak serempak
dan adanya ratun. Pengamatan dilakukan di salah satu lokasi hamparan sawah beratun di Desa
Ciberes Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang Jawa Barat dan salah satu lokasi hamparan sawah
yang ditanam tidak serempak di Desa Sendangarum Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman DIY.
Kegiatan meliputi pemerangkapan tikus dengan linear trap barrier system (LTBS), identifikasi spesies,
pemeriksaan status perkembangbiakan dari fumigasi lubang sarang, serta penilaian kerusakan
tanaman. Di Desa Ciberes Subang tercatat dua spesies tikus: Rattus argentiventer dan Rattus rattus.
Sementara di Desa Sendangarum Sleman tercatat tiga spesies tikus berikut Bandicota indica. Pada
kedua lokasi tersebut, jumlah R. argentiventer jauh lebih banyak daripada spesies lainnya. Sejak MT I
dan awal MT II tangkapan total LTBS tertinggi pada persawahan yang ditumbuhi ratun dicapai pada
saat olah tanah. Sejak kondisi transplanting, semua jantan berstatus aktif. Keberadaan ratun pada
kondisi bera telah memperpanjang status aktif jantan dan betina. Pada kondisi bera dan olah tanah,
terdapat betina yang bunting. Siklus perkembangbiakan berikutnya terjadi pada stadia tanaman
generatif. Meskipun betina bunting tidak terdeteksi, namun ditemukan betina-betina yang sedang
munyusui dan terdapat individu-individu muda di lubang. Pada pertanaman tidak serempak dalam
kurun waktu delapan bulan (Mei-Desember) tangkapan LTBS tampak tinggi di Bulan Juni dan
Oktober. Pada bulan Juni tercatat serangan hama tikus seluas 71,3% dengan intensitas serangan
sebesar 46,5%. Bulan berikutnya kerusakan menurun tajam, namun meningkat lagi hingga akhir
tahun. Secara umum tangkapan (populasi) tikus di Desa Sendangarum cenderung meningkat pada
akhir tahun 2012. Jantan aktif selalu ada di sepanjang tahun 2012 dan proporsi individu-individu
muda sangat tinggi di setiap bulan sepanjang tahun 2012. Hal tersebut mengindikasikan rekruitmen
individu-individu baru dari hasil perkembangbiakan terjadi sepanjang tahun 2012. Ketidakserempakan
waktu tanam memang dapat menyebabkan hal tersebut terjadi.

Gambar 14. Tangkapan tikus pada LTBS pada lahan ratun di Ciberes, Subang selama
MK 2012 hingga awal MH 2012/2013
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Gambar 15. Kondisi persawahan saat olah tanah (tengah), lubang sarang tikus tampak terbanjiri
air (kiri) dan tempat yang lebih tinggi untuk bersarang (kanan)

Gambar 16. Status perkembangbiakan jantan dan betina pada lahan yang ditumbuhi ratun di
Ciberes Subang selama MK 2012 hingga awal MK 2012/2013

Strategi pengendalian hawar daun bakteri ( HDB)
Pestisida botani Azadirachta indica dan Alpinia galangal konsisten dapat menurunkan
intensitas serangan HDB. Pada stadia generatif di 3 minggu setelah inokulasi (MSI) masing-masing
pestisida tersebut dapat menurunkan intensitas serangan sebesar 7,75% dan 17,19% dibandingkan
dengan kontrol (Gambar 17).
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Gambar 17. Intensitas hawar daun bakteri pada tanaman padi yang diaplikasi cairan perasan
beberapa pestisida nabati saat inokulasi stadia bunting
Strategi pengendalian blas
Salah satu strategi pengendalian penyakit blas daun dan leher daun, antara lain melalui
tanam lebih awal dari waktu tanam normal. Tabel 21, menunjukkan bahwa bertanam lebih awal di
musim gaduh ke-2 (minggu I dan II) menunjukan serangan blas daun dan blas leher lebih rendah
dibanding tanam terlambat (minggu III dan IV). Keuntungan tanam lebih awal selain untuk
mengurangi intensitas serangan blas daun dan blas leher juga adalah menghindari terjadinya
kekeringan karena faktor iklim yang kurang mendukung.
Tabel 21. Rata-rata intensitas blas daun pada umur 30 dan 44 hst (%) pada 4 waktu tanam di
Sukabumi MT-1 2012
No

Intensitas blas daun (%)

Perlakuan

Blas daun

Blas leher

1

T1 (Tanam 3 April 2012)

16,37

3,69

2

T2 (Interval 2 minggu)

13,79

19,01

3

T3 (interval 2 minggu)

27,36

23,28

4

T4 (interval 2 minggu)

22,26

17,11

Pemetaan patotipe bakteri Xanthomonas oryzae pv. oryzae di sentra produksi padi
Sulawesi Selatan, Nusa tenggara Barat dan Lampung
Telah diperoleh sebanyak122 isolat bakteri xoo dari 132 sampel daun padi terinfeksi HDB
berasal dari enam daerah Kabupaten sentra produksi padi di Sumatera Selatan (Banyuasin, OKI, OKU,
OKUT, Muaraenim, dan Lahat). Hasil pengujian patotipe dengan menggunakan varietas diferensial
berhasil teridentifikasi 47 isolat (52,0%) tergolong patotipe III, 26 isolate (28%) patotipe IV, dan 17
isolat (12,0%) patotipe VIII) dan peta komposisi serta sebaran patotipe bakteri Xoo di wilayah
propinsi Sumatera Selatan ditampilkan Gambar 18.
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Gambar 18. Peta komposisi dan penyebaran patotipe isolat bakteri Xanthomonas oryzae pv. oryzae
(Xoo) di daerah penghasil padi di Propinsi Sumatera Selatan, MT 2012
Di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) (Lombok Tengah, Lombok barat, Lombok Timur,
Lombok Utara, Mataram, dan Sumbawa), dari 240 sampel daun padi terinfeksi HDB diperoleh 232
isolat bakteri Xoo. Hasil pengujian patotipe bakteri Xoo asal NTB menunjukkan 47 (20,0%) isolat
tergolong patotipe III, 118 (51%) isolate patotipe IV dan 67 isolat (29,0%) isolat patotipe VIII dan
peta komposisi serta sebaran patotipe bakteri Xoo di wilayah propinsi NTB ditampilkan Gambar 19.

Gambar 19. Peta komposisi dan penyebaran patotipe isolat bakteri Xanthomonas oryzae pv. oryzae
(Xoo) di daerah penghasil padi di Propinsi Nusatenggara Barat, MT 2012
Di Propinsi Lampung diperoleh 262 sampel dan 225 isolat bakteri Xoo dari delapan kabupaten
(Pringsewu, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Utara, Metro, Bandar
Lampung dan Pesawaran). Hasil pengujian patotipe bakteri Xoo isolate Lampung menunjukkan 48
isolat (21,3%) patotipe III, 112 isolat (49,8%) patotipe IV dan 65 isolat (28,9%) patotipe VIII dan
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peta komposisi dan sebaran patotipe bakteri Xoo di wilayah propinsi Lampung ditampilkan pada
Gambar 20.

Gambar 20. Peta komposisi dan penyebaran patotipe isolat bakteri Xanthomonas oryzae pv. oryzae
(Xoo) di beberapa daerah penghasil padi di Propinsi Lampung, MT 2012 .
Deteksi Virus Kerdil Hampa dan Virus Kerdil Rumput menggunakan teknik molekuler
dengan PCR dan teknik biologi
Hasil deteksi baik secara molekuler maupun secara biologi (penularan dengan vektor)
menunjukkan bahwa kedua macam metode deteksi tersebut dapat digunakan untuk keperluan
diagnosa penyakit dari lapangan. Metode deteksi secara molekuler dengan metode PCR dapat
digunakan untuk deteksi secara cepat dan akurat karena hanya memerlukan waktu 1-2 hari saja.
Primer yang digunakan untuk uji ini, yaitu RGSV-F3 dan RGSV-B3 merupakan primer spesifik terhadap
RGSV (kerdil rumput). Sedangkan primer RRSV-F3 dan RRSV-B3 merupakan primer spesifik untuk
deteksi RRSV (kerdil hampa). Deteksi secara biologi dengan penularan menggunakan vektor wereng
coklat dapat digunakan tetapi diperlukan waktu yang lebih lama karena membutuhkan waktu inkubasi
sampai muncul gejala visual, selain itu efektivitasnya juga rendah rendah.
Pemetaan ras blas (Pyricularia grisea) yang menyerang padi sawah di daerah Jawa Barat
Hasil survey di Jawa Barat (Sukabumi, Cianjur, Kuningan, Subang, Kalijati, Pusakanagara,
Indramayu, dan Bogor) diperoleh 175 isolat blas daun dan blas leher. Identifikasi dengan varietas
padi deferensial Indonesia, diperoleh 22 kelompok ras dan ras 101 paling banyak muncul yaitu
sebesar 24,6%, kemudian disusul dengan ras 001 (18,3%), ras 041 (17,7%) dan ras 033 (11,4%)
(Gambar 21).
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Kelompok ras di Jawa Barat

Ras 011
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Gambar 21. Kelompok ras dan persentasenya di Propinsi Jawa Barat
Di Sukabumi didominasi oleh ras 033, Cianjur ras 373, Kuningan ras 001, Subang ras 101,
Pusakanagara ras 041, Indramayu ras 04, dan Bogor didominasi oleh ras 001. Penyebaran ras dari 8
lokasi yang teridentifikasi, ras 041 dapat ditemukan di 5 lokasi yaitu Indramayu, Pusakanagara,
Subang, Kalijati dan Sukabumi, kemudian disusul oleh ras 101 dan ras 001 di empat lokasi.
Keragaman ras paling banyak ditemukan di daerah Sukabumi dengan jumlah 13 kelompok ras,
kemudian daerah Subang dengan jumlah 8 kelompok ras dan Kuningan dengan 5 kelompok ras.
Dari hasil identifikasi ras di Jawa Barat yang harus diwaspadai adalah ras-ras dengan virulensi tinggi
seperti di Cianjur (ras 373) dan Sukabumi (ras 301 dan 341) dimana ras-ras tersebut mampu
menyerang varietas Asahan walaupun populasinya masih sangat kecil.
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TEKNOLOGI BUDIDAYA TANAMAN PADI
Verifikasi dan evaluasi penetapan kebutuhan pupuk by phone pada tanaman padi.
Penelitian bertujuan untuk membandingkan respon tanaman padi pada beberapa perlakuan
pemupukan dan memverifikasi dan mengevaluasi pencapaian target hasil akibat penerapan PHSL
sebagai dasar penentuan rekomendasi kebutuhan pupuk (NPK) pada tanaman padi. Penelitian
melibatkan minimal 10 petani di setiap lokasi, yaitu di Bantul, Sleman, Subang dan Karawang.
Rancangan penelitian Acak Kelompok dengan perlakuan yang digunakan adalah cara penetapan
kebutuhan pupuk yaitu (1) PUPS (Pengelolaan Hara Spesifik Lokasi, yang dosis pupuknya ditetapkan
berdasarkan software PHSL) di 9 (sembilan) petani dan (2) PP (Praktek Petani) sebagai pembanding
di 1 (satu) petani. Dalam penelitian ini dosis maupun jenis pupuk yang diperoleh atas jawaban
pertanyaan-pertanyaan dalam PHSL oleh masing-masing petani dijadikan sebagai perlakuan yang
diverifikasi dan dievaluasi terkait dengan target hasil yang diinginkan petani. Validitas software untuk
penentuan dosis pupuk NPK pada tanaman padi melalui ponsel cukup baik, dengan tingkat
ketercapaian produksi rata-rata di Kabupaten Bantul berkisar antara 76-114%, di Kabupaten Sleman
antara 94,13-121,98%, di Kabupaten Subang antara 68,21-103%, dan di Kabupaten Karawang
antara 73,46-118,71% masing-masing dibandingkan nilai target produksi dari software.
Rata-rata produksi yang dapat dicapai dari 12 petani kooperator di lokasi penelitian
Trirenggo, Kabupaten Bantul yaitu 6,89 t/ha (Tabel 5). Hasil tersebut diperoleh setelah mereka
menggunakan pupuk mengikuti dosis anjuran yang dihasilkan oleh software program PUPS. Ternyata
padi hibrida Hipa 7 mampu mencapai produksi lebih tinggi dengan kisaran hasil 8,33-8,37 t/ha untuk
hibrida sedangkan Inpari 13 hanya 5,37-7,52 t/ha. Hasil yang dicapai Hipa7 pada lokasi ini melebihi
rata-rata hasil yang dilaporkan dalam Buku Deskripsi Varietas (Suprihatno et al, 2011). Tingginya
hasil padi hibrida ini diduga karena adanya keunggulan heterosis yang mendapat dukungan
penggunaan pupuk yang lebih tinggi, terutama untuk pupuk N dan K.
Tabel 22.

Perbandingan tingkat produksi yang ditargetkan dan yang dicapai serta persentase
target VS yang dicapai berdasarkan software PHSL pada tanaman padi di Trirenggo,
Kabupaten Bantul, DI. Yogyakarta, 2012

No

Petani

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Marjono
Kasiman
Murdiyana
Hardono
Buang
Parjo
Sukadi
Purwanto
Sukowiarto
Mangundiarjo
Jumadi
Panut

Rata-rata

Hasil GKG ka14% (t/ha)

Persentase P vs T

Target (T)

Pencapaian (P)

7,70
6,50
7,10
7,70
6,50
7,10
7,70
6,50
7,10
7,10
8,20
7,70

7,52
5,84
6,41
6,86
7,42
7,44
6,41
6,39
5,37
6,24
8,33
8,37

97,69
89,79
90,25
89,03
114,09
104,84
83,19
98,25
75,67
87,88
101,59
108,66

7,24

6,89

95,08

Berdasarkan prediksi software PHSL rata-rata produksi di lokasi penelitian Trirenggo, adalah
7,24 t/ha sedangkan hasil panen yang diperoleh 6,89 t/ha. Berdasarkan hasil analisa, besarnya
varians dari tingkat produksi yang ditargetkan dan yang diperoleh adalah tidak signifikan (P 0,051) ini
> dari 0,05. Dengan demikian Ho diterima atau dengan kata lain, hasil yang ditargetkan software
PHSL secara statistik dapat dicapai. Adapun kisaran pencapaiannya antara 76-114% (4 petani
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>100%, 7 petani >80%, dan 1 petani <80%). Hasil yang diperoleh dari kedua petani yang menanam
padi hibrida di Trirenggo melebihi target.
Perbandingan Pencapaian Produksi Metode PuPS dan Praktek Petani
Selain petani kooperator yang dosis pupuknya ditetapkan berdasar software, juga telah
dimonitor pada 1 petani yang menggunakan dosis pupuk atas kemauannya sendiri di tiap lokasi
penelitian sebagai pembanding. Kecuali dosis pupuk yang dimonitor, di petani pembanding juga
dilakukan panen ubinan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa rata-rata pencapaian produksi
yang menggunakan metode pemupukan berdasarkan software di seluruh lokasi mencapai 4,37% di
atas produksi dengan pemupukan cara petani. (Tabel 22).

Tabel 23. Perbandingan rata-rata pencapaian produksi dengan metode PUPS dan praktek petani di
Propinsi DI. Yogyakarta dan Jawa Barat, 2011
No

Lokasi

Produksi (t/ha)
PuPS

Praktek Petani

Perbandingan (%)

Propinsi DI. Yogyakarta
1

Kabupaten Bantul

6,89

6,77

101,77

2

Kabupaten Sleman

6,80

6,69

101,64

Propinsi Jawa Barat
3

Kabupaten Subang

6,42

6,25

102,72

4

Kabupaten Karawang

8,54

7,67

111,34

7,16

6,84

104,37

Rata-rata

Semula persepsi petani tentang jumlah pupuk yang harus digunakan agak ragu sebab dinilai
terlalu rendah. Namun demikian tercapainya kenaikan efisiesi pemakaian pupuk tersebut tidak
semata-mata akibat penggunaan software ini saja, tetapi diduga juga karena adanya peningkatan
kesadaran petani merawat tanamannya. Informasi berbudidaya padi yang benar, perlunya monitoring
OPT telah ditanamkan kepada petani kooperator sebelum dilakukannya kegiatan. Pemanfaatan
teknologi ini dalam bentuk aplikasi dalam ponsel semakin mempermudah akses para petani. Untuk
itu, kerjasama dengan penyuluh di lapangan diharapkan akan semakin meningkatkan efektivitas dari
teknologi ini.
Evaluasi Pelandaian Produksi Padi Sawah Irigasi pada 6 Kombinasi Pupuk Inorganik NPK
dalam Jangka Panjang Sejak 1994
Penelitian bertujuan untuk: (1) mempelajari tingkat perubahan produktivitas lahan maupun tanggap
komoditas padi yang diakibatkan oleh pemberian pupuk dalam jangka panjang dan (2) mempelajari
keseimbangan hara setelah beberapa musim mendapat perlakuan pupuk yang sama. Perlakuan
disusun berdasarkan rancangan Split Plot dengan 4 ulangan. Petak utama adalah pemupukan, terdiri
dari 6 kombinasi perlakuan pupuk yaitu kontrol (tanpa pupuk), +PHSL, +PK, +NP, +NK, dan +NPK
masing-masing dengan luas petak 6,5 x 12 m. Dosis pupuk yang digunakan adalah 140 kg N/ha, 15
kg P/ha, dan 50 kg K/ha. Pupuk diberikan tiga kali, 1/3 dosis N diberikan sebagai pupuk dasar
bersama seluruh pupuk P dan ½ dosis pupuk K, 1/3 dosis N diberikan sebagai pupuk susulan pada
saat anakan produktif (28 – 35 hst) dan 1/3 dosis N bersama ½ dosis K sisanya diberikan saat
primordia bunga. Anak petak adalah varietas yaitu Inpari13 (padi Inbrida) dan Hipa8 (Hibrida) dan
B11955-MR-84-1-4 (PTB). Beberapa hasil kesimpulan penelitian, antara lain: defisiensi P mulai
berdampak dengan menurunnya hasil panen secara nyata, di samping itu secara morphologi gejala
defisiensi P juga tampak nyata pada tanaman, baik Inpari13, Hipa8 maupun PTB. Secara physiologi,
pada petak perlakuan +NK (tanpa pupuk P), kahat P juga menyebabkan tertundanya waktu panen
hingga 2 minggu. Hal ini terjadi karena proses pemasakan gabah sangat memerlukan hara P
sehingga defisiensi hara ini akan memperlambat proses pengisian dan pemasakan bulir Selain terlihat
dari morphologi dan physiologi tanaman, status hara tanah di lahan penelitian juga menunjukkan
penurunan kandungan P2O5. Pada perlakuan tanpa P (+NK), P2O5 hanya mencapai 31 mg/100 g,
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atau 103% lebih rendah dibandingkan kandungan P pada perlakuan +NPK dan Ketersediaan hara K di
lahan penelitian sebenarnya dapat diperoleh dari air irigasi maupun dekomposisi tunggul jerami
(kurang lebih 20% dari total jerami saat panen). Pada musim-musim sebelumnya, respon padi di
lahan KP Sukamandi tidak nyata, namun demikian pada musim MT-I 2012 respon tampak nyata,
terlihat dari penurunan hasil panen antara hingga 23%% jika dibandingkan dengan perlakuan pupuk
lengkap (+NPK), juga nyata pada kandungan K2O tanah yang hanya mencapai 39 ppm (Morgan) atau
hanya 7 mg/100 g, menurun sangat nyata jika dibangingkan kandungan K2O pada perlakuan +NPK
yang mencapai 87 ppm atau menurun hingga 120%

Gambar 22.

Hasil gabah (GKG kg/ha) tiga varietas/galur padi dengan enam kombinasi
pemupukan N, P dan K, Sukamandi MT I 2012.

Optimasi Produksi Padi di Lahan Pasang Surut Menyokong IP-200
Penelitian menggunakan rancangan acak terpisah untuk menguji teknik ameliorasi lahan, peningkatan
dosis pemupukan dan beberapa varietas padi.
Walaupun perlakuan ameliorasi lahan dan peningkatan pemupukan NPK dari 100% menjadi 125%
tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman dan jumlah anakan, hasil gabah dipengaruhi
dengan nyata. Di Telangrejo dan Rantau Makmur pencucian dan penambahan kapur 3 t/ha dapat
meningkatkan hasil gabah berturut-turut sebesar 21% dan 15%. Hasil gabah rata-rata di TelangrejoSumatera Selatan berkisar antara 2,85 t/ha sampai 3,46 t/h GKG, sedangkan di Rantau MakmurJambi 2,84 t/ha sampai 3,27 t/ha. Peningkatan hasil gabah terutama karena bertambahnya jumlah
gabah total dan gabah isi serta lebih tingginya bobot 1000 butir gabah isi.
Untuk mendapatkan respon tanaman yang lebih tinggi terhadap penambahan pupuk NPK, ameliorasi
sebaiknya dilakukan dengan pencucian dan penambahan 3 t/ha kapur karena adanya pengaruh nyata
interaksi antara ameliorasi lahan dan pemupukan NPK. Varietas Inpara 1, Inpara 2 dan Inpara 3
dapat dianjurkan ditanam di lahan pasang surut Telangrejo-Sumatera Selatan dan Rantau MakmurJambi. Penelitian ini dilanjutkan pada MT2 2012, disarankan untuk melakukan pencucian dengan
teknik yang lebih baik.
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Tabel 24.

Hasil gabah rata-rata (t/ha GKG) dan komponen hasil pada berbagai tingkat ameliorasi
lahan, pemupukan dan varietas yang dicobakan di lahan pasang surut TelanglrejoSumatera Selatan, MT-1 2012.
Hasil*
GKG
(t/ha)

Malai/rpn

Total

Isi

Kehampa
an gabah
(%)

Tanpa

2,852 a

9,1 a

605 a

425 a

29,09 a

25,50 a

Pencucian

3,086 ab

8,8 a

634 ab

464 ab

26,12 a

25,59 a

Pencucian+
kapur

3,464 b

9,2 a

693 b

494 b

27,87 a

26.21 a

100%

3,130 a

9,1 a

633 a

452 a

27,61 a

25,80 a

125%

3,138 a

8,6 a

655 a

469 a

27,77 a

25,73 a

Inpara 1

3,094 a

8,7 a

635 a

448 a

29,05 a

25,69 a

Inpara 2

3,204 a

9,6 a

669 a

470 a

29,18 a

25,49 a

Inpara 3

3,103 a

8,8 a

628 a

464 a

24,85 a

26,12 a

Faktor/
Perlakuan

Gabah per rpn

Bobot
1000 biji
(g)*

Ameliorasi

Pemupukan N-P-K

Varietas

Angka-angka pada tiap lajur dan faktor diikuti huruf yang sama, berarti tidak berbeda nyata pada uji HSD
(honestly significant difference) 5%.

Tabel 25. Hasil gabah rata-rata (t/ha GKG) dan komponen hasil pada berbagai tingkat ameliorasi
lahan, pemupukan dan varietas yang dicobakan di lahan pasang surut desa Rantau
Makmur, Kecamatan Berbak kabupaten Tanjung Jabung Timur- Jambi, MT-1 2012.
Faktor/
Perlakuan

Hasil*
GKG
(t/ha)

Gabah per rpn
Malai/rpn

Total

Isi

Kehampa
an gabah
(%)

Bobot
1000 biji
(g)*

Ameliorasi
Tanpa

2,836 a

12,6 a

625 a

448 a

26,72 b

24,98 a

Pencucian

3,046 ab

13,0 a

609 a

478 a

20,92 a

25,00 a

Pencucian+
kapur

3,272 b

13,5 a

717 b

533 b

25,28 ab

24,58 a

Pemupukan N-P-K
100%

2,939 a

12,9 a

626 a

471 a

23,74 a

24,69 a

125%

3,163 a

13,2 a

675 a

501 b

24,87 a

25,02 a

Inpara 1

3,149 b

12,2 a

600 a

490 b

17,68 a

25,40 b

Inpari 12

3,176 b

15,4 b

744 b

515 b

30,34 c

24,15 a

Inpara 3

2,829 a

11,5 a

606 a

454 a

24,90 b

25,01 b

Varietas

Angka-angka pada tiap lajur dan faktor diikuti huruf yang sama, berarti tidak berbeda nyata pada uji HSD
(honestly significant difference) 5%.
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Di lahan pasang surut Telangrejo-Sumatera Selatan dan Rantau Makmur-Jambi, walaupun pengaruh
perlakuan ameliorasi lahan dan peningkatan pemupukan NPK dari 100% menjadi 125% tidak
berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman dan jumlah anakan, hasil gabah dipengaruhi dengan
nyata. Di Telangrejo dan Rantau Makmur pencucian dan penambahan kapur 3 t/ha dapat
meningkatkan hasil gabah berturut-turut sebesar 21% dan 15%.
Hasil gabah rata-rata di Telangrejo-Sumatera Selatan berkisar antara 2,85 t/ha sampai 3,46 t/h GKG,
sedangkan di Rantau Makmur-Jambi 2,84 t/ha sampai 3,27 t/ha. Peningkatan hasil gabah terutama
karena bertambahnya jumlah gabah total dan gabah isi serta lebih tingginya bobot 1000 butir gabah
isi.
Untuk mendapatkan respon tanaman yang lebih tinggi terhadap penambahan pupuk NPK, ameliorasi
sebaiknya dilakukan dengan pencucian dan penambahan 3 t/ha kapur, dengan perkataan lain
ameliorasi lahan dapat meningkatkan efisiensi pemupukan.
Varietas Inpara 1, Inpara 2 dan Inpara 3 dapat dianjurkan ditanam di lahan pasang surut TelangrejoSumatera Selatan dan Rantau Makmur-Jambi, sedangkan Inpari 12 masih memberikan hasil gabah
yang setara dengan Inpara 1 di Rantau Makmur-Jambi.
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TEKNOLOGI BUDIDAYA HASIL
Teknologi Karakterisasi Komponen Flavor dan Sifat Sensoris Mendukung Pengembangan
Padi Aromatik Produksi Tinggi
Kendala utama dalam pengembangan beras aromatik melalui pemuliaan adalah kekurangan
data tentang beras aromatik. Oleh karena itu diperlukan analisa senyawa flavor dari beras aromatik,
sifat kimia dan proporsi relatif dalam beras aromatik sebagai database komponen flavor beras
aromatik untuk mendukung pengembangan beras aromatik produksi tinggi yang mempunyai daya
adaptasi luas.
Teknologi karakterisasi komponen flavor dan sifat sensoris yang dikembangkan di BB Padi.
Komponen aroma beras diekstraksi menggunakan metode Likens Nickerson untuk memperoleh aroma
nasi (cooked rice) dengan recovery aroma ekstrak yang paling mirip nasi lepas tanak. Ekstrak yang
terpilih selanjutnya dianalisis dengan menggunakan GC-MS dan dilanjutkan dengan GC-O. Sebanyak
500 g sampel beras dimasukkan ke dalam labu didih 2,5 L kemudian ditambahkan 1 L akuades, 10
tetes silikon, batu didih dan 1 ml standar internal 1,4-diklorobenzena 1%. Pelarut yang digunakan
adalah campuran 45 ml pentana dan 5 ml dietil eter dimasukkan labu lain. Sampel beras dipanaskan
dengan mantel pemanas. Waktu ekstraksi 1 jam sejak sampel beras mendidih.
Ekstrak sampel ditambah Na-sulfat anhidrat sebanyak ± 5 gram untuk menghilangkan air.
Kemudian ekstrak sampel dituang pada labu rotavapor untuk dipekatkan dengan rotary evaporator
pada suhu 40oC tanpa vakum hingga volumenya mencapai ± 2ml. Sebelum disuntikan ke GC – MS,
ekstrak dipekatkan lagi dengan gas N2 sampai volume ± 0,1-0,2 ml. Interpretasi spektra massa
dilakukan dengan bantuan komputer. Pola spektra massa suatu senyawa dibandingkan dengan pola
spektra massa pada mass spectra library koleksi NIST atau library lain. NIST memiliki koleksi pola
spektra massa lebih dari 62.000 pola. Interpretasi juga dilakukan secara manual, dengan
membandingkan pola spektra massa komponen sampel dengan pola spektra massa komponen serupa
yang telah dipublikasikan. Hasil interpretasi dengan GC-MS dijadikan sebagai pegangan untuk
menentukan jenis komponen volatil. Proporsi atau nilai absolut masing-masing peak dihitung dengan
persamaan :
ppm =

area komponen
Area SI

x

 SI (µg)
 bahan (g)

Uji organoleptik melalui uji penerimaan (hedonik) rasa dan aroma oleh 30 panelis semi
terlatih. Sampel yang paling disukai diberi nomor urut tertinggi (nilai 1) seterusnya hingga sampel
yang kurang disukai diberi nomor urut terendah. Dari hasil uji ranking ini akan dipilih prioritas untuk
dianalisis dengan Gas Chromatography-Olfactometry (GC-O).
Dari hasil survey yang telah dilakukan di Sulawesi Utara, NTB dan Maluku Utara diperoleh 17
varietas padi lokal teridentifikasi beberapa komponen volatil pada sampel, diantaranya golongan
alkohol, aldehid, keton, asam dan hidrokarbon. Aldehid dan alkohol merupakan komponen utama
beras yang berasal dari NTB, hidrokarbon merupakan komponen utama pada beras yang berasal dari
Sulawesi Utara, dan aldehid merupakan komponen utama pada beras yang berasal dari Maluku Utara.
Berdasarkan kandungan 2-acetyl-1-pyrroline, dari 17 varietas lokal yang sudah dianalisis, ada tiga
padi lokal yang dapat digolongkan sebagai beras aromatik, yaitu Pulo Sulut, Rarvino dan Pulo Malut.
Kesukaan dan penerimaan panelis terhadap keseluruhan atribut dari semua sampel berada pada
kisaran “sedang” sampai “suka”, dan tidak ada yang menyatakan tidak suka. Hal ini menunjukkan
bahwa beras lokal, baik beras putih maupun hitam, mempunyai peluang yang cukup besar untuk
dikembangkan secara luas atau digunakan sebagai tetua dalam pengembangan VUB padi aromatik.
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Teknologi Daya Simpan Benih Padi dengan Kantong Plastik Ketebalan 0,08 mm di Seal
Rapat
Benih bermutu merupakan salah satu komponen teknologi untuk meningkatkan kuantitas dan
kualitas produksi benih padi. Produksi benih bermutu yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia
dapat berlangsung secara berkelanjutan dari satu musim ke musim berikutnya, apabila selama proses
produksi, pengolahan dan penyalurannya dilakukan secara efisien dengan pengendalian mutu yang
tepat.
Teknologi yang dikembangkan adalah dengan pengemasan benih padi menggunakan kantong
plastik ketebalan 0.08 mm yang diseal rapat dan media tumbuh menggunakan kertas merang dengan
peralatan standar yaitu air screen cleaner, fractionating aspirator, oven, conditioned (cool) storage,
plastik sealer, germinator standard. Benih di keringkan sampai mencapai kadar air sekitar 13%,
dibersihkan dengan air screen cleaner kemudian benih dikeringkan kembali sampai kadar air sesuai
dengan perlakuan (misalnya 13%, 11% dan 9%). Benih yang telah siap, dikemas plastik ketebalan
0,08 mm (High Density Polyethylene) yang direkatkan dengan sealer kemudian disimpan dalam dua
kondisi ruang simpan yaitu pada suhu kamar dan suhu terkendali 180C, RH 45-50% pada Conditioned
Cool Storage. Analisa mutu benih meliputi: kadar air, daya berkecambah, vigor benih dengan metode
Acelerated Aging Treatmen (AAT), nilai daya hantar listrik (DHL), Kecepatan Tumbuh (KCT) dan
analisa asam lemak bebas (FFA).
Sampel penelitian benih Inpari 13 (kadar amilosa sedang) dan IR 42 (kadar amilosa tinggi)
setelah penyimpanan 9 bulan daya simpan benih berbeda antar 2 varietas. Benih IR 42 (kadar
amilosa 27%) yang mempunyai daya simpan yang lebih lama dibandingkan dengan Inpari 13 (kadar
amilosa 22,4%). Daya berkecambah benih IR 42 masih di atas 90% dan untuk benih Inpari 13
mempunyai daya berkecambah di atas 80% sampai 9 bulan penyimpanan.
Tabel 26. Daya berkecambah benih IR 42 dan Inpari 13 selama 9 bulan penyimpanan
Daya berkecambah (%) hingga periode simpan (bulan)

IR 42

1
Inpari
IR42
13

3
Inpari
IR42
13

5
Inpari
IR42
13

7
Inpari
IR42
13

9
Inpari
IR42
13

AC - 11%

96

92

96

89

98

91

99

93

98

92

AC - 13%

97

93

97

91

99

89

99

89

97

91

AC - 9 %

96

92

96

92

99

89

99

92

98

93

Ruang - 11%

98

95

98

92

99

93

98

92

98

91

Ruang - 13%

98

93

98

89

98

89

97

83

97

85

Ruang - 9%

94

92

94

92

97

91

99

94

98

91

Metode Pematahan Dormansi Benih untuk Meningkatkan Validitas Hasil Uji Daya
Berkecambah
Metode Efektif untuk Pematahan Dormansi Benih Padi
Benih padi memiliki sifat dormansi yang bervariasi antar varietas, yang menyebabkan benih
tidak berkecambah pada kondisi lingkungan yang ideal untuk perkecambahan. Dormansi pada benih
dapat disebabkan karena adanya zat penghambat tumbuh, kulit benih yang tebal, atau embrio yang
belum siap untuk berkecambah atau dapat disebabkan karena impermeabilitas kulit benih terhadap
air dan udara. Intensitas dormansi benih padi bervariasi antara 47-96%, dan selang waktu antara 2-8
minggu.
Tiga metode pematahan dormansi efektif yang mampu meningkatkan persentase kecambah
normal hingga mencapai ≥85% adalah: (i) pemanasan pada suhu 50oC selama 48 jam dilanjutkan
dengan perendaman dalam larutan GA3 10 ppm selama 24 jam, (ii) pemanasan pada suhu 50oC
selama 48 jam dilanjutkan dengan perendaman dalam larutan KNO3 3% selama 48 jam, dan (iii)
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pemanasan pada suhu 50oC selama 48 jam dilanjutkan dengan perendaman dalam air selama 48
jam.

Tabel 27.

Tiga Metode Pematahan Dormansi Efektif terhadap Rata-rata Persentase Kecambah
Normal (% KN) pada 0 Minggu
Metode Pematahan Dormansi

Varietas

Persistensi Dormansi
(minggu)

A

B

C

Kontrol

Inpari 4

96

95

91

6

4

Inpari 6

80

90

96

1

8

Inpari 12

89

95

93

9

5

Inpari 13

94

96

95

7

5

Inpari 14

97

97

96

5

4

Inpari 15

95

97

86

3

6

Inpari 16

91

98

95

15

4

Inpari 17

96

87

87

2

5

Inpari 18

72

78

88

44

6

Inpari 19

81

79

84

19

8

Inpari 20

95

97

9

5

I. Sidenuk

93

97

95

59

2

Inpara 3

92

94

89

18

4

Inpara 4

89

77

89

12

7

92

94

95

5

4

Inpara 6

93

o

A. Pemanasan suhu 50 C, 48 jam + perendaman dalam KNO3 3%, 48 jam, B: pemanasan suhu 50oC
48 jam + perendaman dalam air, 48 jam, C: pemanasan suhu 50oC 48 jam +perendaman dalam
larutan GA3 10 ppm, 24 jam, dan kontrol
Sebaran Varietas Unggul (VU) Baru Padi
Di satu daerah, VUB padi didominasi oleh 7-8 varietas, sehingga sering timbul anggapan
bahwa banyak varietas unggul yang dilepas kurang dimanfaatkan oleh petani. Hasil kajian tahun
2012 menyatakan bahwa di daerah DIY varietas yang dominan adalah Ciherang dan IR64, karena
adanya benih bantuan dari pemerintah. Instansi dan kelompok tani merupakan sumber informasi VUB
yang dominan. Hal ini dapat dimengerti karena benih bantuan didapat dari dinas pertanian melalui
kelompok tani. Namun di Kabupaten Siak, Propinsi Riau, varietas Inpari 6 dan Inpari 3 lebih banyak
ditanam petani masing-masing mencapai 26,5% dan 25,6% sedangkan Ciherang hanya 12,09%.
Namun di Kabupaten Kampar Propinsi Riau, Ciherang masih mendominasi yakni 39,28%, diikuti oleh
IR42, Inpari6 dan Inpari 3 (Gambar 21). VUB padi seperti Inpari 1 dan Inpari 3 mulai dikenal dan
sudah ditanam oleh petani di Bengkulu dan saat ini persentase sebaran masing-masing VUB tersebut
adalah 2,71% dan 2,68% (Gambar 22).
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Gambar 23. Sebaran Varietas Unggul Baru Padi di kabupaten Siak dan Kampar Propinsi Riau

Gambar 24. Sebaran Varietas Unggul Baru Padi di Propinsi Bengkulu
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SEMINAR DAN WORKSHOP HASIL PENELITIAN PADI
SEMINAR INTERNATIONAL PADI
Seminar Internasional Padi dengan tema “Rice Innovation for Increasing Production and
Conserving Environment Under Global Climate Change” diselenggarakan pada tanggal 11-12 Juli
2012 di Auditorium Utama, Kampus Pusat BB-Padi di Sukamand bersamaan dengan pelaksanaan
kegiatan Open House BB-Padi 2012. Seminar menampilkan 30 pembicara oral (Tabel 28.) dari dalam
dan luar negeri yang berasal dari Lembaga Penelitian maupun Perguruan Tinggi.
Tabel 28. Pembicara pada Seminar International Padi, Sukamandi 11-12 Juli 2012.
No

Nama

Asal

1

Dr. Bruce J. Tolentino

IRRI, Philippines

2

Dr. David Searer

ACIAR, Australia

3

Prof. Xu Jianlong

Chinese Academy for Agricultural Sciences, China

4

Prof. Jaquie Mitchel

Univ. of Queensland, Australia

5

Dr. Kazuyo Hirose

Japan Space System, Japan

6

Dr. Norvie L. Manigbas

PhilRice/RDA, Philippines

7

Dr. Irsal Las

BBSDLP, Indonesia

8

Mr. Huang Dahui

Longping High Tech Inc, China

9

Mr. Mardahana

DuPont Indonesia, Indonesia

10

Karl Reiner Fick

Agrinos

11

Glenn Gregorio

IRRI

12

Mr. Robert Capstick

Freeport, USA

13

Prof. Mitsuru Osaki

Hokkaido University

14

Mr.Nino PM Banayo

IRRI

15

Prof. Totok Agung

Universitas Jenderal Soedirman

16

Mr. Tugas Triwantoro

BASF

17

Dr. Haris Syahbuddin

Balitklimat, Indonesia

18

Dr. Thomas Jaekel

University of Hohenheim, Germany

19

Dr. Satya Nugraha

LIPI, Indonesia

20

Dr. Neil Douglas Fuller

Agrinos, UK

21

Prof. Tualar Simarmata

Vitafarm/UNPAD

22

Dr. Prihasto Setyanto

Balingtan, Indonesia

23

I Nyoman Widiarta

ICFORD

24

Owen Powell

Marubeni Corporation

25

Prof. Suwarto

Univ. Jenderal Soedirman, Indonesia

26

Prof. Made Oka Manikmas

IAARD

27

Dr. M Yunus

BB Biogen, Indonesia

28

Dr. Hoa K Hoang

IRRI

29

Bp. Dadang Gusyana

Rio tinto USA, Perwakilan Indonesia

30

Dr. Mukhlis

Balitra, Indonesia
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Seminar juga menampilkan 127 makalah poster. Kegiatan seminar internasional selain
dijadikan ajang bertukar informasi tentang kemajuan teknologi padi, tetapi juga digunakan sebagai
sarana untuk mensosialisasikan dan mempromosikan produk unggulan Badan Litbang Pertanian. Pada
kesempatan seminar juga dilakukan launching PHSL HP, pengelolaan pemupukan padi sawah yang
dapat diakses secara gratis oleh petani melalui HP, dan Kalender Tanam Terpadu (Katam) Terpadu
yaitu informasi yang menyajikan sistem budidaya padi dilihat dari sisi kesuburan tanah, kondisi iklim
yang dapat diakses melalui website. Launching dilakukan dengan pemutaran video demo kedua
teknologi tersebut dilanjutkan dengan uji coba No. 153 oleh Bapak Kepala Badanin. Seluruh
rangkaian kegiatan seminar internasional telah berhasil menarik minat sekitar 800 peserta..
Kegiatan pendukung dalam rangkaian Seminar Internasional adalah display indoor dari
beberapa Badan Litbang Pertanian, khususnya BPTP yang memperlihatkan kesiapan Badan Litbang
Pertanian dalam mengantisipasi El Nino 2013, khususnya tentang pengembangan UPBS di tiap BPTP.
Disamping itu juga display teknologi dari beberapa mitra perusahaan yang telah lama bekerjasama
dengan BB-Padi, khususnya para pelisensi invensi unggulan BB-Padi.

Gambar 25.

Photo bersama para pembicara undangan pad seminar internasional padi dengan
Bapak Kepala Badan Litbang

WORKSHOP KONSORSIUM PADI NASIONAL
Konsorsium Padi Nasional (KPN) telah dinyatakan sebagai contoh konsorsium terbaik di Badan
Litbang Pertanian. Workshop KPN I yang dilaksanakan pada tanggal 6-7 Februari 2012, dihadiri oleh
35 peneliti anggota KPN dari delapan institusi termasuk BB Padi (BB Padi, BB Biogen, LIPI, BATAN,
IPB, UNSOED, UNRAM, UNLAM). Fokus worskhop adalah evaluasi kegiatan tahun 2011 dan
perencanaan kegiatan tahun 2013 serta untuk menyelesaikan agenda: (1) Pengumpulan, verifikasi,
dan validasi data kegiatan tahun 2011, (2) Evaluasi kemajuan pelaksanaan penelitian tahun 2011, (3)
Identifikasi rencana publikasi, dan (4) Pembahasan rencana kegiatan 2012.
Workshop KPN II dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2012, dihadiri oleh 50 peneliti anggota
KPN dari delapan institusi termasuk BB Padi (BB Padi, BB Biogen, LIPI, BATAN, IPB, UNSOED,
UNRAM, UNLAM). Workshop di buka secara resmi oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
Tanaman Pangan, Dr. Hasil Sembiring, dan dilanjutkan dengan serah terima SK pelepasan 10
varietas padi yang dihasilkan melalui KPN, yaitu: INPARA 7, INPAGO 9, INPARI 26, INPARI 27,
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INPARI 28, INPARI 29 RENDAMAN, INPARI 30 Ciherang Sub1, INPAGO LIPIGO1, INPAGO LIPIGO2
dan INPARA IPB 1 Kapuas.

Gambar 26. Pelaksanaan Workshop KPN II, 13 Juli 2012

TEMU BISNIS DAN RINTISAN KERJASAMA
Kegiatan Temu Bisnis dan rintisan kerjasama dilaksanakan sebagai salah satu pendukung
Seminar Internasional Padi. Kegiatan Temu Bisnis dengan tema ”Strengthening research collaboration
to increase rice production and conserve environment under global climate change” dilaksanakan di
Plaza Hotel Bukit Indah, Cikampek dihadiri oleh 100 peserta, terutama dari 35 mitra swasta yang
sering bekerjasama dengan BB-Padi, maupun para wartawan dari sekitar 10 media Indonesia dan
asing, khususnya Australian News.
Pelaksanaan temu bisnis meningkatkan minat para mitra perusahaan untuk bekerjasama
dalam pengujian dan penelitian di BB-Padi, serta meningkatkan minat perusahaan untuk melisensi
invensi BB-Padi. Secara teknis kegiatan Temu Bisnis dan rintisan kerjasama melibatkan Balai
Pengelola Alih Teknologi Pertanian (BPATP) sebagai institusi di bawah lingkup Kementerian Pertanian
yang bertanggung jawab terhadap lisensi produk pertanian dan sistem royalti. Hasil utama temu
bisnis dan rintisan kerjasama berupa perjanjian (kontrak) kerjasama penelitian, terutama perjanjian
kerjasama Lisensi dan Alih Teknologi pertanian.

50

Gambar 27. Pelaksanaan Temu Bisnis dan rintisan kerjasama, 13 Juli 2012
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GELAR TEKNOLOGI DAN EKSPOSE
Akselerasi adopsi teknologi di daerah tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada masingmasing daerah sasaran yang disebabkan oleh beberapa macam kendala seperti fasilitas, prioritas dan
perbedaan fokus/perhatian masing-masing pemerintah daerah provinsi/kabupaten dalam kegiatan
pembangunannya. BB Padi sebagai sumber inovasi teknologi berkepentingan untuk ikut memberikan
pemecahan masalah dalam hal penyebaran dan pengembangan inovasi teknologi dengan
menyelenggarakan gelar teknologi padi dan berpartisipasi dalam ekspose di daerah. Diharapkan
dengan koordinasi yang baik dengan instansi terkait di daerah dapat tercipta suatu jaringan transfer
teknologi yang kondusif dan tepat sasaran di samping diperoleh umpan balik untuk menentukan arah
penelitian yang akan datang. Pada kegiatan gelar teknologi dan ekspose dilaksanakan dengan
menampilkan materi varietas unggul padi yang berhubungan dengan antisipasi terhadap fenomena
anomali udara atau lebih dikenal dengan dampak perubahan iklim. Varietas unggul baru (VUB) dari
berbagai agroekosistem dapat menjadi salah satu alternatif dalam mengantisipasi dampak perubahan
iklim yang terjadi, sehingga menunjang swasembada berkelanjutan.
Pemasangan Display di Lobi Gedung A Kementerian Pertanian (9 Januari-6 Februari
2012)
Pemasangan display di lobi gedung A Kementerian Pertanian dilakukan pada setiap awal tahun
anggaran sebagai “sudut” inovasi teknologi yg telah dihasilkan. Materi yg ditampilkan berupa inovasi
teknologi padi, seperti tampilan fisik gabah dan beras beberapa VUB Padi yg telah dilepas hingga
akhir tahun 2011; publikasi produksi BB-Padi (leaflet pengendalian OPT; buku deskripsi varietas; buku
panduan SL-PPT Padi Gogo dan Padi Hibrida; Prosiding Seminar Nasional padi tahun 2011; Buku Padi
1 dan 2; Buku Lapang Masalah Hara, Hama dan Penyakit pada Padi; dan buku Revolusi Hijau.
Sebagai tampilan visualisasi pertanaman padi, juga di tampilan x-banner padi toleran kekeringan dan
toleran rendaman sebagai salah satu inovasi unggulan BB Padi untuk antisipasi dampak perubahan
iklim.

Pameran IMA (Indonesia MDG Award) di Balai Kartini (31 Januari -1 Februari 2012)
Acara Indonesia MDGs Awards 2012 dibuka oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida
Alisjahbana. Salah satu kegiatan IMA 2012 adalah Festival Nusantara, menampilkan beberapa inovasi
karya anak negeri dan BB Padi menampilkan varietas padi INPARA 4 dan INPARA 5. Info guide dari
BB Padi menjawab bahwa Inpara 4 dan 5 sebenarnya adalah padi sawah yang disisipkan gen sub-1,
gen inilah yang membuat padi bertahan dalam kondisi tergenang selama 14 hari pada fase vegetatif
sehingga dapat bertahan hingga masa panen tiba. Potensi hasilnya pun cukup tinggi, mencapai 7
ton/ha, khusus untuk Inpara 5 mempunyai tekstur nasi pulen karena merupakan padi sawah var
IR64.
Pameran Pangan Jakarta Food Summit yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan
Industri di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta (7-10 Februari 2012)
Pameran dan seminar ini dibuka oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono didampingi
oleh Ibu ani Yudhoyono. Presiden mengatakan masalah ketahanan pangan merupakan masalah yang
penting karena pangan adalah unsur maha penting bagi kehidupan manusia. BB Padi menampilkan
VUB yang siap antisipasi perubahan iklim global, seperti Inpago 4, Inpago 5, Inpago 6, dan Inpago 8,
Inpari 13, Inpari 10 Laeya, Inpara 4 dan Inpara 5.
Pameran Sosialisasi Produksi Benih Padi Hibrida dan Pengendalian Hama Penyakit Padi di
BB Padi (10-12 Februari 2012)
Pameran digelar selama 2 (dua) hari dengan menampilkan VUB padi inbrida dan hibrida yang
terbaru, demo pengendalian hama tikus dengan PHTT (TBS dan LTBS, fumigasi), benih VUB
bersertifikat kelas BS dan FS oleh UPBS, tampilan fisik gabah dan beras beberapa VUB terbaru,
tampilan fisik tanaman padi hibrida terbaru (Hipa 11, Hipa 13 dan Hipa 14) dan beberapa GMJ tahan
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WBC, leaflet SOP Pengendalian OPT, booklet Sistem Tanam Legowo dan beberapa poster VUB dan
pengendalian OPT. Pameran dikunjungi oleh Wamentan, Dr. Rusman Heriawan pada tanggal 11
Februari 2012 dan melakukan beberapa kegiatan, yaitu meninjau Indonesia Carbon Efficient Farming
(ICEF), panen padi hibrida HIPA 10, dan membuka pelatihan Sosialisasi Produksi Benih Padi Hibrida
dan Pengendalian Hama Penyakit Padi. Selain Wamentan, juga hadir Kepala BPS, Dirjen Tanaman
Pangan, Kepala Badan Litbang Pertanian, dan Kepala Pusat Litbang Tanaman Pangan
Pameran Agrinex 2012 oleh KADIN di Jakarta Convention Center (JCC) (30 Maret-1 April
2012)
Tema yang diusung dalam Agrinex tahun ini adalah “Agribusiness for all”, dengan
penyelenggara Performax dan IPB serta didukung oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian
Pariwisata. Menteri Pertanian RI, Dr. Suswono berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka
Agrinex 2012. Mentan RI mengatakan bahwa program pembangunan pertanian merupakan upaya
untuk memfasilitasi dan mendorong usaha pertanian sehingga memiliki nilai tambah dan daya saing
yang tinggi baik di pasar domestik maupun internasional yang pada akhirnya mampu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat khususnya petani. Terintegrasi dalam booth Kementerian Pertanian, BB
Padi menampilkan VUB padi adaptif perubahan iklim, yaitu Inpari 10 Laeya, Inpari 13, Inpara 4,
Inpara 5, Inpago 4-6, dan Inpago 8.
“2nd Indonesia Climate Change Education Forum and Expo” oleh Dewan Nasional
Perubahan Iklim di JCC Jakarta (19-22 April 2012)
Forum ini adalah tindak lanjut dari sosialisasi perubahan iklim di Indonesia secara
berkelanjutan. Tiga hal yang diharapkan adalah 1). Pemahaman tentang perubahan iklim, 2).
Dampak yang terjadi, dan 3). Solusi. Acara dibuka oleh Menteri Lingkungan Hidup Prof. Dr. Balhatzar
Kambuaya, M.BA, didampingi Ir. Rachmat Witoelar. BB Padi menampilkan varietas unggul yang
mengantisipasi perubahan iklim, yaitu INPARA 4, INPARI 10 LAEYA, INPARI 13, dan INPAGO 8.
Pameran Pekan Lingkungan Indonesia 2012 di Jakarta (14-17 Juni 2012)
Bertempat di Hall Cendrawasih Balai Sidang Jakarta, pameran bertemakan “ekonomi hijau: ubah
perilaku, tingkatkan kualitas lingkungan”. Pameran yang dibuka oleh Wapres Boediono, didampingi
Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini merupakan rangkaian
peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang puncaknya telah diselenggarakan di Istana Negara
pada tanggal 5 Juni 2012. BB Padi menampilkan varietas padi tahan rendaman (INPARA-4).
Pekan Inovasi Teknologi Hortikultura Nasional (PENTAS) 2012 di KP. Wera, Subang (4-6
Juli 2012)
BB Padi menampilkan VUB padi gogo yang ditampilkan dalam bentuk fisik gabah dan beras
serta dikemas dalam inverted bottle, leaflet mengenai pengendalian penyakit Hawar Daun Bakteri
(HDB), pengendalian hama tikus terpadu, booklet Sistem Tanam Legowo, beberapa SOP Skrining
Ketahanan terhadap Wereng Batang Cokelat dan Hawar Daun Bakteri, buku Prosiding Hasil Penelitian
Padi tahun 2010. BB Padi juga menampilkan model pertanaman padi gogo sebagai tanaman sela
tanaman buah-buahan. VUB padi gogo yang ditampilkan antara lain : Inpago 6, Batu Tugi, Situ
Patenggang, Limboto dan Jatiluhur. Padi gogo ditanam pada intensitas naungan pohon sebesar 25%.
Pameran dalam rangka Hari Krida Pertanian (HKP) ke-40 di Jakarta (17 Juli 2012)
Peringatan Hari Krida Pertanian ke 40 dibuka oleh Menteri Pertanian RI di Lapangan Upacara
Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Rangkaian kegiatan HKP ke-40 tahun 2012 berlangsung hampir
satu bulan yang dimulai sejak 21 Juni 2012 lalu dengan mengusung Tema “Dengan Semangat Hari
Krida Pertanian kita tingkatkan komitmen dan Kepedulian dalam mewujudkan Diversifikasi Pangan
menuju Kesejahteraan Petani”.
BB Padi turut serta dengan menampilkan koleksi benih labeh kuning (BS) terbaru yaitu VUB
Inpari 13, Inpari 14, Inpari 15, Inpari 17, Inpari 19, Inpari 20 serta Inpara 4 dan Inpara 5. Wamentan
RI saat menyambangi stand BB Padi sempat menyampaikan apresiasi setelah Bapak Dr. Haryono
menjelaskan bahwa inilah andalan Badan Litbang Pertanian, benih-benih baru yang bersertifikat
sudah tersedia di UPBS serta menjadi penopang dalam mencapai swasembada berkelanjutan.
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Open House BB Padi 2012 di Sukamandi (9-13 Juli 2012)
Ekspose Inovasi Teknologi Padi dalam rangka Open House dan Seminar Internasional yang
dilaksanakan selama 5 (lima) hari diikuti oleh beberapa satker lingkup Badan Litbang Pertanian dan
perusahaan swasta. Beberapa satker di lingkup Badan Litbang Pertanian, yang berpartisipasi dalam
kegiatan pameran, yaitu : Pustaka, BBP Mektan, Balitklimat, dan BB Biogen. Dalam menunjang
penyebaran IVR, IRRI Indonesia memanfaatkan kegiatan pameran sebagai media sosialisasi “IVR :
135” kepada para pengunjung khususnya petani yang hadir. Perusahaan swasta yang berpartisipasi
antara lain : PT Telkom, BRI, Petrokimia Gresik, BASF, PT Pupuk Kujang, Tabloid Agrina, PT Prima
Agrotech, PT Rolimex Indonesia, PT Bina Guna Kimia, Bio Industri, Asean Biocontrol, PT DuPont
Agricultural Product, PT Pandu Biosains, Long Ping High Tech, PT Deltagro, PT Bayer, PT Agrinos
Indonesia, PT PUSRI, dan PT Vitafarm.
BB Padi sebagai tuan rumah, memanfaatkan kegiatan ini sebagai media promosi VUB seperti:
Inpari 14 hingga Inpari Sidenuk yang merupakan unggulan BB Padi tahun 2012 yang dikemas dalam
bentuk leaflet deskripsi keunggulannya dan penampilan keragaan pertanaman di areal pertanaman
maupun di pot; menyebarluaskan publikasi khas BB Padi seperti SOP Pengendalian Wereng Batang
Coklat, SOP Pengendalian Penyakit Hawar Daun Bakteri (HDB), SOP Pengendalian Hama Penggerek
Batang Padi, Pengendalian Hama Tikus, Padi Toleran Rendaman, serta pembagian benih gratis
kepada pengunjung. Pameran ini dikunjungi oleh lebih dari 5.000 orang pengunjung, yang terdiri dari
BPTP se-Indonesia; perwakilan Dinas Pertanian Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur;
perwakilan PPNSI; penyuluh, petani dan gapoktan di Jalur Pantura Jawa Barat, Kabupaten
Sumedang-Jawa Barat, Kabupaten Majalengka-Jawa Barat, Kabupaten Bantul-Jawa Tengah,
Kabupaten Bantaeng-Sulsel, Kabupaten Pati-Jawa Tengah, Kabupaten Bondowoso-Jawa Timur, KUAT
Subak Guama-Bali, Provinsi Lampung.
Pameran Ritech dalam rangka Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Sabuga, 8-11
Agustus 2012)
BB Padi berpartisipasi dalam stand integrasi Badan Litbang Pertanian dengan menampilkan
varietas unggul padi hibrida untuk menunjukkan kepada pengunjung bahwa Indonesia juga sudah
mampu menghasilkan padi hibrida yang unggul, tidak kalah dengan varietas padi hibrida yang
diimpor dari Cina. Padi hibrida ditampilkan dalam bentuk poster dan produk, Hipa 8-14 SBU, Hipa
Jatim1 -3. Beberapa contoh gabah dan beras VUH yang ditampilkan, digelar dalam inverted bottle,
dan tak lupa publikasi produksi BB Padi berupa buku, liflet SOP tungro, HDB, wereng cokelat, dan
penggerek, serta liflet PHSL.
Pameran dalam Open House BBP Mektan, Serpong (30-31 Oktober 2012)
BB Padi menampilkan inovasi teknologi padi terbaru yang ditampilkan dalam beberapa
tampilan, gabah dan beras beberapa VUB padi sawah, padi gogo dan padi rawa ditampilkan dalam
inverted bottle seperti : Inpari 20, Hipa 11, Inpara 5, dan Inpago 5. Contoh benih kemasan UPBS BB
Padi, seperti : Inpari 10 Laeya, Inpari 13, Inpari 14 Pakuan, Inpari 15 Parahyangan, Inpari 16
Pasundan, Inpago 6, dan Sarinah. Publikasi produksi BB padi juga ditampilkan, beberapa judul buku
yang ditampilkan yaitu : Almanak Padi Indonesia, Profil BB Padi, Laporan Tahunan 2010 dan Laporan
Tahunan 2011. Informasi teknologi praktis dalam leaflet juga disajikan, antara lain : Pengendalian
hama Wereng Batang Cokelat dan Penyakit Kerdil Hampa, SOP Pengujian Ketahanan Galur/Varietas
padi terhadap Blas maupun Wereng Batang Cokelat. Pembagian benih juga dilakukan kepada
pengunjung, benih yang dibagikan yaitu Ciherang, Mekongga dan Inpari 13.
Pameran dalam Pekan Pertanian Lahan Kering dan Iklim Kering Nasional (PPLKIKN)
2012 di NTT (11-13 September 2012)
BB Padi berpartisipasi dalam pameran dengan menampilkan materi inovasi teknologi berupa
varietas padi untuk lahan kering, seperti Inpago 5, Inpago 6, Inpago 7 (beras merah), Situ Bagendit,
dan Inpari 13. Selain itu juga ditampilkan publikasi SOP pengujian wereng, padi toleran rendaman,
SOP pengujian HDB, SOP pengujian blas, Pengendalian HDB, SOP pengujian tungro, liflet 135 PHSL,
buku Almanak Padi, Sistem Tanam Legowo, dan Deskripsi Varietas Padi Unggul Baru. Semua display
ditata dalam stand integrasi Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian. Pengunjung yang hadir
dalam PPLKIK 2012 cukup banyak, terdiri dari para petani daerah sekitar, penyuluh, peneliti,
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Perguruan Tinggi, siswa SMK Peratnian Kupang, Bappenas, BPPT/Kemenristek, LIPI, BMKG,
Bakosurtanal, DNPI, Pemerintah Daerah, BUMN, LSM, Swasta, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan
Litbang Pertanian, dan undangan lainnya.
Pada kesempatan tersebut Bapak Gubernur NTT melihat stand pameran dan bertanya
mengenai keunggulan beras merah padi gogo Inpago 7 yang terdapat di stand BB Padi. Dijelaskan
Inpago 7 merupakan varietas unggul baru beras merah padi gogo dengan keunggulan umur pendek,
toleran kekeringan dan Al, nasinya pulen sesuai dengan selera masyarakat NTT sehingga dapat
diikembangkan di lahan kering NTT.
Pameran dalam International Maize Conference di Provinsi Gorontalo (22-24 November
2012)
BB Padi berpartisipasi dalam kegiatan gelar teknologi dan pameran yang diselenggarakan
dalam Saung Agro Inovasi Pertanian di desa Tenilo, Gorontalo. Materi pameran di Saung Agro Inovasi
berisi informasi teknologi padi terkini, seperti tampilan fisik gabah dan beras dalam inverted bottle
beberapa VUB padi toleran kekeringan dan berdaya hasil tinggi (Inpago 5, Inpago 6, Inpari 13 dan
Inpari 20). Buku Almanak Padi Indonesia, buku SOP Budidaya Padi Sawah, booklet Sistem Tanam
Legowo, dan beberapa leaflet informasi (Pengendalian Penyakit HDB/Kresek, Pengedalian Hama Tikus
Terpadu, Sistem Perangkap Bubu Tikus) sangat diminati dalam pameran tersebut.
Wamentan RI, Dr. Rusman Heriawan berkenan mengunjungi stand BB Padi di Saung Agro
Inovasi, beliau menyatakan kekaguman terhadap VUB padi gogo yang dihasilkan saat ini sangat
beragam keunggulannya. Beliau juga terkesan dengan nama varietas Limboto, karena sama dengan
nama danau yang terdapat di Gorontalo.

Ekspo ICMI 2012 di Jakarta Convention Center, (18-20 Desember 2012)
Pada ekspo yang dibuka oleh Wapres RI (Dr. Budiono), BB Padi mengusung materi unggulan
berupa VUB toleran kekeringan, yang ditampilkan dalam bentuk fisik gabah dan beras (Inpari 10
Laeya, Inpari 13, Inpari 20, Inpago 6, dan Inpago 8). Publikasi produksi seperti : SOP pengujian
wereng, padi toleran rendaman, SOP pengujian HDB, SOP pengujian blas, Pengendalian HDB, SOP
pengujian tungro, liflet 135 PHSL, buku Almanak Padi, Sistem Tanam Legowo, dan DVD Inovasi
Teknologi Padi menjadi informasi yang menarik untuk digali oleh pengunjung.
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OPEN HOUSE
Open House BB Padi 2012 telah dilaksanakan pada tanggal 9-13 Juli 2012. Tema yang
diangkat dalam Open House 2012 adalah “Inovasi Teknologi Produksi Padi Menanggulangi Dampak
Perubahan Iklim Global”. Kegiatan ini merupakan media komunikasi antara produsen dan para
pengguna inovasi teknologi, sekaligus menjadi akselerasi penyebaran teknologi padi kepada para
pengguna. Tercatat pengunjung yang hadir pada Open House yang diselenggarakan selama 5 hari
mencapai 1.000-2.000 orang setiap harinya, terdiri dari : BPTP se-Indonesia; perwakilan Dinas
Pertanian Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur; perwakilan PPNSI; penyuluh, petani
dan gapoktan di Jalur Pantura Jawa Barat, Kabupaten Sumedang-Jawa Barat, Kabupaten MajalengkaJawa Barat, Kabupaten Bantul-Jawa Tengah, Kabupaten Bantaeng-Sulsel, Kabupaten Pati-Jawa
Tengah, Kabupaten Bondowoso-Jawa Timur, KUAT Subak Guama-Bali, Provinsi Lampung.
Rangkaian kegiatan dalam Open House, melalui : 1). Pameran Inovasi Teknologi Padi, 2).
Cerdas Cermat PTT diikuti oleh 17 regu, dan berasal dari beberapa kecamatan di Jalur Pantura Jawa
Barat, 3). Workshop Penyediaan Benih Toleran Varietas Unggul Baru (VUB) Toleran Kekeringan untuk
Penyiapan Dampak El Nino 2013, dan 4). Temu Bisnis .
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MEDIA INFORMASI, HUMAS LITBANG PADI, DAN WEBSITE
Berdasarkan SK Menteri Pertanian No.12/Permentan/OT.140/3/2006 Balai Besar Penelitian
Tanaman Padi (BB Padi) mempunyai visi sebagai sumber iptek tanaman padi terdepan, profesional,
mandiri dan mampu menghasilkan teknologi padi sesuai dengan kebutuhan pengguna dan misi salah
satunya adalah meningkatkan profesionalisme dalam penyediaan informasi iptek tanaman padi.
Menyebarluaskan hasil-hasil inovasi teknologi yang telah dihasilkan BB Padi kepada pengguna dengan
berbagai bentuk media, yaitu: media cetak, media elektronik, dan website. Media informasi melalui
media elektronik dan media website sangat efektif untuk sarana penyebarluasan informasi inovasi
teknologi yang telah dihasilkan. Hingga saat ini jenis media dalam bentuk cetakan masih digandrungi
pengguna khususnya para petani yang memerlukan informasi siap saji dan sampai akhir tahun ini
telah tercetak 19 jenis publikasi (buku, booklet, leaflet, DVD, ). Sebagai penyedia informasi yang
uptodate, pada tahun 2012 website BB Padi memperleh juara I (satu) untuk kategori UK/UPT Pusat
tingkat Kementerian Pertanian RI.
Pencetakan Buku
Agar informasi dan teknologi yang telah dihasilkan mempunyai potensi untuk mengatasi
sebagian masalah yang dihadapi petani dalam berproduksi dan dapat sampai ke pengguna, maka
perlu dipublikasikan dalam bentuk berbagai jenis penerbitan. Hingga saat ini jenis media dalam
bentuk cetakan masih digandrungi pengguna khususnya para petani yang memerlukan informasi siap
saji. Aspek publikasi tercetak memegang peranan penting disuatu lembaga penelitian dalam rangka
penyebarluasan informasi yang dihasilkan.
Daftar publikasi yang telah dicetak sampai dengan bulan Desember 2012 adalah sbb:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Buku Prosiding Seminar Nasional Buku 1
Buku Prosiding Seminar Nasional Buku 2
Buku Prosiding Seminar Nasional Buku 3
Buku Almanak Padi Indonesia
Buku Laporan Tahunan 2011
Bookler Profil BB Padi
Booklet Sistem Tanam Jajar Legowo
Booklet SOP Budidaya padi sawah irigasi
Leaflet SOP Wereng Coklat
Leaflet SOP HDB
Leaflet SOP Virus Tungro
Leaflet SOP Blas
Leaflet Pengendalaian HDB
Leaflet Pengendalain Hama Tikus Terpadu
Leaflet Sistem Perangkap Bubu Tikus TBS dan LTBS
Lealfet deskripsi varietas
Buku saku deskripsi vub padi
DVD inovasi teknologi
CD profil BB Padi

180 eksemplar
180 eksemplar
180 eksemplar
500 eksemplar
200 eksemplar
400 eksemplar
650 eksemplar
500 eksemplar
1.000 eksemplar
1.000 eksemplar
1.000 eksemplar
1.000 eksemplar
1.700 eksemplar
500 eksemplar
500 eksemplar
500 eksemplar
200 eksemplar
1.000 eksemplar
1 paket

Media Informasi, Kehumasan, dan Website
Media informasi melalui media elektronik dan cetak sangat efektif untuk sarana
penyebarluasan informasi inovasi teknologi yang telah dihasilkan. Media yang dimaksud adalah siaran
tivi, radio, dan surat kabar/majalah/tabloid. Pada tahun 2012 ini, telah dilaksanakan penyebarluasan
informasi melalui siaran radio di 4 stasiun radio, yaitu radio GSP Pamanukan, radio Pemda Subang,
radio Prima, Haurgeulis, Indramayu, dan radio Pertanian Ciawi di Ciawi. Materi yang diangkat pada
siaran tersebut adalah siaran talk show tentang penyebarluasan varietas unggul baru yang adaptif
untuk wilayah Jawa Barat dan sosialisasi kegiatan open house 2012 dan sosialisasi website BB Padi.
Khusus untuk Radio Pertanian Ciawi, telah menjadi program rutin Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian yang didanai dari DIPA 2012 Badan Litbang Pertanian. Selain media
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tersebut, dalam kurun waktu yang hampir bersamaan dengan pelaksanaan open house, telah
dilaksanakan sosialisasi BB Padi secara menyeluruh yang diterbitkan dimedia cetak, koran Radar
Bandung, Pasundan Expres.
Penyampaian informasi telah berkembang dengan pesat. Penyampaian informasi melalui
media cetak telah tersaingi oleh teknologi informasi yang secara digital dapat menyebarluaskan
informasi secara cepat kepada pengguna yang hampir tidak terbatas, selama dapat terjangkau oleh
jaringan informasi online.
Salah satu aplikasi internet yang paling banyak digunakan adalah web-site atau situs web.
Pemanfaatan situs web menunjang efisiensi dan efektivitas dalam operasional organisasi, terutama
sebagai sarana komunikasi, promosi, maupun sarana untuk mendapatkan berbagai informasi yang
dibutuhkan. Berbagai aplikasi perkantoran bahkan telah dibuat berbasis web. Menyikapi besarnya
potensi teknologi internet dan manfaat situs web, Balai Besar Penelitian Tanaman Padi mulai tahun
2008 telah mengembangkan website dan perpustakaan digital dan pada tahun 2010 ini web site telah
dikembangkan dengan website dwi bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
Pada tahun ini Web site BB Padi terpilih menjadi salah satu institusi Badan Litbang Pertanian
yang mewakili lomba website tingkat Kementerian Pertanian dan memperoleh juara kesatu tingkat
UK/UPT pusat yang ada didaerah. Dalam menghadapi kegiatan lomba tersebut, banyak menu-menu
dan content yang diupadate dan disain baru. Selain itu, pekerjaaan jaringan merupakan pekerjaan
rutin yang tidak bisa lepas dari pelaksanaan pekerjaan karena dengan kondisi seperti sekarang ini
banyak sekali titik-titik jaringan yang rawan akan kerusakan/gangguan, seperti petir, kabel dimakan
tikus, dan penambahan jaringan LAN untuk beberapa ruang staf. Sampai dengan akhir tahun ini telah
dibangun instalasi jaringan LAN dan WIFI di gedung UPBS, gedung laboratorium tikus, Kebun
Percobaan Sukamandi, Auditorium utama, Kelti agronomi dan Laboratorium Kimia.
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PENGAWALAN INOVASI TEKNOLOGI
PROGRAM STRATEGIS KEMENTAN

PADI

MENDUKUNG

Salah satu andalan teknologi yang dikembangkan oleh Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
adalah Pendekatan Model Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT). PTT merupakan upaya peningkatan
produktivitas padi dan pendapatan serta kesejahteraan petani melalui pengelolaan lahan, air,
tanaman dan OPT secara terpadu dan berkelanjutan. Keragaman agroekosistem budidaya padi di
Indonesia cukup besar. Oleh karena itu dalam rangka peningkatan produksi dan pendapatan petani
memerlukan teknologi budidaya spesifik lokasi, seperti inovasi pendekatan model PTT. Berbagai
komponen teknologi budidaya spesifik lokasi yang telah ada belum banyak diadopsi oleh petani
karena keterbatasan petugas, baik dalam jumlah maupun kualitas. Selain itu, tingkat pengetahuan
dan kemampuan petani juga cukup bervariasi dan umumnya masih rendah. Rendahnya tingkat
pengetahuan dan kemampuan petani (SDM Petani) serta petugas/penyuluh dalam proses transfer
teknologi dan komponen PTT merupakan salah satu kendala keberhasilan program Peningkatan
Produksi Beras Nasional (P2BN) yang telah ditargetkan oleh pemerintah. Tujuan dari Pendampingan
dan Pengawalan SL PTT adalah 1) Pendampingan dalam bidang transfer ilmu dan teknologi budidaya
padi dalam bentuk demfarm yang terdiri dari laboratorium lapang (LL) dan dampak (SL) penerapan
teknologi PTT; 2) Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan peneliti, petugas dan stakeholder
lainnya dalam bidang inovasi teknologi padi terbaru; 3) Terjadinya transfer inovasi teknologi padi
yang dihasilkan BB Padi ke petugas dan peneliti melalui pelatihan manajemen benih sumber; dan 4)
Evaluasi terhadap efektivitas pembagian benih VUB terbaru kepada BPTP. Pada program SLPTT,
Badan Litbang Pertanian (dalam koordinasi BB Padi) memiliki tanggungjawab untuk menyediakan
teknologi, pedoman umum, peneliti sebagai narasumber, pendamping teknologi, dan pelatih bagi
pelatih inti. Tanggungjawab tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh komponen PTT dapat
dipahami dan diterapkan secara efektif oleh petani. Sumberdaya BB Padi berupa peneliti sebagai
narasumber dan benih sumber bersertifikat yang dikelola oleh UPBS merupakan aset utama untuk
mencapai tujuan tersebut. Metode pelaksanan kegiatan meliputi penugasan kepada dua orang
peneliti BB Padi sebagai pendamping kegiatan SL-PTT pada 11 Provinsi utama produsen beras dan 15
provinsi pendukung produksi beras nasional. Tugas peneliti pendamping tersebut adalah melakukan
pengawalan/pendampingan SL-PTT padi setiap provinsi yang sudah ditetapkan, yaitu dalam hal1)
Menyediakan benih sumber padiuntuk peragaan varietas; 2) Menjadi narasumber teknologi padi pada
pelatihan peneliti/penyuluh BPTP di provinsi; 3) Melakukan supervisi penerapan teknologi melalui
kunjungan lapang bersama peneliti/penyuluh BPTP; 4) Memberikan saran pemecahan masalah
pengamanan produksi; dan 5) Menyampaikan laporan hasil pengawalan/pendampingan. BB Padi
menyediakan narasumber untuk pelatihan dan pembimbing lapang bersama penyuluh, yang
diharapkan dapat meningkatkan kompetensi petugas lapang terutama tentang inovasi teknologi padi
terbaru.

Gambar 28. Model Pendampingan SLPTT tahun 2012
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Tabel 29. Peneliti dan staf BB Padi yang terlibat dalam pendampingan SL-PTT, 2012.
No.

Nama

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

I Putu Wardana
I Made Jana Mejaya
S. Abdulrachman
Baehaki SE
Yuliantoro Baliadi
Dede Kusdiaman
Udin S Nugraha
Husin M. Toha
Suwarno
Satoto
Bram Kusbiantoro
Indrastuti A. Rumanti
Muhamad Muhsin
Karim Makarim
Nyoman Widiarta
Made Samudra
Untung Susanto
Bambang Nuryanto
N. Usyati
Buang Abdullah
Priatna Sasmita
Anischan Gani
Triny S Kadir
Ade Ruskandar
S Dewi Indrasari
Endang Suhartatik
Sri Wahyuni
M. Yamin Samaullah
Widyantoro
Agus Guswara
Anggiani Nasution
Tita Rustiati
Gagad Restu Pratiwi
Zuziana Susanti
Yudistira Nugraha
Prayitno
Rina Hapsari
Eko Hari Iswanto
Mira Landep W.
Ratnasari Dewi
Cucu Gunarsih
Aida F. Yuningsih
Trisnaningsih
Indria W. Mulsanti
Ahmad Rifki
Idrus Hasmi
Indra Gunawan
Bayu P. Wibowo
Sudir
Estria Furry P.
Nita Kartika
Ali Imamudin

Pendidikan/Jabatan
Fungsional
S2/Peneliti Madya
S3/Peneliti Madya
S3/Peneliti Utama
S3/Professor Riset
S3/Peneliti Madya
S1/Peneliti Madya
S3/Peneliti Utama
S2/Peneliti Utama
S3/Peneliti Utama
S3/Peneliti Madya
S3/Peneliti Madya
S3/Peneliti Pertama
S3/Peneliti Madya
S3/Professor Riset
S3/Peneliti Utama
S3/Peneliti Madya
S3/Peneliti Pertama
S3/Peneliti Muda
S3/Peneliti Muda
S3/Peneliti Madya
S3/Peneliti Madya
S3/Peneliti Madya
S1/Peneliti Madya
S2/Peneliti Madya
S2/Peneliti Madya
S2/Peneliti Madya
S2/Peneliti Madya
S2/Peneliti Utama
S2/Peneliti Muda
S1/Peneliti Muda
S2/Peneliti Muda
S1/Peneliti Muda
S2/Peneliti Pertama
S2/Peneliti Muda
S2/Peneliti Pertama
S2/Calon Peneliti
S2/Calon Peneliti
S1/Calon Peneliti
S1/Calon Peneliti
S2/Calon Peneliti
S1/Calon Peneliti
S1/Calon Peneliti
S1/Calon Peneliti
S2/Calon Peneliti
S1/Calon Peneliti
S1/Peneliti Muda
S1/Peneliti Muda
S1/Calon Peneliti
S1/Peneliti Madya
S2/Peneliti Pertama
S1/Calon Peneliti
S1/Calon Peneliti
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Disiplin Ilmu
Sosial Ekonomi
Pemuliaan
Agronomi
Hama-Penyakit
Hama-Penyakit
Hama Penyakit
Benih
Agronomi
Pemuliaan
Pemuliaan
Pascapanen
Pemuliaan
Hama Penyakit
Agronomi
Hama-Penyakit
Hama-Penyakit
Pemuliaan
Hama Penyakit
Hama Penyakit
Pemuliaan
Pemuliaan
Agronomi
Hama-Penyakit
Sosial Ekonomi
Pascapanen
Agronomi
Benih
Pemuliaan
Sosek
Agronomi
Hama-Penyakit
Agronomi
Agronomi
Agronomi
Pemuliaan
Agronomi
Pemuliaan
Hama-Penyakit
Teknologi Benih
Hama-Penyakit
Pemuliaan
Teknologi Benih
Pemuliaan
Teknologi Benih
Hama-Penyakit
Agronomi
Agronomi
Pemuliaan
Hama-Penyakit
Pemuliaan
Pemuliaan
Pemuliaan

No.

Nama

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Ami Teja Rakhmi
Yuni Widyastuti
Zahara Mardiah
Lalu Zarwazi
Nofi Anisatun
Nurwulan Agustina
Trias Sitaresmi
Rahmawati
Nani Yunani
Jumali
Dini Yuliani
Suhartini
Suhana
Shinta Dewi A.
Asep Dedi S.
Didin Wahyudin
Asep Maolana

Pendidikan/Jabatan
Fungsional
S1/Calon Peneliti
S1/Peneliti Pertama
S1/Calon Peneliti
S1/Calon Peneliti
S1/Calon Peneliti
S1/Calon Peneliti
S1/Calon Peneliti
S2/Calon Peneliti
S1/Calon Peneliti
S1/Peneliti Muda
S1/Calon Peneliti
S1/Peneliti Pertama
S1/Calon Peneliti
S1/Calon Peneliti
S1/Calon Peneliti
S1/Calon Peneliti
S1/Calon Peneliti
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Disiplin Ilmu
Pascapanen
Pemuliaan
Pascapanen
Agronomi
Pemuliaan
Agronomi
Pemuliaan
Hama-Penyakit
Pemuliaan
Pascapanen
Hama-Penyakit
Pascapanen
Agronomi
Pascapanen
Agronomi
Agronomi
Agronomi

