Kata Pengantar
Produksi padi setiap tahun meningkat seiring dengan bertambahnya
jumlah penduduk. Tuntutan pemenuhan kebutuhan pangan pokok beras
bagi rakyat Indonesia merupakan suatu kewajiban pemerintah. Oleh
karena itu, padi menjadi komoditas utama dalam program pembangunan
nasional. Peningkatan produksi beras nasional perlu didukung dengan
inovasi teknologi yang memadai dan tepat guna, karena tantangan yang
dihadapi beraneka ragam, seperti perubahan iklim global, terjadinya alih
fungsi lahan sawah yang subur untuk kawasan industri dan perumahan,
dan kondisi lahan indonesia yang spesifik dari lahan sawah irigasi tadah
hujan, lahan kering, rawa lebak, dan pasang surut. Selain itu, pada era
pasar bebas produksi/teknologi padi dari luar negeri bersaing dengan
produk/teknologi padi dari dalam negeri.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, BB Padi sebagai lembaga
penelitian tanaman padi di Indonesia terus berupaya membuat inovasi
teknologi padi yang mampu bersaing dengan produk dari negara lain.
Prioritas utama yang diupayakan adalah perakitan varietas unggul baru
padi inbrida dan hibrida yang memiliki karakter lebih baik, adaptif dengan
kondisi lingkungan, dan mampu bersaing dengan VUB yang sudah ada.
VUB padi yang dihasilkan tidak akan berkembang tanpa dukungan
teknologi budidaya yang sesuai, terutama dalam menghadapi perubahan
iklim dan kondisi lahan di Indonesia yang beraneka ragam dari lahan
optimal sampai sub-optimal. Pengendalian hama dan penyakit tanaman
padi menjadi bagian penting dalam budidaya tanman padi, seperti hama
tikus, wereng batang coklat, penggerek batang, penyakit hawar daun
bakteri, tungro, dan blas. Selain ini, preferensi terhadap rasa nasi yang
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berbeda-beda pada masyarakat Indonesia menjadi tantangan untuk
menghasilkan inovasi teknologi budidaya spesifik lokasi.
Semoga laporan tahunan 2013 BB Padi dapat bermanfaat bagi
pembaca.Terimakasih kepada para peneliti BB Padi beserta staf terkait
yang telah berupaya menghasilkan dan mendiseminasikan inovasi
teknologi padi dan semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan
laporan tahunan 2013 ini.

Sukamandi,

Agustus 2014

Dr. Made Jana Mejaya
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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 ditahun 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 menunjukan 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 menunjukan bahwa dengan
bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan akan
lahan untuk berbagai sektor, konvensi 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 lahanlahan sub optimal, seperti lahan rawa dan kering dapat dijadikan
alternatif sebagian tempat pengembangan padi nasional. Sebagai
alternatif, pengembangan padi dapat diarahkan pada lahan sawah
pasang surut.
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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 diklarifikasika berdasar kedalaman gambut, sifatsifat tanah dan tingkat pengaruh air pasang dan disebut sebagai daerah
'pasang-surut', dimana padi sawah merupakan komponen utama pola
tanam. Beberapa varietas padi lahan pasang surut memliki potensi hasil
cukup baik untuk digunakan pada lahan sulfat masam. Sehingga dapat
dipahami mengapa lahan rawa telat 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 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 persatuan 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 berpengaruh
terhadap 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
penggangu tanaman.Oleh karena itu perlu upaya pemuliaan untuk
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mendapat VUB dan teknologi budidaya dan pasca panen primer yang
adaptif terhadap perubahan iklim.
Pengelolaan tenaman terpadu (PTT) merupakan upaya dalam
peningkatan produktivitas padi dan pendapatan serta kesejahtera petani
memalui pengelolaan laham, 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 umurnya telah
mengalami degradasi kesuburan.Pada dasarnya ada empat prinsip dalam
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 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,
mempraktekan 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 pengembangan inovasi teknologi dan rekomendasi
kebijakan tanaman padi dan perberasan yang unggul, bernilai
tambah, efesien 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.

8

4. Memperbaiki sumberdaya penelitian guna memperbaiki kapasitas
SDM agar semakin profesional di dalam 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
produktifitas, 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 antisipasi dan responsif dalam rangka pembangunan
sistem pertanian industrial.
5. Mengembangkan jejaring dan kerjasama kemitraan dengan dunia
usaha, pemerintah daerah, dan lembaga penelitian dalam dan luar
negeri.
6. Meningkatkan kualitas dan mengembangkan sumber daya penelitian.
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SASARAN
Untuk dapat menjadi lembaga 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
2005-2009. Hal ini untuk mendukung sistem pembangunan pertanian
industrial berkelanjutan serta memberikan kontribusi pada
peningkatan keilmuan (scientific contribution).
2. Tersediannya 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. Tersediannya teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta
teknologi pengolahan hasil primer berbasis sumberdaya lokal dan
peningkatan daya saing produkpertanian.
4. Tersediannya saran kebijakan dalam rangka peningkatan
kesejahteraan petani.
5. Meningkatnya jejaring kerjasama nasional dan internasional minimal
50% dari kondisi tahun 2005-2009.
6. Berkembangnya kompetisi personil dan kelembagaan penelitian serta
sistem koordinasinya secara horizontal dan vertikal melalui
pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) yang terintegritas
di semua bidang.
7. Meningkatnya publikasi hasil penelitian di jurnal ilmiah nasional
minimal 50% dari
kondisi tahun 2005-2009 dan ditertibkan 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
A. Pengukuran Capaian Kinerja
Dalam tahun anggaran 2013 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. Sasaran kinerja
yang ditargetkan oleh BB padi selama 2013 meliputi: tersedianya
informasi sumber daya genetic tanaman padi, terciptanya varietas unggul
baru padi, terciptanya teknologi budidaya panen dan tersedianya benih
sumber varietas benih unggul baru padi (Tabel 1).
Tabel 1. Capaian Kinerja BB Padi tahun 2013
Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja

Target

Capaian

%

Tersedianya
informasi sumber
daya genetik
tanaman padi

Jumlah aksesi
sumber daya
genetic tanaman
padi

500

772

154

Terciptanya varietas
unggul baru padi

Jumlah varietas
unggul padi

7

7

100

Terciptanya
teknologi budidaya
panen dan
pascapanen

Jumlah teknologi
budidaya dan pasca
panen primer
komoditas padi

4

4

100

Tersedianya benih
sumber varietas
benih unggul baru
padi

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

100

102,0

102
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Berdasarkan target dan indikator kinerja yang telah dilakukan oleh BB
Padi selama 2013, kinerja balai telah tercapai dan bahkan melampaui
target yang ditentukan. Target pencapaian sasaran varietas baru pada
PKT 2013 adalah 7 (Tujuh) varietas unggul baru. Tujuh varietas unggul
baru yang dihasilkan oleh BB Padi pada tahun 2013 adalah sebagai
berikut:
1. Inpari 31: Asal persilangan Pepe/BP342B-MR-1-3-KN-1-2-3-6-MR-3BT-1, umur tanaman 119 hari. Tahan terhadap wereng batang coklat
biotipe 1,2, dan 3. Tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe 3,
agak tahan patotipe IV dan VIII. Tahan blas ras 033, agak tahan ras
131, serta tahan tungro ras lanrang. Potensi hasil 8,5 ton/ha GKG
dengan rasa nasi pulen.
2. Inpari 32 HDB : Asal persilangan BP10620F-BB4-15-BB8, umur 120
hari, Agak rentan terhadap wereng batang coklat biotipe 1,2, dan 3.
Tahan terhadap wereng batang coklat biotipe 1,2, dan 3. Tahan
terhadap hawar daun bakteri patotipe 3, agak tahan patotipe IV dan
VIII. Tahan blas ras 033, agak tahan ras 131, serta tahan tungro ras
lanrang. Potensi hasil 8,42 t/ha GKG dengan rasa nasi sedang.
3. Inpari 33 : Asal persilangan B11742-RS*2-3-MR-5-5-1-Si-1-3, umur
107 hari, Tahan terhadap wereng batang coklat biotipe 1, 2, dan 3.
Tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe 3, agak tahan patotipe
VIII. Agak tahan blas ras 033, tahan ras 073, serta rentan tungro.
Potensi hasil 9,8 t/ha GKG dengan rasa nasi sedang.
4. Hipa 18 : Asal seleksi A7/R2, umur 113 hari. Agak tahan wereng
batang coklat biotipe 1, agak rentan biotipe 2 dan 3. Agak rentan
hawar daun bakteri patotipe III, agak tahan patotipe IV dan VIII.
Rentan blas 033, tahan blas 073 dan 173 dan agak tahan blas 133.
Potensi hasil 10,3 t/ha GKG dengan rasa nasi agak pulen.
5. Hipa 19 : Asal seleksi A7/R5, umur 111 hari. Agak tahan wereng
batang coklat biotipe 1,2, dan 3. Agak rentan hawar daun bakteri
patotipe III, IV, dan VIII. Tahan blas ras 033, dan agak tahan ras
blas 073, 133, dan 173. Potensi hasil 10,1 t/ha GKG dengan rasa nasi
pulen.
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6. Inpago 10 :Asal persilangan TB154E/IRAT 144/IRAT 379, umur 115
hari. Tahan terhadap penyakit blas ras 033, agak tahan terhadap blas
ras 133 dan 073. Agak toleran kekeringan dan keracunan AL pada
tingkat 60 ppm AL 3+. Potensi hasil 7,3 t/ha GKG dengan rasa nasi
sedang.
7. Inpago Lipigo 4 : Asasl persilangan Wayrarem/Vandana, umur 125
hari. Agak tahan terhadap blas ras 073. Toleran kekeringan dan baik
ditanam dilahan kering dataran rendah sampai ketinggian < 700 m
dpl. Potensi hasil 7,1 t/ha GKG dengan rasa nasi pera.
B. Teknologi Budidaya, panen dan Pasca Panen Primer Tanaman
Padi yang dihasilkan selama 2013
Untuk mencapai sasaran terciptanya teknologi budidaya, panen dan
pasca panen primer tanaman padi, telah dilaksanakan dan telah dirakit
empat teknologi budidaya, teknologi pengendalian penyakit dan teknologi
pasca panen.
Sasaran tersebut, dicapai dengan dilaksanakannya
dilaksanakan tujuh RPTP, dengan dukungan 112 orang dan telah berhasil
dirakit 4 teknologi budidaya, pengendalian penyakit, dan pasca panen
padi. Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam tahun 2013
telah tercapai seluruhnya dengan rata-rata 100 %. Serapan anggaran
untuk mencapai sasaran ini sebesar Rp. 4.098.120.750,- atau 98,91%
dari pagu anggaran Rp. 4.134.000.000,Tabel 2. Capaian kinerja : Terciptanya teknologi budidaya,
panen, dan pasca panen padi
Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Jumlah teknologi budidaya dan
pasca panen primer komoditas
padi

4 teknologi

4 teknologi

100

Sebagai perbandingan teknologi yang dihasilkan tahun 2013 sebanyak 4
paket teknologi lebih rendah daripada tahun 2012 (5 paket). Hal ini
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karena banyak kegiatan yang bersifat mendukung terhadap keluaran
teknologi dan waktu penelitiannya yang memerlukan waktu pengujian
dan pemantapan teknologi.
Empat teknologi yang dihasilkan adalah satu teknologi rekayasa
ekologi hama dan penyakit padi dan tiga untuk budidaya padi, yaitu: (1)
Perbaikan Komponen Teknologi PTT di Lahan Sawah, (2) Perbaikan
Komponen Teknologi PTT Padi Gogo dan (3) Perbaikan Komponen
Teknologi PTT di Lahan Rawa. Uraian dari masing-masing capaian hasil
adalah sebagai berikut:
1. Teknologi Rekayasa Ekologi Hama dan Penyakit Padi
A. Lampu Perangkap Elektrik (Electric Light trap) : Lampu
perangkap elektrik merupakan alat vital yang diperlukan sebagai
pendeteksi awal adanya hama. Pasang lampu perangkap model
BSE-G3 sebagai alat untuk menentukan kapan datangnya hama
wereng imigran. Lampu perangkap dipasang pada ketinggian
150-250 cm dari permukaan tanah. Jasa lampu perangkap sangat
besar, hasil tangkapan wereng batang coklat dengan lampu 150
watt dapat mencapai 491.922 ekor/malam yaitu pada 18 Agustus
2010, penggerek batang padi kuning mencapai 10.690
ekor/malam pada tanggal 18 Maret 2011 dan hasil tangkapan
lembing batu mencapai 504.000 ekor/malam pada tanggal 3 Juni
2012. Satu lampu perangkap dengan lampu 150 watt sebagai
pendeteksi/mengontrol areal 200-500 ha, sedangkan bila
digunakan untuk pengendalian dengan menangkap hama
tertarik lampu sebanyak-banyaknya untuk mereduksi hama 1
lampu perangkap dapat digunakan untuk luasan 100-200 ha.
Lampu perangkap sangat penting karena wereng yang pertama
kali datang dipesemaian atau pertanaman adalah wereng
makroptera betina/jantan imigran. Data hasil tangkapan hama
dapat dilihat pada tabel 3.
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Tabel 3. Hasil Tangkapan Lampu Perangkap Elektrik (BB Padi,
2009-2012*)
Tahun

Penggerek
padi kuning

Wereng
Coklat

Lembing
Batu

2009

33.552

149.855

8.4777

2010

113.832

1.791.542

1.887.523

2011

54.195

4.792

2.749.467

2012

66.595

3.341

3.430.811

Berdasarkan data tersebut di atas kegunaan lampu perangkap yang
telah secara intensif dilaksanakan BB Padi adalah :
a. Penduga waktu pesemaian padi: Pengamatan lampu
perangkap harus dilakukan setiap hari untuk membuat kurva
bulanan sebagai dasar penetapan pesemaian atau waktu tanam.
Penetapan waktu pesemaian ditentukan oleh kapan puncak
wereng imigran yang tertangkap lampu perangkap. Bila
datangnya wereng imigran tidak tumpang tindih antara generasi
maka pesemaian hendaknya dilakukan pada 15 hari setelah
puncak imigran. Bila datangnya wereng dari generasi yang
tumpang tindih, maka akan terjadi bimodal (dua puncak),
pesemaian hendaknya dilakukan pada 15 hari setelah puncak
imigran ke-2.
b. Penduga waktu tanam padi: Lampu perangkap dapat
digunakan untuk menunda waktu tanam. Umur pesemaian
berkisar antara 15-25 hari yang terbagi menjadi semaian dibawak
20 hari digunakan untuk transplanting di SL-PTT dan semaian di
atas 20 hari digunakan untuk transplanting oleh petani pada
umumnya. Bila waktu akan tanam terjadi populasi hama yang
tertangkap lampu perangkap tinggi, maka waktu tanam dapat
diundurkan atau ditahan sampai 1 minggu. Bibit padi tetap ada
dipesemaian dan dikendalikan dengan insektisida yang
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penggunaannya relatif sedikit, hanya untuk pesemaian. Bila saat
akan tanam populasi hama tinggi dan dipaksakan untuk tanam,
maka pengendalian setelah tanam memerlukan insektisida yang
banyak, karena bibit dari 1/400 ha ditanam menjadi 1 ha.
c. Monitoring dini: Hama yang tertangkap lampu perangkap
merupakan monitoring dini terhadap jenis dan jumlah hama
imigran yang datang dipertanaman untuk menentukan nilai
ambang ekonomi:
• Bila pada lampu perangkap sudah tertangkap lebih dari 50
ekor wereng batang coklat/malam, maka harus segera
dilakukan pengendalian.
• Bila pada lampu perangkap tertangkap kurang dari 50 ekor
wereng batang coklat/malam, segera adakan pengamatan di
pertanaman. Bila didapat 3 ekor wereng batang
coklat/rumpun pada tanaman padi berumur < 40 hst atau
didapat5 ekor wereng batang coklat/rumpun pada tanaman
padi berumur > 40 maka harus segera diadakan
pengendalian.
• Bila pada lampu perangkap sudah tertangkap ngengat
penggerek, maka harus segera diadakan pengendalian pada
4 hari setelah ngengat tertangkap.
d. Reduksi hama di pertanaman: Lampu perangkap elektrik
dapat digunakan untuk monitoring dini hama imigran yang masuk
dipertanaman, mengatur waktu semai dan waktu tanam, dan
pemandu pengendalian dengan insektisida. Mereduksi populasi
hama imigran atau hama emigran. Pada bulan Januari-Juli 2012
tangkapan penggerek padi kuning, wereng batang coklat dan
lembing batu berturut-turut mencapai 66.595, 3.341 dan
3.430.811 ekor. Lampu perangkap solar cell berguna hanya
untuk monitoring, sedangkan lampu perangkap elektrik dapat
digunakan untuk monitoring dan reduksi hama dipertanaman.
e. Pemandu penggunaan pestisida: Patokan pengendalian
hama untuk penggerek yang baru adalah berdasarkan adanya
hama yang tertangkap lampu perangkap. Hama yang tertangkap
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lampu perangkap merupakan monitoring dini terhadap jenis dan
jumlah hama imigran yang datang dipertanaman untuk
menentukan nilai ambang ekonomi. Bila pada lampu perangkap
sudah terdapat ngengat penggerek, maka harus segera diadakan
pengendalian pada 4 hari setelah ngengat tertangkap lampu
perangkap baik itu saat vegetatif maupun generatif.
B. Lampu perangkap Solar Cell (Static So-Cell) : Alat
perangkap hama Static So-Cell terbagi dalam solar cell, aki,
lampu, corong penangkap dan bak berisi detergen untuk
mematikan hama. Lampu perangkap hama Static So-Cell juga
dilengkapi dengan 4 stik perangkap lekat metal eugenol untuk
menangkap lalat buah. Energi matahari ditangkap oleh solar sel
dan tenaganya disimpan pada aki. Bila malam hari sensor secara
otomatis akan menyalakan lampu dari aki. Kekuatan lampu CFL
20 watt atau LED 3-15 watt untuk waktu 10-12 jam, dipagi
harinya lampu secara otomatis mati dan aki terisi lagi tenaga
surya. Percobaan selama 2 bulan menunjukkan bahwa hasil
tangkapan lampu perangkap so-cell lebih kecil dibandingkan
dengan hasil tangkapan lampu perangkap elektrik. Pada bulan
Oktober dan Nopember tahun 2012 tangkapan penggerek padi
kuning pada so-cell berbanding elektrik adalah 1 : 25,5 dan 1 :
7,2. Perbandingan tangkapan lembing batu dengan so-cell dan
elektrik pada bulan yang sama adalah 1 : 27,8 dan 1 : 28,0.
2. Perbaikan Komponen Teknologi PTT di Lahan Sawah
A. Pengaturan Populasi (Sistem Pola Tanam Legowo): Respon
varietas dan kebutuhan pupuk diduga akan dipengaruhi oleh
sistem tanam yang digunakan. Tidak semua jenis varietas padi
yang ditanam dengan sistem tanam legowo menunjukkan
peningkatan hasil. Sementara itu penerapan sistem tanam legowo
yang berakibat pada peningkatan jumlah populasi juga perlu
penyesuaian dosis pupuk yang diperlukan. Oleh karena itu, untuk
melengkapi rekomendasi penggunaan pola tanam legowo, perlu
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dilengkapi jenis varietas yang tepat (kenaikan produksi tinggi) dan
dosis pemupukan yang tepat dengan peningkatan populasinya.
Berbagai tipe varietas yang dikembangkan saat ini berbeda dalam
kemampuan membentuk anakan yang berakibat bervariasinya
jumlah malai produktif yang dihasilkan. Di pihak lain, pada
varietas yang sama kemampuan tanaman membentuk anakan
dapat berbeda apabila ditanam pada populasi berbeda.
Kemampuan pembentukan anakan dari suatu varietas yang
ditanam sangat erat kaitannya dengan pengaturan sistem tanam
bahwa varietas padi pada kondisi jarak tanam sempit akan
mengalami penurunan kualitas pertumbuhan, seperti jumlah
anakan dan malai yang lebih sedikit, panjang malai yang lebih
pendek, dan tentunya jumlah gabah per malai berkurang
dibandingkan pada kondisi jarak tanam lebar (potensial). Pola
tanam legowo 4:1 tipe 2 cenderung lebih baik pengaruhnya
terhadap kemampuan pembentukan anakan dari keempat
varietas yang digunakan dibandingkan legowo 2:1 maupun 4:1
tipe 1. Sementara itu, dari keempat varietas yang digunakan,
berdasarkan klasifikasi Standart Evaluation System of Rice (IRRI,
2002) kedua inbrida (Inpari 6 Jete dan Ciherang) tergolong
mempunyai jumlah anakan sedang (10-19 anakan per rumpun),
sedangkan kedua hibrida termasuk pada golongan varietas
dengan jumlah anakan yang baik (20-25 anakan/rumpun).
B. Respon Varietas Padi terhadap Cara Pengelolaan Air:
Perbedaan tipe varietas akan menunjukkan pola pertumbuhan
yang berbeda pula, demikian juga tingkat konsumsi airnya. Oleh
karena itu, diperlukan teknologi hemat air spesifik terhadap
varietas yang digunakan (hibrida dan inbrida) untuk memperoleh
informasi konsumsi air per musim dan tingkat produksi yang
dihasilkan. Pertumbuhan tanaman (tinggi tanaman, jumlah
anakan dan biomas) dipengaruhi oleh varietas sementara cara
pengelolaan air (digenang atau intermitten) tidak selalu nyata
mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Perbedaan produksi yang
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dicapai antar varietas lebih besar dipengaruhi oleh sifat genetik
yang menyebabkan berbedanya pertumbuhan dan komponen hasil
varietas yang bersangkutan. Kerentanan terhadap cekaman OPT
juga menentukan capaian hasil varietas. Efisiensi penggunaan air
meningkat 0,92-1,01 kg/m3. dan volume penggunaan air dapat
dihemat dari 7004,9 m3/ha/musin menjadi 6507,8 m3/ha/musim.
Cara pemberian air intermitten dapat meningkatkan produksi padi
1,24-11,51%. Kecilnya peningkatan hasil yang disebabkan oleh
cara intermitten pemberian air di KP Sukamandi diduga karena saat
berlangsungnya penelitian terjadi anomali iklim. Curah hujan yang
mestinya minimal di musim kemarau tetapi karena pengaruh la lina
justru sebaliknya, akibatnya tinggi muka air pada petak intermitten
yang diharapkan sesekali dapat turun jauh di bawah permukaan
tanah tidak pernah mencapai batas toleransi yang diisyaratkan (-15
cm).
C. Kemampuan
Substitusi
Pupuk
Kandang
terhadap
Pengurangan Kebutuhan Pupuk Kimia pada Padi Sawah:
Rata-rata tinggi tanaman padi dicapai pada umur berkisar 102 –
107 cm, dan rata-rata jumlah anakan dicapai berkisar 9,8 – 13,9
per rumpun. Pertumbuhan tinggi tanaman dan jumlah anakan
tertinggi dicapai pada perlakuan 1 (135 N, 50 P2O5, 50 K2O,
tanpa bahan organik). Hal ini menunjukkan bahwa peranan
pemberian pupuk anorganik berupa urea, phosfat dan kalium
sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan tanaman padi. Rata-rata
hasil pengukuran Chlorofil meter dengan pembacaan nilai spad
berkisar antara 38.2 - 40,7 umur 28 HST, 35.1 - 36.8 umur 42
HST, dan 34.0 - 41.0 umur 56 HST. Hasil pengukuran dengan
Spad tertinggi dicapai oleh perlakuan 1 (135 N, 50 P2O5, 50 K2O,
tanpa bahan organik). Hal ini lebih banyak disebabkan oleh faktor
pengaturan pupuk N, dimana pupuk nitrogen berfungsi sebagai
pertumbuhan padi dan selanjutnya dikatakan bahwa tanggap
tanaman padi terhadap pemberian jerami ditentukan antara lain
oleh pupuk yang digunakan, kondisi jerami, lokasi penanaman
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dan musim tanam. Pemberian jerami yang sudah mengalami
pelapukan memberikan hasil yang lebih tinggi dibanding jerami
segar maupun pupuk N. Pengembalian bahan organik khususnya
jerami ke tanah kecuali dapat memperlambat pemiskinan K, Si
dan mengurangi serangan hama penyakit juga meningkatkan Corganik, Mg, KTK, stabilitas agregat tanah serta translokasi unsur
N dan P dari jaringan batang ke pupuk organic ditentukan oleh
laju mineralisasi/pelapukannya, sehingga diperlukan informasi
yang tepat dosis pupuk anorganik yang dapat dikurangi berdasar
pada jumlah/dosis pemberian pupuk organik tanpa mengurangi
produksi. Tingkat pemberian bahan organik yang digunakan masih
belum terlihat pengaruh nyata terhadap pertumbuhan tinggi
tanaman maupun jumlah anakan. Pupuk organik efektivitasnya
masih rendah sehingga untuk meningkatkannya disarankan
mengkombinasi dengan pupuk anorganik takaran rendah.
3. Perbaikan Komponen Teknologi PTT Padi Gogo
A. Interaksi Persiapan Lahan dan Penyiangan terhadap
Investasi Gulma, Pertumbuhan dan Hasil Padi Gogo:
Peningkatan produksi padi gogo dapat dilakukan dengan teknologi
penyiapan lahan yang sempurna, yaitu tanah dicangkul dua kali
dan diratakan, ternyata memberikan hasil yang berbeda
dibandingkan dengan perlakuan lain, sedangkan pada perlakuan
pengelolaan gulma, perlakuan G3 (disiang tangan 2 (dua) kali
pada umur 20 dan 35 HSTb) berbeda nyata dengan semua
perlakuan lainnya. Perlakuan G3 merupakan perlakuan terbaik
dengan nilai bobot ubinannya 4.82 ton/ha, lebih tinggi dari bobot
rata-rata yaitu 4.39 ton/ha.
B. Kombinasi Pemupukan Nitrogen (N) dan Pupuk Majemuk
(NPK) yang Optimum terhadap Pertumbuhan dan Hasil Padi
gogo: Pada perlakuan pemupukan majemuk, hasil gabah pada
perlakuan M2 (Pupuk NPK majemuk 100 kg/ha), M3 Pupuk NPK
majemuk 200 kg/ha) , dan M4 (Pupuk NPK majemuk 300 kg/ha)
berbeda nyata dengan perlakuan M1 (tanpa pupuk NPK 0 kg
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NPK/ha). Pengaplikasian pupuk majemuk hasil gabah akan
menjadi baik berbanding lurus dengan dosis yang diberikan
sedangkan pada perlakuan pemupukan urea tidak terdapat
perbedaan antar perlakuan pemupukan walaupun terdapat
jumlah dosis pupuk yang berbeda. Nilai rata-rata hasil gabah
adalah 4.65 ton/ha.
C. Pengendalian Penyakit Blas dengan penggunaan MultiVarietas dan Pemupukan Nitrogen: Pengendalian penyakit
blas dengan metode penggunaan varietas toleran dan pemupukan
nitrogen yang tepat dosis.
D. Pola Tanam Berkelanjutan Berbasis Padi Gogo: Merancang
pola tanam tumpangsari di lahan kering secara berkelanjutan
yang dapat memberikan pendapatan maksimum. Varietas padi
umur sangat genjah (VUSG) dan varietas padi umur genjah (VUG)
dapat dijadikan salah satu komponen dalam penerapan budidaya
padi gogo IP 200. Pada musim hujan kemarau I, peranan VUSG
sangat menentukan keberhasilan usahatani padi gogo IP200 yang
rawan kekeringan.
4. Perbaikan Komponen Teknologi PTT di Lahan Rawa
Pengolahan lahan dilakukan secara minimum dengan cara
membersihkan gulma dengan menyemprotkan herbisida kemudian
didiamkan sampai gulma membusuk. Penggunaan alat tajak (cangkul)
hanya diperlukan untuk membersihkan gulma yang telah membusuk.
Setelah lahan bersih dari gulma, lahan perlu dilakukan pencucian 1-2
kali untuk mengurangi kemasaman lahan dengan cara memasukkan
air ke petakan sawah, didiamkan sebentar, kemudian dibuang keluar
petakan sawah. Setelah itu dilakukan pemberian kapur pertanian yang
dimaksudkan untuk menaikkan pH tanah dan mensuplai hara.
Penanaman padi dilakukan 7 hari setelah pemberian kapur pertanian.
Pemberian amelioran mampu meningkatkan produktivitas tanaman
padi di lahan rawa pasang surut Muara Telang Sumatera Selatan.
Jenis amelioran yang mampu meningkatkan dengan produktivitas padi
tertinggi yaitu dengan aplikasi dolomit 3 t/ha (2,10 t/ha). Pada
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perlakuan varietas tidak menunjukkan pengaruh nyata. Namun
demikian, varietas Mendawak memiliki daya adaptasi yang lebih baik
ditunjukkan dengan produktivitas lebih tinggi dibandingkan varietas
yang lain (Inpara 5, Banyuasin dan Batanghari).
Penyediaan Benih Sumber Varietas Unggul Padi (BS, FS dan SS)
Mendukung Perbenihan Nasional
Total dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini Rp. 1.866.423.450,atau 98,96% dari pagu Rp 1.886.000.000,- dengan jumlah peneliti
yang terlibat sebanyak 27 orang. Hasil capaian kinerja dari kegiatan
ini telah menghasilkan benih padi BS/FS/SS sebanyak 102,02 ton
(Tabel 4).
Tabel 4. Capaian kinerja kegiatan Produksi Benih Sumber
tahun 2013

Indikator Kinerja

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

Target (ton)

100 (BS, FS, SS
dan F1)

Realisasi
(ton)

102,02

%

102

Tabel 5. Rincian capaian hasil sebesar tersebut berasal dari:
Tahun

2013

Jumlah
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Klas Benih

Target (ton)

Realisasi (ton)

BS

15

17,10

FS

30

31,50

1

0,22

SS

52

52,80

F1

2

0,40

Calon Varietas

100

102,02

Tabel 6. Perbandingan atas kemajuan yang telah diperoleh
dari tahun sebelumnya (2012) dapat dijelaskan
sebagai berikut
Indikator
Kinerja

Kelas
Benih

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

2012

2013

Realisasi
(ton)

BS

Target
(ton)
20

Realisasi
(ton)

39,30

Target
(ton)
15

FS

30

40,14

30

31,50

Calon
Varieta
s
SS
F1

0,1

1
1,70

350
5

17,10

317,79

0,22
52
2

52,80

1,16

0,4

Benih varietas unggul baru selanjutnya diperbanyak oleh UPBS
BB Padi untuk berbagai keperluan, kegiatan, antara lain (1) Bahan
penyebarluasan melalui display dan demplot di lokasi SL-PTT, serta
kegiatan diseminasi lainnya, (2) Memenuhi permintaan para penangkar
dan produsen benih lokal dan swasta untuk diperbanyak menjadi benih
sebar (ES) (Extension seeds), dan (3) Sebagian digunakan untuk kegiatan
penelitian tahun berikutnya.
Tabel 7. Distribusi Benih Sumber yang Disebarluaskan Melalui
BPTP di Seluruh Indonesia Tahun 2013
No

BPTP

Distribusi (kg)
MT. 2
MT. 1

Total (Kg)

1

NAD

50

5

55

2

Sumatera Utara

210

-

201

3

Sumatera Barat

-

-

-

4

Riau

570

760

1.290

5

Sumatera Selatan

1.095

175

1.270
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No

BPTP

Distribusi (kg)
MT. 2
MT. 1

Total (Kg)

6

Bangka Belitung

7
8
9

Bengkulu

10
11
12

DKI Jakarta

-

-

-

13

Jawa Barat

11.680

400

12.080

14

Jawa Tengah

22.675

80

22.755

15

DI Jogjakarta

-

5.105

5.105

16

Jawa Timur

2.970

450

3.420

17

Bali

1.070

500

1.570

18

NTB

2.265

294

2.559

19

NTT

195

-

195

20

Maluku

-

50

50

21

Maluku Utara

620

-

620

22

Papua

85

-

85

23

Papua Barat

410

20

430

24

Kalimantan Selatan

-

-

-

25

Kalimantan Barat

675

4

679

26

Kalimantan Tengah

725

1.410

2.135

27

Kalimantan Timur

-

-

-

28

Sulawesi Selatan

-

-

-

29

Sulawesi Barat

2.225

4

2.229

30

Sulawesi Tengah

440

100

540

31

Sulawesi Utara

240

-

240

32

Sulawesi Tenggara

454

16

470

33

Gorontalo

-

35

35

34

Balitra

325

-

325

24

425

845

1.270

Lampung

5.275

-

5.275

Kepulauan Riau

2.420

-

2.420

1.435

-

1.435

Jambi

525

310

835

Banten

3.190

290

3.480

Selain keempat sasaran yang telah ditetapkan dalam PKT, ditetapkan
pula kegiatan sebagai pendukung sasaran yaitu:
Pengembangan Sistem Informasi, Komunikasi, Diseminasi dan
Umpan Balik Inovasi Tanaman Padi
Total dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini Rp. 2.719.247.535,- atau
90,76% dari pagu Rp 2.996.188.000,- dengan jumlah peneliti yang terlibat
sebanyak 16 orang. Hasil capaian kinerja dari kegiatan ini :
1.

Menyebarluaskan hasil-hasil inovasi teknologi yang telah dihasilkan BB
Padi kepada pengguna dengan berbagai bentuk media, dan hingga
bulan Juli 2013 telah tercetak 11 jenis publikasi, yaitu cetak publikasi
buku prosiding seminar, booklet sistem tanam jajar legowo, booklet
pengomposan jerami,buku saku deskripsi varietas padi, buku rice

varieties for people, buku orasi Prof. Baehaki S.E., berbagai macam
leaflet, buku saku deskripsi varietas dan penggandaan DCD materi
prosiding seminar international (Tabel ).
2. Telah dilaksanakan penyebarluasan informasi dan sosialisasi open
house 2013 melalui siaran radio di radio GSP Pamanukan. Materi
yang diangkat pada siaran tersebut adalah siaran talk show tentang
penyebarluasan VUB yang adaptif untuk wilayah Jawa Barat dan
sosialisasi kegiatan open house 2013.
3. 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
bongkar pasang jaringan LAN untuk beberapa ruang KSP PHP karena
adanya renovasi gedung sekretariat.
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Tabel 8.

Capaian Kinerja Kegiatan Pengembangan Informasi
Tahun 2013 (Daftar publikasi BB Padi tahun 2013)

No

Judul Buku

1
2

3

4
5
6
7

8
9
10
11
12

26

Jenis buku

Jumlah

Distribusi

DVD Informasi 2
(2012)
Leaflet Penyakit Blas
pada tanaman padi
& cara
pengendaliannya
Leaflet HDB pada
tanaman padi & cara
pengendaliannya
Deskripsi Varietas
Unggul Baru
Pedum Sistem Jajar
legowo
Pedum Padi Sawah
Irigasi
Pedum
Pengomposan Jerami

DVD

1000

630

Leaflet

1000

497

Leaflet

1000

479

Buku

1000

493

Buku

700

485

Buku

700

490

Buku

700

488

Varietas Unggul Padi
untuk Rakyat 2012
Rice Varietas of
People
Buku Padi Berjamaah
Prosiding Seminar
Internasional Buku 1
Prosiding Seminar
Internasional Buku 1

Buku

1000

852

Buku

50

30

Buku
Buku

10
150

4
97

Buku

150

101

Keterangan
Untuk
pengunjung
Open House
dan
pengunjung
(petani,
Penyuluh,
Pelajar, dll)
dari berbagai
daerah yang
berkunjung ke
BB Padi

Untuk Penulis
Utama dan

Co-author

PLASMA NUTFAH PADI
A. Peningkatan sumber daya genetik (500 aksesi)
Plasma nutfah padi merupakan sumber keanekaragaman karakter
tanaman padi yang memiliki potensi sebagai sumber keunggulan tetua
dalam program perakitan varietas unggul baru. Untuk menggali sumber
keanekaragaman karakter pada plasma nutfah padi tersebut pada tahun
2013 telah dilakukan kegiatan meliputi: (1) kegiatan peningkatan sumber
daya genetik (500 aksesi), karakterisasi koleksi baru plasma nutfah padi
(>250 aksesi), dan rejuvinasi koleksi plasma nutfah padi; (2) kegiatan
sidik jari DNA genotipe unggulan BB Padi dan studi alelik ketahanan
terhadap penyakit hawar daun bakteri; (3) kegiatan karakterisasi sifat
fisik, fisikokimia, dan gizi beras koleksi plasma nutfah padi; (4) kegiatan
skrining ketahanan koleksi plasma nutfah padi terhadap cekaman biotik
(hama dan penyakit); (5) kegiatan skrining toleransi koleksi plasma
nutfah padi terhadap cekaman abiotik; dan (6) kegiatan pemeliharaan
isolat hawar daun bakteri, inokulum tungro, wereng coklat, wereng hijau,
dan penggerek batang padi. Metode penelitian yang digunakan adalah
metode baku untuk masing-masing kegiatan yang ditargetkan.
Kegiatan peningkatan sumber daya genetik, karakterisasi koleksi
baru plasma nutfah padi, dan rejuvinasi koleksi plasma nutfah padi telah
menghasilkan 140 padi lokal (berasal dari Jambi). Di luar eksplorasi,
peningkatan SDG dari lingkup dalam negeri diperoleh 359 nomor aksesi
baru,dan dari introduksi materi INGER 2013 diperoleh sebanyak 8 nursery
set sebanyak 339 galur.
Berdasarkan Standar Evalution System (SES) IRRI terhadap 409
aksesi, menunjukan bahwa karakter kualitatifnya didominasi oleh
senescen sedang, seluruh malai keluar dan leher malai sedang, fertilitas
gabah fertile, umur tanaman genjah (antara 105-120 HSS), golongan
indica, posisi daun bendera mendatar, warna leher daun hijau muda,
telinga daun tidak berwarna, warna helai daun hijau, warna pelepah daun
hijau, warna lidah daun putih, bentuk lidah daun 2-cleft, warna lemma
palea kuning jerami, terdapat rambut-rambut pendek pada lemma dan
palea, warna lemma steril kuning jerami, tipe malai antara sedang dan
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terbuka, warna ujung gabah kuning jerami, dan tidak terdapat bulu pada
ujung gabah.
Sifat agronomis plasma nutfah BB Padi mempunyai panjang (36,7
cm – 75,5 cm) dan leba daun (1 cm – 2,06 cm); panjang (24,1 – 58,3 cm
) dan lebar daun bendera (1 cm – 2,3 cm); tinggi tanaman (51 cm –
189,6 cm); jumlah anakan antara 3 – 47, diameter ruas batang bawah
antara 3,66 mm – 9,08 mm; panjang ruas batang antara 76 cm -167,5
cm; panjang leher malai antara 1,6 cm – 25,3 cm; panjang malai berkisar
antara 16,3 cm – 35,3 cm. Karakter gabah menunjukkan bobot 1000
butir antara 11,64 g – 40,57 g; panjang (5,81 mm – 13,16 mm), lebar
(1,89 mm – 3,82 mm), dan tebal gabah (1,4 mm – 2,48 mm). Jumlah
gabah isi dan hampa per malai rata-rata 90 dan 35 butir.
Hasil analisis gerombol berdasar 29 karakter morfologi dengan
menggunakan software SPSS 11.5 menunjukkan bahwa dari 409 aksesi
plasma nutfah BB Padi dapat dibagi menjadi 12 klas. Pada musim tanam
ke-2, kegiatan karakterisasi diserang organisme pengganggu tanaman
yang cukup parah. Dari 147 aksesi yang ditanam, hanya 50 aksesi yang
menghasilkan benih dan data yang cukup lengkap. Dua diantara lima
puluh aksesi tersebut memiliki sifat eksersi putik yaitu aksesi Kembang
Macang dan Siam Cantik. Kedua aksesi tersebut dapat dimanfaatkan
sebagai donor perbaikan sifat galur mandul jantan dalam perakitan padi
hibrida. Hasil karakterisasi padi liar yang diamati berdasarkan descriptor
for wild and cultivated rice pertanaman didominasi oleh warna pelepah
daun hijau dengan garis ungu, keberadaan antosianin pada pelepah daun
lemah, warna helai daun hijau, tidak ada bulu pada permukaan maupun
tepi daun.
Hasil karakterisasi padu padan BB Padi dengan BB Biogen
menunjukkan bahwa karakter kualitatif golongan, batang dan daun
didominasi oleh golongan cere, bentuk batang (habitus) sedang (45 0),
warna pelepah daun/warna kaki hijau, warna leher daun hijau muda,
warna telinga daun tidak berwarna, warna dan bentuk lidah daun putih
dan 2-clift, permukaan daun sedang, dan warna helaian daun hijau.
Karakter kualitatif malai dan gabah menunjukkan bahwa plasma nutfah
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BB Biogen mempunyai eksersi malai seluruh malai keluar dengan leher
malai sedang dan keluar, sedangkan fertilitas gabah sebagian steril (7589%). Benih yang direjuvinasi sebanyak 687 aksesi. Rejuvenasi terdiri
atas 466 aksesi (67,8 %) varietas lokal, 5 aksesi (0,7 %) galur harapan,
186 aksesi (27,1%) introduksi, dan 30 aksesi (4,4 %) varietas unggul
baru dan lama. Benih yang diperoleh antara 100 sampai 4700 gram. Sejak
Januari hingga Desember 2013, sebanyak 2479 aksesi plasma nutfah BB
Padi dari 70 permohonan telah dimanfaatkan oleh beberapa pihak baik
lingkup BB Padi maupun luar BB Padi. Pada umumnya koleksi plasma
nutfah tersebut digunakan untuk perakitan varietas maupun skrining
terhadap cekaman biotik dan abiotik.
Dari kegiatan sidik jari DNA genotipe unggulan BB Padi, terhadap
32 genotipe yang terdiri atas varietas unggul terbaru, calon varietas, dan
tetua hibrida menggunakan 36 marka SSR pada batas jarak kekerabatan
10% membentuk 8 kelompok dan 10 genotipe yang berdiri sendiri yaitu
Inpara 6, Inpara 5, Inpari 21, R32, Inpago 8, PK90, MTU9992, Inpago 6,
BR827-35, dan Inpara 4. Selain itu dari pengujian 32 genotipe
menggunakan 36 marka SSR menghasilkan rata-rata nilai PIC sebesar
0,25 dan termasuk dalam kategori sedang, dengan nilai PIC terbesar
senilai 0,59 (RM3726). Hasil studi alelik ketahanan terhadap penyakit
hawar daun bakteri menunjukkan bahwa Lapang memiliki perbedaan alel
dengan IRBB64 dan IRBB66 pada lokus RM122 yang terpaut gen xa5,
sehingga diduga memiliki alel atau gen ketahanan terhadap HDB yang
berbeda dengan gen xa5 yang sudah ditemukan pada IRBB5 dan IRBB8.
Lapang memiliki kesamaan alel dengan IRBB64 pada karakter ketahanan
terhadap Xoo patotipe III dan VIII dan berbeda pada patotipe IV. Lapang
memiliki alel ketahanan yang berbeda dengan IRBB66 untuk Xoo patotipe
III, IV, dan VIII.
Dari kegiatan karakterisasi sifat fisik, fisikokimia, dan gizi beras
koleksi plasma nutfah padi diperoleh informasi bahwa sebanyak 125
sampel plasma nutfah padi yang terdiri atas 86 sampel beras putih, 19
sampel beras merah, 5 sampel beras hitam, dan 15 sampel campuran
warna merah putih telah dianalisis karakternya. Berdasarkan mutu fisik
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gabah dan beras, dari 125 varietas/galur harapan yang dianalisis
menunjukkan bahwa densitas gabah berkisar antara 260 (Ketan hideung)
- 678 (Merdeka) g/l, sedangkan bobot 1.000 butir berkisar antara 11,30
(Manuk putih ) - 33,14 (Padi Jawalara). Sebanyak 21 varietas/galur
harapan sudah memenuhi persyaratan SNI standar mutu gabah (SNI No.
0224-1987/SPI-TAN/01/01/1993) kelas mutu I yaitu maksimal 1% gabah
hijau/kapur dan 68 varietas/galur memenuhi persyaratan SNI gabah
kelas mutu I yaitu maksimal 2% gabah butir kuning/rusak. Beras
terpendek yaitu (3,90 mm) yaitu Manuk Putih dan beras terpanjang yaitu
(7,97 mm) yaitu Santo 10. Kisaran rasio P/L varietas/galur harapan padi
sawah yang dianalisis adalah 1,55 (Manuk Putih) - 3,67 (Santo 10).
Persentase derajat putih berkisar antara 16,20 (Kasalath/beras merah) 58,8% (Rondo Gedong), derajat kebeningan bervariasi antara 0,20
(Ketan Melik/hitam - 2,77% (Djembon), dan derajat sosoh beras giling
berkisar antara 0 (jenis-jenis beras merah/hitam) hingga 174 (Rondo
Gedong).
Hasil analisa mutu giling beras menunjukkan bahwa rendemen
beras pecah kulit (BPK) berkisar antara 66,76% (Manuk Putih) hingga
80,55% (Kutuk). Untuk rendemen beras giling (BG) berkisar antara
37,43% (Bahriang) hingga 83,41% (Kotek). Persentase beras kepala
pada galur harapan padi yang diuji berkisar antara 59,49% (Rondo
Gedong) – 99,75% (Kutuk). Persentase beras patah berkisar antara
0,24% (Kutuk) – 49,35% (Djembon) dan persentase beras menir berkisar
0,02% (Tampi Beureum) – 1,92% (Baluyan). Persentase butir kapur
pada keseluruhan sampel bervariasi antara 0% (Pasir Honje 5, Padi
Merah) – 17,20% (Lokcan). Persentase butir kuning rusak berkisar antara
0,02% (Padi Ireng) – 9,29% (Kasalath). Galur/varietas dengan
kandungan amilosa sangat rendah mempunyai konsistensi gel lunak (65–
101 mm), tekstur nasi empuk dengan suhu gelatinisasi rendah (55 –
69oC). Galur/varietas dengan kandungan amilosa rendah (n= 58)
mempunyai konsistensi gel lunak (41,50-82,50 mm), tekstur nasi empuk
(n=40) (dengan suhu gelatinisasi gel rendah). Galur/varietas dengan
kandungan amilosa sedang (n=50) mempunyai konsistensi gel sedang
(41-59 mm), tekstur nasi remah (dengan suhu gelatinisasi gel sedang).
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Galur/varietas dengan kandungan amilosa tinggi mempunyai konsistensi
gel keras (34-38,50 mm), tekstur nasi sangat remah dengan suhu
gelatinisasi tinggi. Kandungan protein galur-galur harapan padi sawah
berkisar antara 7,03 (Ketan Bayong)-10,79% (Tongsan).
Dari kegiatan skrining ketahanan koleksi plasma nutfah padi
terhadap cekaman biotik (hama dan penyakit) menunjukkan bahwa: hasil
pengujian dari 154 galur harapan dan aksesi plasma nutfah padi BB Padi
terhadap penggerek batang padi kuning tidak diperoleh satu galur/aksesi
pun yang bereaksi tahan. Semua galur harapan dan aksesi plasma nutfah
padi BB Padi bereaksi rentan terhadap hama penggerek batang padi
kuning dengan skala 9. Hasil pengujian terhadap 88 galur harapan yang
berasal dari breeder BB Padi hanya diperoleh 3 galur yang bereaksi tahan
dengan skor 1 terhadap wereng coklat biotipe 3, yaitu galur B12344-2DPN-43-5-MR-10 (Dr. Buang Abdullah), galur BP8996-5E-KN-7-2 (Trias
Sitaresmi, SP), dan galur IR77674-3B-8-2-2-14-4-AJY2 (Trias Sitaresmi,
SP). Untuk galur lainnya bereaksi agak tahan, agak rentan, dan rentan.
Hasil pengujian terhadap 75 aksesi plasma nutfah padi BB Padi
tidak diperoleh satu aksesi pun yang bereaksi tahan terhadap wereng
coklat biotipe 3 dan hanya diperoleh 2 aksesi yang bereaksi agak tahan
dengan skor 3, yaitu Ramos (691) dan Jadul (padi hitam) (7944). Untuk
aksesi lainnya sebagian besar bereaksi agak rentan dan rentan. Hasil
pengujian galur/aksesi dari 9 sumber materi terhadap bakteri
Xanthomonas oryzae pv. oryzae patotipe III, IV, dan VIII menunjukkan
bahwa galur/aksesi sebagian besar memiliki ketahanan terhadap patotipe
III dengan reaksi agak tahan hingga sangat tahan, dan hanya sebagian
kecil saja yang memiliki ketahanan patotipe IV dan VIII. Galur/aksesi
yang memiliki ketahanan terhadap bakteri Xoo patotipe III dengan reaksi
tahan atau sangat tahan, yaitu semua galur asal breeder Dr. Buang
Abdullah (BA 180, BA 181, BA 182, BA 183, BA 184, BA 185, BA 186, BAD, BA-C, dan BA. Sebagian besar galur asal breeder Dr. Untung S, Galur
asal breeder M. Yamin S, MS, yaitu Mutan 1, Mutan 2, Mutan 4, Mutan 5,
Mutan 6, Mutan 7, Mutan 8, Mutan 9, dan Mutan 10. Sebagian besar galur
asal breeder Trias Sitaresmi, SP (Sawah 51, Sawah 52, Sawah 53, Sawah
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54, Sawah 56, Sawah 57, Sawah 66, Sawah 91, Sawah 92, dan galur
Sawah NS). Galur DHL Rawa 2 dan DHL Rawa 7 (breeder Dr. Indrastuti
AR), dan galur/aksesi UNSOED (Salinitas) asal breeder gabungan Dr.
Priatna dan Trias Sitaresmi, SP.
Galur padi hibrida yang relatif tahan terhadap patotipe III dengan
reaksi agak tahan yaitu galur Hibrida 6, Hibrida 8, dan galur Hibrida 10.
Galur/aksesi yang memiliki ketahanan terhadap bakteri Xoo patotipe IV
dengan reaksi tahan, yaitu galur BA 182, BA 184, BA 185, BA 186
(breeder Dr. Buang Abdullah), Sawah 53 (breeder Trias Sitaresmi, SP),
dan galur DHL Rawa 3 (breeder Dr. Indrastuti AR). Galur/aksesi yang
memiliki ketahanan terhadap bakteri Xoo patotipe VIII, yaitu galur BA
181, BA 182, BA 183, BA 184, BA 185, BA 186 (breeder Dr. Buang
Abdullah), Sawah 53 (breeder Trias Sitaresmi, SP), DHL Rawa 2, dan DHL
Rawa 3 (breeder Dr. Indrastuti AR).
Dari pengujian terhadap 3 jenis patotipe Xoo diperoleh beberapa
galur yang memiliki ketahanan terhadap ketiga jenis patotipe, yaitu galur
asal breeder Dr. Buang Abdullah (galur BA 182, BA 184, BA 185, dan BA
186) dengan reaksi sangat tahan terhadap patotipe III dan VIII dan
bereaksi tahan terhadap patotipe IV, galur Sawah 53 asal breeder Trias
Sitaresmi, SP dengan reaksi tahan, dan galur asal breeder Dr. Indrastuti
AR (DHL Rawa 2 dengan reaksi tahan terhadap patotipe III dan VIII dan
agak tahan terhadap patotipe IV), dan DHL Rawa 3 dengan reaksi agak
tahan terhadap patotipe III, tahan terhadap patotipe IV, dan sangat
tahan terhadap patotipe VIII.
Hasil pengujian aksesi asal koleksi plasma nutfah terhadap ketiga
jenis patotipe Xoo menunjukkan bahwa aksesi plasma nutfah hanya
memiliki sifat ketahanan terhadap patotipe III saja, baik pada pengujian
stadia vegetatif maupun generatif dengan reaksi agak tahan hingga
tahan. Aksesi tersebut adalah Ase Balacung (793), Cere Campak (5818),
Cere Bandung (5915), Bumbuy Inih (5929), Ceredek (6301), dan GADIS
LANGSAT (6966).
Hasil pengujian terhadap 78 galur harapan yang berasal dari
breeder BB Padi hanya diperoleh 1 galur yang tahan terhadap varian virus

32

tungro 033 (Purwakarta) dan varian virus tungro 073 (Garut), yaitu galur
BP7956-1F-2-2 (Sawah 57) asal breeder Trias Sita resmi, SP. Hasil
pengujian terhadap 75 aksesi plasma nutfah padi BB Padi diperoleh 3
aksesi yang tahan terhadap varian virus tungro 033 (Purwakarta) dan
varian virus tungro 073 (Garut) dengan skor 1-3, yaitu Beronaja (519),
Pare Lottong (7928), dan Pare Pulu (7929). Hasil pengujian terhadap 163
galur harapan dan aksesi plasma nutfah padi BB Padi yang diuji terhadap
blas daun di rumah kaca menunjukkan bahwa tingkat ketahanannya
bervariasi dari tahan (T) sampai dengan rentan (R) baik terhadap 1 ras,
2 ras, maupun 3 ras blas. Untuk galur harapan dan aksesi plasma nutfah
padi yang tahan terhadap 4 ras tidak diperoleh.
Galur harapan dan aksesi plasma nutfah padi yang tahan terhadap
3 ras diperoleh 20 galur/aksesi atau 12,26%, tahan terhadap 2 ras
diperoleh 41 galur/aksesi atau 25,15%, dan yang tahan terhadap 1 ras
blas diperoleh 54 galur/aksesi atau 33,12%. Hasil pengujian lapangan
dari 163 galur harapan dan aksesi plasma nutfah padi BB Padi yang diuji
diperoleh 51 galur/aksesi (31,5%) yang bereaksi tahan, 31 galur/aksesi
(19%) yang bereaksi agak tahan, dan 76 galur/aksesi (46,6%) yang
bereaksi rentan terhadap blas daun. Selain itu, diperoleh 15 galur/aksesi
(9,20%) yang bereaksi tahan terhadap blas leher, 23 galur/aksesi
(14,11%) yang bereaksi agak tahan terhadap blas leher, dan 12
galur/aksesi yang bereaksi tahan terhadap blas daun dan blas leher. Hasil
pengujian terhadap bakteri Xanthomonas oryzae pv. oryzicola penyebab
penyakit bakteri daun bergores (BLS) menunjukkan bahwa semua
galur/aksesi yang berasal dari 7 sumber materi bersifat rentan, artinya
belum diperoleh aksesi yang memiliki sifat ketahanan terhadap bakteri

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola.
Dari kegiatan skrining toleransi koleksi plasma nutfah padi
terhadap cekaman abiotik telah berhasil mengidentifikasi 8 aksesi toleran
terhadap cekaman salinitas hingga 8 ds/m di skala rumah kaca, dengan
skor 3-5, antara lain Cingri (448), Beras Merah Sleman, Beronaja, Celebes
Maros, Cingri (549), Pare Pulu, Harum Manis, dan Glabed. Namun tidak
ditemukan satu aksesi pun toleran terhadap salinitas 12 ds/m. Hasil
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pengujian di skala lapangan teridentifikasi bahwa Cingri (1123) dan
Celebes Maros (1135) merupakan aksesi yang paling toleran diantara
semua aksesi yang diuji. Pengujian terhadap rendaman berhasil
mengidentifikasi 2 aksesi yang toleran, yaitu Untup Rajeb (no. aksesi
7962) dan Padi Cina (no. Aksesi 1864), sedangkan galur pemuliaan yang
toleran terhadap rendaman mencapai 21 galur. Seratus enam puluh
aksesi teridentifikasi toleran terhadap cekaman keracunan besi dan pH
rendah. Sepuluh diantaranya memiliki umur genjah dan tinggi tanaman
medium, sehingga berpotensi untuk digunakan sebagai donor/tetua
persilangan secara langsung.
Dari kegiatan pemeliharaan isolat hawar daun bakteri, inokulum tungro,
wereng coklat, wereng hijau, dan penggerek batang padi diperoleh
informasi bahwa: sampai Desember 2013 telah diperoleh 75 isolat HDB
(patotipe III, IV, VIII) yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia
dan isolat tersebut telah digunakan untuk menguji galur/varietas yang
berasal dari pemulia BB Padi maupun dari pihak swasta sebanyak 411
galur/varietas. Jumlah wereng hijau yang dipelihara sebanyak 40
kurungan dengan masing-masing kurungan berjumlah 300 ekor. Untuk
inokulum tungro nya sudah diambil dari 5 daerah yang endemis. Baik
wereng hijau maupun inokulum tungro telah digunakan untuk menguji
galur/varietas yang berasal dari pemulia BB Padi maupun dari pihak
swasta sebanyak 411 galur/varietas. Selain itu diperoleh informasi bahwa
sebanyak 16 koloni wereng coklat lapang telah terkoleksi dan terus
dipelihara. Sampai Desember 2013 telah menghasilkan 366.240 ekor
wereng coklat biotipe 1,2, dan 3, dan telah digunakan untuk menguji
galur/varietas yang berasal dari pemulia BB Padi maupun dari pihak
swasta sebanyak 719 galur/varietas. Untuk penggerek batang padi yang
dipelihara telah digunakan untuk menguji ketahanan galur terhadap
penggerek batang padi sebanyak 150 galur.
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Gambar 1. Pertanaman karakterisasi plasma nutfah padi koleksi BB Padi
Sukamandi 2013
Pada musim tanam ke-2, karakterisasi dilaksanakan di KP.
Sukamandi. Penyemaian dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2013
dan tanam dilaksanakan pada tanggal 7 Nopember 2013. Pada awalnya
materi yang ditebar adalah sebanyak 147 aksesi. Namun pada musim ini
pertanaman diserang oleh hama penggerek batang padi dan hawar daun
bakteri yang cukup parah. Selain dikarenakan serangan OPT, beberapa
aksesi asal Kalimantan memiliki umur yang sangat panjang dan tidak
berbunga. Diduga aksesi tersebut memiliki sifat fotoperiod sensitif.
Dengan demikian pada MT-2 Tahun 2013 tersebut hanya diperoleh 50
aksesi yang berhasil dikarakterisasi dan menghasilkan benih. Dua
diantara lima puluh aksesi tersebut memiliki sifat eksersi putik yaitu aksesi
Kembang Macang dan Siam Cantik. Kedua aksesi tersebut dapat
dimanfaatkan sebagai donor perbaikan sifat galur mandul jantan dalam
perakitan padi hibrida.
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Gambar 2. Dokumentasi kegiatan karakterisasi plasma nutfah padi.
Sukamandi, MT-2 Tahun 2013, kiri: gambar umur; kanan:
aksesi yang terserang penggerek batang padi dan bersifat
fotoperiod sensitive

Gambar 3. Dokumentasi padi liar pada karakterisasi. Sukamandi, MT-1
Tahun 2013
B. Karakterisasi, rejuvinasi, dan skrining sifat varietas padi
BB Padi dan BB Biogen pada 2013 melakukan padu padan untuk
mengkarakterisasi koleksi plasma nutfah padi BB Biogen. Karakterisasi
dilakukan terhadap karakter umur berbunga, umur masak fisiologis, sifat
morfologi dan agronomi tanaman. Hasil pengamatan terhadap sifat
morfologi untuk karakter kualitatif, golongan batang dan daun,
menunjukan bahwa plasma nutfah BB Biogen di dominasi oleh golongan
cere, bentuk batang (habitus) sedang (45 0), warna pelepah daun/warna
kaki hijau, warna leher daun hijau muda, warna telinga daun tidak
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berwarna, warna dan bentuk lidah daun putih dan 2-clift, permukaan
daun sedang, dan warna helaian daun hijau. Karakter kualitatif malai dan
gabah menunjukan bahwa plasma nutfah BB Biogen mempunyai eksersi
malai seluruh malai keluar dengan leher malai sedang dan keluar,
sedangkan fertilitas gabah sebagian steril (75-89%).
Hasil pengamatan terhadap sifat agronomis menunjukan bahwa plasma
nutfah BB Biogen mempunyai panjang dan lebar daun antara 29,8 cm – 79,9
cm; 0,7 cm – 2,4 cm, dengan rata-rata 59,0 cm; 1,4 cm. Panjang dan lebar
daun bendera antara 23,1 – 64,2 cm; 0,9 cm – 3,1 cm dengan rata-rata 39,9
cm; 1,8 cm. Tinggi tanaman antara 87,4 cm – 203,2 cm, dengan rata-rata
152 cm. Jumlah anakan antara 7 – 31, dengan rata-rata 15 batang. Karakter
diameter ruas batang bawah antara 3,8 mm – 9,5 mm, dengan rata-rata 6,5
mm. Karakter malai dan gabah menunjukan bahwa plasma nutfah BB Biogen
mempunyai panjang malai antara 20,5 cm – 38,5 cm, dengan rata-rata 28,8
cm. Bobot 1000 butir antara 13,7 g – 33,8 g, dengan rata-rata 23,0 g.
Panjang dan lebar gabah antara 6,5 mm – 10,4 mm; 2,0 mm – 4,1 mm,
dengan rata-rata 8,4 mm; 2,6 mm. Panjang dan lebar beras antara 4,6 mm
– 7,5 mm; 2,0 – 3,0 mm, dengan rata-rata 6,0 mm – 2,3 mm. Jumlah gabah
isi dan hampa per malai rata-rata 127 dan 43 butir. Sedangkan karakter
umur menunjukan bahwa rata-rata mulai berbunga (5%) pada 86 hss,
berbunga 50 % pada 94 hss, dan umur masak rata-rata 143 hss.

Gambar 4. Pertanaman karakterisasi plasma nutfah padu padan BB Padi
– BB Biogen. Sukamandi, MT-1 Tahun 2013
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C. Rejuvinasi dan pengelolaan benih plasma nutfah padi
Rejuvinasi merupakan kegiatan perbanyakan dan penyegaran
benih. Benih yang direjuvinasi sebanyak 687 aksesi. Rejuvenasi terdiri
atas 466 aksesi (67,8 %) varietas lokal, 5 aksesi (0,7 %) galur harapan,
186 aksesi (27,1%) introduksi, dan 30 aksesi (4,4 %) varietas unggul
baru dan lama. Pertanaman rejuvinasi dilakukan di KP Sukamandi dan KP
Kuningan. Hasil rejuvinasi diperoleh benih antara 100 sampai 4700
gram. Koleksi yang menghasilkan benih < 500 gram antara lain
Marahmay (acc. 7787), Ringkak Condong (acc. 8226), Burungan (acc.
8229). Dokumentasi pertanaman rejuvinasi plasma nutfah padi di KP
Sukamandi dan Kuningan, serta pertanaman yang terserang penggerek
batang padi dan tikus terlihat pada Gambar 5 dan 6.

Gambar 5. Pertanaman rejuvinasi di KP Sukamandi dan KP Kuningan 2013
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Gambar 6. Pengujian daya kecambah dan proses pengemasan benih
plasma nutfah padi Sukamandi 2013
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PERAKITAN VARIETAS UNGGUL BARU
A. Perakitan varietas padi sawah untuk potensi hasil tinggi
melalui konsorsium padi nasional
Kegiatan penelitian perakitan varietas padi sawah untuk potensi
hasil tinggi meliputi (1) studi morfo-fisiologis, genetik, dan pemodelan
padi potensi hasil tinggi; (2) pembentukan populasi dasarpadi sawah
potensi hasil tinggi; (3) seleksi generasi bersegregasi materi padi sawah
potensi hasil tinggi; (4) observasi dan evaluasi galur-galur padi sawah
potensi hasil tinggi; (5) uji daya hasil galur-galur padi sawah potensi hasil
tinggi;dan (6) pemurnian dan perbanyakan galur padi sawah potensi hasil
tinggi.
Hasil studi morfo-fisiologis, genetik, dan pemodelan padi potensi
hasil tinggi; potensi hasil tertinggi (>11 ton GKG/ha) dicapai pada
kombinasi parameter karakter varietas/galur, yaitu pada nilai FSTR
>0,26, DRCV >0,015 dan SLC >539. Potensi hasil padi yang dapat
melebihi potensi hasil Ciherang adalah varietas-varietas yang memiliki
nilai FSTR di atas 0,12, nilai DRCV di atas 0,015 dan SLC di atas 480.
Varietas Ciherang masih dapat ditingkatkan potensi hasilnya apabila
karakter remobilisasi dan translokasi biomas daun dan batangnya (FSTR)
ke malai dan gabah selama fase berbunga dan pengisian gabah dapat
ditingkatkan. Berdasarkan 10 marka polymorphic terbentuk dendrogram
yang membagi ketiga puluh genotype yang diuji kedalam dua group
besar, pada batas tingkat kekerabatan 10%.
Hasil studi molekuler oleh Fakultas Pertanian Universitas
Padjadjaran terhadap 30 genotipe (varietas/galur yang diuji)
menggunakan 6 marka polymorphic, terpilih Fatmawati, TIL4, dan HIPA
Jatim 2 sebagai tetua potensial untuk pembentukan padi potensi hasil
tinggi. Hasil gabah kering tertinggi pada varietas Ketan Putih sebesar 5,6
t GKP atau 5,4 t GKG/ha. Varietas Ketan Putih, Zhongzu14 dan PK88 lebih
tinggi dari varietas Ciherang. Peran inovasi teknologi Varietas Unggul
Baru (VUB) potensi hasil tinggi sangat penting dalam peningkatan
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produktivitas. Oleh karena itu perakitan dan penyiapan VUB padi
berpotensi hasil tinggi perlu dilakukan secara berkesinambungan.
Hasil pembentukan populasi dasar padi sawah potensi hasil tinggi,
diperoleh 2 populasi haploid ganda, 56 populasi F2, dan 78 kombinasi F1
serta 23 genotipe awal hasil kultur antera. Hasil seleksi generasi
bersegregasi materi padi sawah potensi hasil tinggi, diperoleh 460
populasi dan 372 galur. Pertanaman bastar dan pedigree yang masingmasing berjumlah 325 populasi dan 1092 galur telah terseleksi masingmasing sebanyak 83 populasi dan 124 galur.

Gambar 7. Keragaan Tanaman Hasil Persilangan di Rumah Kaca
Hasil observasi dan evaluasi galur-galur padi sawah potensi hasil
tinggi, terseleksi IR 06N155 (5,99 t/ha) yang memiliki hasil sama dengan
cek terbaik Ciherang (5,99 t/ha), IR 04A115 (5,85 t/ha), NSICRc222 (5,81
t/ha), dan BP11244f-Kn-9-3 (5,66 t/ha). Berdasarkan rata-rata hasil
diperoleh dua galur, yaitu IR07A234 (4.62 t/ha) dan IR05N412 (4.51
t/ha) lebih tinggi daripada cek terbaik Hipa Jatim 2 (4,24 t/ha).
Skrining ketahanan terhadap WBC biotipe 1, 2, dan 3 terhadap 113
galur teridentifikasi tiga galur bersifat tahan (skor 1) atau agak tahan
(skor 3) terhadap WBC biotipe 1,2, dan 3, yaitu C. Inpari 13-47, IR 83142B-57-B, dan C. Inpari 13-29. Selanjutnya skrining terhadap 124 galur
lainnya teridentifikasi sebanyak delapan galur bersifat agak tahan (skor
3) terhadap dua biotipe, yaitu BP17284M-18-2, HDB-58-1-3, HDB-58-1,
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BP14926c-Kt-9-1-3*B, dan BP17284M-46. Skrining ketahanan terhadap
HDB ras VIII pada MT1 terhadap 347 galur teridentifikasi sebanyak 61
galur bersifat tahan HDB strain VIII, diantaranya adalah BP12274-5f-10Kn-1-4*B, BP13478-2f-Kt-7-3-3*B, BP17336-Mr-SKIe, BP14826e-8-11*B. Skrining terhadap 122 galur di set genjah dan sangat gejah
teridentifikasi empat galur bersifat sangat tahan (skor 1) terhadap HDB
strain III, IV, dan VIII, yaitu BP15024e-6-1-1*B, BP15024e-2-1-1*B, BHS
1073E-1, dan BP17114e-10-2-0; dua pulu satu galur agak tahan terhadap
strain IV yang sekaligus sangat tahan strain III dan tahan strain VIII,
diantaranya adalah BP14704e-10-2-1*B, BP13836-4f-4-1-2*B, HHZ9SKI-19-8-0Kr-JK-0, BP14676e-6-1-1*B, dan IR83142-B-79-B. Skrining
ketahanan terhadap tungro ras Magelang, Lanrang, dan Subang pada
MT1 dilakukan terhadap 113 galur teridentifikasi satu galur tahan tungro
ras Magelang dan Lanrang, yaitu BP14762e-9-2-1*B. Skrining Ketahanan
terhadap lima ras blas isolat Sukabumi terhadap 124 galur teridentifikasi
sebanyak 37 galur tahan terhadap salah saru ras saja, 27 galur tahan
terhadap 2 ras, 3 galur tahan terhadap 3 ras, yaitu BHS1085E-1,
ZHONGZU14-SKI-1-1-0KR-JK-0, dan HHZ3-SKI-3-3-0KR-JK-0. Tidak ada
galur yang tahan sekaligus empat dan lima ras blas.
Hasil uji daya hasil galur-galur padi sawah potensi hasil tinggi,
diperoleh enam galur harapan berumur genjah hasilnya lebih tinggi 10 –
18 persen dibanding Ciherang, yaitu B13025B-RS*1-1-9-PN-5-1-1,
B13025B-RS*1-6-13-PN-5-2-5, B12411E-MR-10-5-PN-4-2-3 dan B11742RS*2-3-MR-5-5-1-SI-2-PN-3-2-1, B12743-MR-18-2-3-9-PN-9-3-5, dan
B12743-MR-18-2-3-10-PN-5-2-1. Tiga galur yang setara hasilnya dengan
Ciherang adalah BP5168F-KN-16-3-KLT-2*B-SKI-1*B, BP7528-3F-7-1KLT-2*B-SKI-1*B, dan B12238-RS*2-MR-15-Si-3-MR-2-PN-1-MR-3. Lima
galur harapan umur sangat genjah yang hasilnya setara dengan
INPARI13, yaitu
B13048C-MR-2-PN-3-1, B13017C-RS*1-2-2-2-1,
B12891-5D-MR-2-1-PN-5-2-1, B13045C-MR-12-PN-2-3, dan BP14548B26-1. Galur-galur tersebut diharapkan dapat diuji lebih lanjut untuk
mendapatkan calon varietas padi umur genjah dan sangat genjah yang
mempunyai potensi hasil lebih tinggi dari varietas yang ada.
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Hasil pemurnian dan perbanyakan galur padi sawah potensi hasil
tinggi, terhadap 102 galur padi sawah potensi hasil tinggi diperoleh 50
hingga 100 malai serta 1150 – 5000 gram dari tiap galurnya. Selanjutnya
dari dari 83 galur dan 6 varietas pembanding yang ditanam kembali
diperoleh benih berupa 50 malai dan bulk sebanyak 250 gram hingga
5000 gram.

Gambar 8. Tahapan Kegiatan Pemuliaan dengan Metode Kultur Antera
Kultur Anter merupakan salah satu metode pemuliaan yang
dilakukan di BB Padi dalam upaya percepatan perolehan galur-galur
harapan. Berbagai genotype materi yang dihasilkan melalui kultur anter
pada tahap in vitro disajikan dalam Table 9.
Tabel 9.

Genotipe Materi Kultur Antera pada tahapan in vitro

Tanggal
Pngbl Eksplan

No
Lap

Genotipe

Σ
Malai

Tanggal

Hasil

Inokulasi

(Petri)

15

17/01/2014

10

15

23/01/2014

10

15

23/01/2014

10

Inpari 13/ IR83857-46-21-1-SKI-1

10/01/2014
1

BP20274d
IR71033-121-15-B/Tukad
Balian

15/01/2014
58

BP18858d
Zhongzhu 14/Ciherang

61

BP18876d
SARINAH/BPH 1//INPARI
10
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Pada tahapan lebih lanjut telah dihasilkan pula berbagai futatip
galar-galur haploid ganda hasil kuntur anter, dan diharapkan segera
menjadi galur harapan.
Tabel 10. Rekapitulasi hasil seleksi unit bastar dan pedigree MT 1 2013
No

Generasi

Jumlah
yang
ditanam

Jumlah
yang
diseleksi
seluruhnya

Jumlah
yang
masuk
bastar

Jumlah
yang
masuk
pedigree

Jumlah yang
masuk
Observasi

Unit Bastar
KP. Sukamandi
1

F2

477

189

189

2

F3

544

182

171

3

F4

465

130

1486

501

Jumlah

11
130

360

141

Unit Pedigree
KP. Sukamandi
1

F3

220

62

62

2

F4

383

91

91

3

F5

79

35

35

4

F6

556

164

164

5

F7

411

167

6

generasi
lanjut
kekeringan

11

5

5

7

GSR

66

32

32

1726

556

389

Jumlah

167

Unit Bastar KP Kuningan
1

F2

139

90

90

2

F3

79

68

68

3

F4

91

67

67

309

225

225

Jumlah

Unit Pedigree KP. Kuningan
1

F4

73

7

7

2

F5

79

25

25

3

F6

658

25

25

4

F7

756

350

350
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167

No

Generasi

5

generasi
lanjut
kekeringan

6

GSR
Jumlah

Jumlah
yang
ditanam

Jumlah
yang
diseleksi
seluruhnya

9

4

Jumlah
yang
masuk
bastar

Jumlah
yang
masuk
pedigree

Jumlah yang
masuk
Observasi

4

66

3

3

1641

414

414

Gambar 9. Keragaan pertanaman bastar (kiri) dan pedigree (kanan)
Tabel 11. Rekapitulasi hasil seleksi unit bastar dan pedigree MT 2 2013

No

Generasi

Jumlah yang
ditanam

Jumlah yang
diseleksi
seluruhnya

Jumlah
yang
masuk
bastar

Jumlah
yang
masuk
pedigree

Jumlah yang
masuk ke
Observasi

Unit Bastar
KP. Sukamandi
1

F2

558

260

260

2

F3

284

146

137

3

F4
Jumlah

9

95

55

2

53

937

461

399

62

Unit Pedigree
KP. Sukamandi
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No

Generasi

Jumlah yang
ditanam

Jumlah yang
diseleksi
seluruhnya

Jumlah
yang
masuk
bastar

Jumlah
yang
masuk
pedigree

Jumlah yang
masuk ke
Observasi

1

F5

150

167

151

16

2

F6

106

68

58

10

3

F7

483

59

45

14

4

generasi
lanjut
kekeringan

15

4

4

5

GSR

170

74

59

15

Jumlah

924

372

317

55

Unit Bastar
KP. Muara
1

F3

90

41

2

F4

68

9

9

3

F5

67

33

33

225

83

Jumlah

41

41

42

Unit Pedigree
KP. Muara
1

F4

620

70

70

2

F6

54

7

7

3

F7

54

7

2

5

4

F8

350

36

16

20

5

generasi
lanjut
kekeringan

11

3

3

6

GSR

3

1

1

1092

124

99

Jumlah

25

Gambar 10. Dokumentasi kegiatan bastar dan pedigree di KP.
Sukamandi MT2 2013
Gambar 11. Dokumentasi kegiatan bastar dan pedigree di KP. Muara
MT2 2013
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B. Skrining Ketahanan Terhadap HPT MT1
Wereng Batang Coklat (WBC). Skirining ketahanan terhadap wereng
coklat biotipe 1, 2, dan 3 dilakukan terhadap 113 galur (Gambar 13).
Hasil pengujian menunjukkan bahwa tiga galur bersifat tahan (skor 1)
atau agak tahan (skor 3) terhadap WBC Biotipe 1, 2, dan 3, yaitu C. Inpari
13-47, IR 83142-B-57-B, C, Dan Inpari 13-29 (Lampiran 9).

Gambar 12. Skrining ketahanan terhadap hama wereng batang coklat
biotipe 1, 2, dan 3 materi observasi daya hasil padi potensi
hasil tinggi, MT1 tahun 2013
Skirining ketahanan terhadap wereng coklat biotipe 1, 2, dan 3
dilakukan terhadap 124 galur lainnya. Berdasarkan hasil skrining
sebanyak 124 galur-galur PPHT terhadap wereng cokelat biotipe 1, 2 dan
3, terdapat 16 galur yang memiliki respon agak tahan (skor 3) terhadap
biotipe 1, 8 galur yang gak tahan terhadap biotipe 2 dan 5 galur yang
agak tahan terhadap biotipe 3. Terdapat galur yang memiliki respon yang
sama terhadap biotipe 1 dan 3 yaitu BP15038c-Kt-1-3-3*B, HDB-58-1-3,
HDB-58-1, dan BP14926c-Kt-9-1-3*B.
Hawar Daun Bakteri. Pengujian ketahanan terhadap penyakit hawar
daun bakteri strain III, IV, dan VIII dilakukan secara selektif terhadap
347 galur atau populasi, dimana 2 populasi generasi awal digunting
menggunakan isolat Xoopatotipe IV, 328 galur diinoklasi dengan patotipe
VIII, dan 12 galur diuji menggunakan patotipe III, IV, dan VIII. Pengujian
dilakukan berganti tiap musim menggunakan strain-strain utama penyakit
HDB, khususnya IV dan VIII. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 61
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galur bersifat tahan atau agak tahan HDB strain VIII. Tanaman tahan
telah diambil malai dari populasi bersegregasi yang diinokulasi Xoo.
Pengujian ketahanan terhadap penyakit hawar daun bakteri strain
III, IV, dan VIII dilakukan terhadap 122 galur genjah dan 122 galur
sangat genjah (Lampiran 12). Skrining yang dilakukan telah
mengidientifikasi empat galur bersifat sangat tahan (skor 1) terhadap
HDB strain III, IV, dan VIII, yaitu BP15024e-6-1-1*B, BP15024e-2-1-1*B,
BHS 1073E-1, dan BP17114e-10-2-0. Seratus enam belas galur memiliki
skor 1 terhadap strain III; 74 galur bersifat agak tahan (skor 3) terhadap
strain VIII; dan 21agak tahan terhadap strain IV yang sekaligus sangat
tahan strain III dan tahan strain VIII, diantaranya adalah BP14704e-102-1*B, BP13836-4f-4-1-2*B, HHZ9-SKI-19-8-0Kr-JK-0, BP14676e-6-11*B, dan IR83142-B-79-B.Varietas cek yang relatif konsisten bersifat
tahan terhadap HDB strain III, IV, dan VIII adalah Logawa dan Inpari 18.
Tungro . Pengujian ketahanan terhadap penyakit tungro dilakukan
terhadap113 galur menggunakan isolat Garut, Magelang, dan Lanrang
(Gambar 21). Hasil pengujian menunjukkan bahwa galur BP14762e-9-21*B bersifat tahan inokulum Magelang dan lanrang, namun galur lain
bersifat peka, dan tidak ada galur yang tahan terhadap RTV inokulum
Garut (Lampiran 13).
Pengujian ketahanan terhadap penyakit tungro dilakukan terhadap
107 galur menggunakan isolat Garut, Magelang, dan Lanrang. Hasil
pengujian menunjukkan bahwa galur yang diuji bersifat peka terhadap
tungro ketiga ras yang diujikan (skor 7 – 9).
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Gambar 13. Skrining ketahanan terhadap penyakit tungro materi
observasi daya hasil padi potensi hasil tinggi, MT1 tahun 2013
Perakitan Varietas Padi Fungsional Produktivitas Tinggi, Tahan
Hama dan Penyakit Utama, serta Beras Bermutu Baik
Varietas unggul padi fungsional yang telah dilepas diantaranya
varietas unggul padi fungsional yang mengandung antosianin tinggi, yaitu
INPARI 24 Gabusan adalah padi beras merah dan INPARI 25 Opak Jaya
adalah padi ketan merah; varietas unggul beras putih aromatik yaitu
INPARI 23 Bantul; varietas unggul tahan wereng coklat, INPARI 31 dan
tahan penyakit hawar daun bakteri INPARI 33.
Perakitan padi fungsional pada tahun 2013 meliputi: (1) Seleksi
tanaman dan galur fungsional; (2) Observasi daya hasil GH fungsional
dan pemurnian benih GH; (3) Uji daya hasil pendahuluan galur harapan
fungsional dan pemurnian benih; (4) Uji daya hasil lanjutan galur harapan
fungsional dan pemurnian benih; (5) Perakitan padi emas (golden rice)
melalui program silang balik dan seleksi dengan menggunakan markah
molekuler, (6) Skrining/evaluasi ketahanan galur harapan padi fungsional
terhadap hama dan penyakit utama, dan (7) Karakterisasi kandungan
antosianin galur-galur harapan padi/beras fungsional.
Hasil perakitan varietas padi fungsional pada tahun 2013, adalah
sebagai berikut:


Empat ribu sembilan ratus lima puluh galur generasei awal dari
50 persilangan yang akan ditanam di pertanaman pedigree;

49

4582 galur generasi menengah dari 89 persilangan; dan 710
galur generasi lanjut dari 79 persilangan;


Tiga ratus tujuh puluh galur generasi lanjut yang sudah mantap
dan berpotensi hasil tinggi, 39 galur diantaranya mempunyai
hasil lebih tinggi dari pembandingnya;



Benih murni dari 46 galur dan varietas sebanyak 1317 kg;



Dari galur yang diuji mutu berasnya mendapatkan 16 galur
dengan rendemen beras gilingnya 70% lebih, 12 galur
mempunyai tekstur nasi pulen, 26 bertekstur nasi sedang, 3 galur
bertekstur nasi sangat pulen, 2 galur pera, dan 2 galur ketan
putih; 4 galur beras hitam, 1 galur beras merah, dan 2 galur
ketan hitam; 27 galur pengapuran berasnya kecil, dan 25
mempunyai derajat gelatinisasi tinggi;



Dua galur padi beras merah yang hasilnya lebih tinggi dari
Ciherang dan Aek Sibundong yaitu: galur beras merah, B123443D-PN-37-6 dan beras merah aromatik, B12747-MR-4-3-PN-3-1;
dengan tinggi tanaman yang ideal )sekitar 100 cm), umur
tanaman genjah (100 hss),jumlah anakan produktif sedang
(kurang lebih 15 batang per rumpun), jumlah gabah per malai
sedang dan banyak (136 dan 182 butir) dengan fertilitas sedang
(74 – 81%), dan bobot 1000 gabah sedang (28 g);



Dua populasi generasi kedua (F2) padi emas, satu populasi silang
puncak; dan 5 populasi silang ganda;



Seratus dua puluh delapan galur padi emas hasil silang balik: 124
galur silang balik Ciherang GR2-R dan 4 galur silang balik IR64
GR2-R, yang terdiri dari 19 galur BC5F2 CHR GR2-R; 48 galur
BC4F3 CHR GR2-R, 54 galur BC3F4 CHR GR2-R, 3 galur
BC2RS*1F3 CHR GR2-R; dan dari BC4F2 IR64 GR2-R terpilih 4
galur BC4F3 IR64 GR2-R.
Galur-galur tersebut tinggi
tanamannya relatif lebih tinggi dibanding Ciherang asli, namun
umurnya lebih genjah; sedang jumlah gabah lebih banyak dan
fertilitas gabah lebih lebih tinggi dibanding dari Ciherang.



Empat galur IR64 GR2 dan 2 populasi Ciherang GR2 yang
mengandung karotenoid masing-masing 10 dan 8 µg/g bobot
kering; sedang tetuanya Kaybonet mengandung 13 µg/g bobot
kering;
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Dua puluh sembilan galur agak tahan terhadap WBC biotipe 2
dan 3; 1 galur agak tahan terhadap WBC 3 (B13257B-RS*1-5MR-3-2-6-1-1); dan 1 galur agak tahan WBC2 ( B10544E-KN-733-PN-2-2-3);



Tujuh galur yang tahan terhadap 2 kelompok IV dan VIII yaitu
galur B13025B-RS*1-6-9-PN-14-3-2, B13257B-RS*1-5-MR-8-118,
B13257B-RS*1-5-MR-9-6-1,
B13257B-RS*1-5-MR-9-7-2,
B13257B-RS*1-6-MR-8-1-1, B13257B-RS*1-6-MR-8-2-1, dan
galur B13017B-RS*1-2-5-PN-1-4-1;



Tujuh galur yang mempunyai ketahanan terhadap 3 ras blas
yaitu galur B13257B-RS*1-5-MR-8-11-8, B13257B-RS*1-5-MR9-6-1, B13257B-RS*1-5-MR-9-7-2, B13873-5-8,B13017B-RS*12-5-PN-1-4-1,B11742-RS*2-3-MR-5-5-1-SI-2-PN-3-2-2,
B12688D-RS*1-1-1-PN-1-2-4;



Tiga galur harapan mengandung senyawa anthosianin cyanidin
3-glucosidase, yaitu: B13486d-4-12-PN-2dan B13486d-4-12-PN3yang merupakan beras hitam serta B11955-MR-84-1-4-1 yang
merupakan beras merah.

Pembentukan Varietas Padi Sawah Toleran Cekaman Abiotik
Pembentukan Varietas Padi Sawah Toleran Cekaman Abiotik tahun
2013 meliputi: (1) Pembentukan populasi dasar padi sawah toleran
cekaman abiotik (kekeringan, salinitas, rendaman, suhu rendah, suhu
tinggi), (2) Indentifikasi galur-galur padi sawah tadah hujan umur sangat
genjah (90-104 HSS), toleran kekeringan, toleran suhu tinggi, dan
berdaya hasil tinggi, (3) Indentifikasi galur-galur padi sawah tadah hujan
toleran salinitas (>6ds/m), toleran rendaman, dan berdaya hasil tinggi,
(4) Indentifikasi galur-galur padi sawh dataran tinggi (>800 m dpl),
berumur genjah 104-124 HSS), toleran suhu rendah (<21 ͦC), dan
berdaya hasil tinggi, dan (5) Pemurnian dan perbanyakan galur-galur
harapan. Alhamdulillah semua kegiatan tersebut telah terlaksana dengan
baik dan menghasilkan beberapa out put sesuai dengan target yang
diharapkan.
Pembentukan populasi dasar padi sawah toleran cekaman abiotik
pada MK 2013 telah menghasilkan generasi F1 sebanyak 169 kombinasi,
generasi F2 dari pertanaman F1 sebanyak 394 populasi. Sedangkan pada
MH 2013/2014 menghasilkan generasi F1 sebanyak 56 kombinasi
persilangan, dan generasi F2 dari pertanaman F1 sebanyak 159 populasi.
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Seleksi, Observasi dan uji daya hasil di Jakenan dan Indramayu, di
Jakenan, observasi telah menghasilkan 3 galur yang bagus dibandingkan
galur-galur lainnya. Ketiga galur tersebut adalah: NH 23-Ski-3-3-OKr-Jk0 (4,77 t/ha), Zhongzu 14-ski-1-1-0kr-JK-0 (4,14 t/ha), dan BP17300M6D (4,88 t/ha). UDHL, galur BP14342f (1,48t/ha), IR61336-4b(PSBR
C94) (1,38 t/ha), IR83381B-6 (1,25 t/ha), ZX 115 (1,55 t/ha), BP11152f3 (1,38 t/ha), IR83142-B-21 ( 1,33 t/ha), dan NHZ 9-DT-7-SAL-2-DT1
(1,59 t/ha) menunjukkan hasil lebih baik dibandingkan dibandingkan
pembandingnya. Sedangkan di Indamayu eberapa galur observasi ang
mnunjjkan hasil tinggi adalah HHZ2-Ski-2, (8,77 t/ha), HHZ9-Ski-19 (9,0
t/ha), HHZ9-Ski-10 (8,86 t/ha) dan HHZ2-Ski-8 (8,96 t/ha). Untuk UDHL,
pada kondisi pengairan 50% terdapat empat galur yang menunjukkan
hasil lebih baik disbanding Varietas pembanding, dan pada kondisi 75%
pengairan terdapat delapan galur menunjukkan hasil lebih baik
dibandingkan pembanding serta pada kondisi 100% pengairan terdapat
lima galur. Di Cirebon terdapat 12 galurHeat Tolerance menunjukkan
hasil lebih baik dari pada Variewtas pembanding, dan di rumah kasa
teridentifikasi sebanyak 18 varietas lokal dan 21 galurrelatif toleran
kekeringan.
Seleksi, Skrining, dan uji daya hasil di Indramayu dan Ciamis, di
Indramayu, terseleksi sebanyak 81 generasi F3-F6. Skrining rendaman 14
hari pada MT1, teridentifikasi 85 galuryang toleran (daya survival >50%).
Galur-galur tersebut divaluasi ulang pada MT2, dan teridentifikasi31 galur
yang agak toleran terhadap rendaman (daya survival 25-45%). Obsevasi
daya hasil di Ciamis mengalami cekaman rendaman sepanjang fase
pertmbuhan, sehingga hanya rumpun-rumpun yang toleran saja yang
diselamatkan untuk dipanen. Uji daya hasil pada lokasi yang sama juga
mengalami cekaman rendaman pada 3 ulangan, semua tanaman mati.
Data diambil dari satu ulangan dan terdapat 3 galur yang mati tidak
toleran rendaman. Di Indramayu uji daya hasil terdapat satu galur, yaitu:
IR84649-120-8-1-B-IND-1 yang menunjukkan hasil 15% lebih tinggi dari
Siak raya dan 9 galur setara dengan Siak raya. Sedangkan kegiatan
Skriningsalinitas di rumah kasa, pada tingkat cekaman 8 dan 12 dS/m,
terdapat 48 nomortoleran-agak toleran pada tingkat cekaman 8 dS/m dan
110 nomor galur toleran-agak toleran pada tingkat cekaman 12 dS/m.
Seleksi, observasi dan uji daya hasil galur-galur dataran tinggi di garut
dan di Bengkulu, dengan kertingian 1000 M dpl. Di Garut terseleksi lima
galur yang menunjukkan hasil lebih tinggi dari Varietas pembanding,
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sedangkan di Bengkulu tidak ada galur yang menunjukkan hasil lebih tinggi
dari Varietas pembanding. UDHL di Garut terseleksi tiga galur yang
menunjukkan hasil lebih tinggi dari Varietas pembanding dan di Bengkulu
juga tidak ada galur yang mengungguli Varietas pembanding.
Kegiatan perbanyakan benih telah dihasilkan benih dalam bentuk
bulk sebanyak 160 gram-11000 gram dan dalam bentuk malai antara 1488 malai. Sebanyak 102 galur yang dimurnikan, 42 galur menghasil benih
murni kurang dari 4 kg dan 60 galur menghasilkan benih murni lebih dari
4 kg. Dipanen malai NS lebih dari 50 malai dari 63 nomor galur.

Gambar 14 Keragaan Calon Tetua Persilangan, Sukamandi, MK 2013

a

b

c.

d.

Gambar 15. Kegiatan Persilangan, Sukamandi, MK 2013
Keterangan: a) Tetua Persilangan; b) Emaskulasi dan Kastrasi; c)
Tanaman sudah disilangkan; d) Pemeliharaan di Rumah
Kaca
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Tabel 12. Genotipe Calon Tetua Persilangan, Sukamandi, MH 2013/2014
No Lap

Nama
Galur/Varietas

Keunggulan

No Lap

1

Aek Sibundong

Fungsional

45

Keromojoyo

2

Bahbutong

Drt, WBC

46

Ketan Selung

3

Banyuasin

Drt

47

Logawa

4

Bayar Pahit

Drt

48

Mekongga

5

Bengawan Solo

Drt

49

Memberamo

6

BP14354e-3-32Kr

Drt

50

Midun

7

BP14354e-3-32Kr-JK-0

Drt

51

Milky Rice

8

Bonai Tinggi

52

Nona Bokra

Rendaman,
sal

9

Cibogo

53

Padi Cina

Rendaman

10

Ciegeulis

54

Pelita Rampak

11

Ciherang

Yld

55

Pokkali

12

Cingri

Rendaman

56

Pulut Kamanya

13

CSR90IR-2

57

Putih

14

Derti putih

Yld

58

Raden Putatar

15

FFZ1

Fungsional

59

Salumpikit

16

FL478

Rendaman

60

Sardani

17

FR13A

Sub 1

61

Si Gudang

18

Gajah Mungkur

Drt

62

Siak Raya

Saline

19

Inpago 5

Drt, Yld

63

Tejo

DT

20

Inpago 6

Drt, Yld

64

Tukad Balian

Tungro

21

Inpago 7

Drt, Yld

65

Tukad Petanu

Tungro

22

Inpago 8

Drt, Yld

66

Untub Rejeb

Rendaman

23

Inpara 1

Rendaman,
Yld

67

MR63 (DQ 1)

Yld

24

Inpara 2

Rendaman,
Yld

68

02428 (DQ 2)

Yld

25

Inpara 3

Rendaman,
Yld

69

Anonim

malai, Yld

26

Inpara 4

Rendaman,
Yld

70

Sri Madrim

malai, Yld
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Nama
Galur/Varietas

Keunggulan

Saline

Drt

No Lap

Nama
Galur/Varietas

Keunggulan

No Lap

Nama
Galur/Varietas

Keunggulan

27

Inpara 5

Rendaman,
Yld

71

Mujair

malai, Yld

28

Inpara 6

Rendaman,
Yld

72

Bp20503

DT

29

Inpara 7

Rendaman,
Yld

73

Bp20519

DT

30

IR 64

Yld

74

BP20533

DT

33

IR78788-B-B-101-2-4-AJYI

Drt

75

BP20540

DT

36

IR83835-95-1-1-3

Drt

77

BP20568

DT

37

IR84941-12-1-2

Drt

80

BP20680

DT

38

IRBB 21

HDB

81

BP20691

DT

39

IRBB 60

HDB

82

IR60080-23

40

IRBB 64

HDB

83

Padi Tinggi

41

IRBB 66

HDB

84

Padi Mayang
Bawang

42

Java14

HDB

85

Siam karang
dukuh kuning

Rendaman

43

Kamajaya Hitam

86

Siam karang
dukuh putih

Rendaman

Gambar 16. Keragaan Calon Tetua Persilangan pada Fase Vegetatif,
Sukamandi, MH 2013/2014
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Gambar 17. Keragaan Tetua yang sudah Disilangkan, Sukamandi, MH
2013/2014

Gambar 18. Keragaan Tetua Betina (1) dan F1nya (2), Sukamandi, MK
2013

Gambar 19. Keragaan Tetua Betina (1) dan F1nya (1 dan 2),
Sukamandi, MH 2013/2014
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Gambar 20. Kegiatan Observasi Kekeringan di Jakenan dan Indramayu,
MT1 2013

Gambar 21. Kegiatan Skrining kekeringan pada bak semen di Rumah
Kaca Sukamandi, MT1 2013
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Gambar 9. Kegiatan Uji Daya Hasil Kekeringan di Jakenan, MT1 2013

Gambar 13.Kondisi Pertanaman UDHL di Ciamis pada fase vegetatif. MT 1
2013
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Gambar 14.

Keragaan pertanaman seleksi generasi awal dataran
tinggi di Garut MT1 2013

Gambar 15. Keragaan pertanaman observasi daya hasil dataran tinggi di
Garut MT1 2013
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Gambar 16.

Keragaan pertanaman Uji Daya Hasil Pendahuluan
dataran tinggi di Garut MT1 2013

Gambar 17.

Keragaan pertanaman Uji Daya Hasil Pendahuluan dataran
tinggi di Bengkulu MT1 2013

Gambar 18.

Keragaan pertanaman Uji Daya Hasil Lanjutan dataran
tinggi di Garut MT1 2013
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Gambar 19.

Keragaan pertanaman Uji Daya Hasil Lanjutan dataran
tinggi di Bengkulu MT1 2013

Gambar 20.

Dokumentasi kegiatan pemurnian galur padi sawah
toleran cekaman abiotik di KP. Sukamandi, MH 2013/2014
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Pembentukan Varietas Padi Gogo Dataran Rendah-Tinggi
Potensi Hasil Tinggi
Pembentukan varietas padi gogo dataran rendah – tinggi dengan
potensi hasil tinggi 10 % > Inpago 6 meliputi:
a) Pembentukan bahan pemuliaan padi gogo dataran rendah-tinggi;
b) Evaluasi dan seleksi galur padi gogo di lahan kering dataran rendah
untuk penampilan sifat agronomis;
c) Evaluasi dan seleksi galur padi gogo untuk dataran tinggi;
d) Uji daya hasil pendahuluan galur dan varietas padi di lahan kering
dataran tinggi;
e) Pengujian galur padi gogo untuk ketahanan terhadap cekaman biotik
dan abiotik serta mutu beras;
f) Uji daya hasil lanjutan;
g) Evaluasi galur padi gogo ditingkat petani;
h) Perbanyakan benih galur harapan padi gogo.
Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk 3 varietas unggul padi
gogo dataran rendah dengan potensi hasil tinggi (10% > Inpago6) dan
membentuk paling sedikit satu varietas padi gogo dataran tinggi. Hasil
penelitian telah diperoleh sebanyak 85 dan 97 kombinasi persilangan
(F1), 20 populasi F2.
Dari percobaan Bastar populasi telah terpilih sebanyak 45 populasi
F6 dipanen malai untuk pertanaman pedigree dan 73 populasi F3-F4
dipanen bulk untuk ditanam alih generasi pada percobaan bastar populasi
musim berikutnya. Dari percobaan evaluasi dan seleksi galur padi di lahan
kering dataran rendah untuk penampilan sifat agronomis telah terpilih
sebanyak 171 galur pedigree, 53 galur pada observasi, dan 30 galur uji
daya hasil pendahuluan. Pada kegiatan evaluasi dan seleksi galur padi
gogo untuk dataran tinggi telah diperoleh sebanyak 56 galur pedigree
dan 58 galur observasi untuk bahan percobaan observasi dan 50 galur
observasi untuk uji daya hasil pada musim berikutnya.
Hasil percobaan uji daya hasil pendahuluan galur dan varietas padi
di lahan kering dataran tinggi telah diperoleh sebanyak 7 galur yang
hasilnya lebih tinggi dari varietas Sigambiri Putih (1,3 t/ha) di Tanah Karo.
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Di lokasi Pakpak Barat telah diperoleh sebanyak 11 galur yang hasilnya
≥ varietas Sigambiri putih (2,3 t/ha).Telah diperoleh sebanyak 23 galur
agak toleran dan 41 galur toleran terhadap keracunan aluminium. Dari
pengujian galur terhadap kekeringan telah diperoleh sebanyak 35 toleran
dan 37 galur agak toleran. Dari pengujian blas telah diperoleh sebanyak
13 galur/varietas padi gogo yang tahan terhadap 2 dan 3 ras penyakit
blas dan 48 galur tahan terhadap satu ras penyakit blas. Dari pengujian
amilosa telah diketahui sebanyak 98 galur bermutu beras baik dengan
tekstur nasi ketan sampai pera. Dari uji daya hasil lanjutan telah diperoleh
sebanyak 5 galur yang hasilnya lebih tinggi dari pembanding
Situpatenggang (6,21 t/ha).
Dari kegiatan evaluasi galur padi gogo di tingkat petani telah
diketahui sebanyak 5 galur yaitu B12790E-TB-2-1, TB368B-MR-25-1-1,
B11593F-MR-48, B11576F-MR-18-2 dan B12158E-TB-1 disukai petani di
Cianjur dan Kebumen. Disamping galur-galur tersebut varietas Limboto
dan Situpatenggang juga disukai oleh petani di kedua lokasi tersebut.
Dari perbanyakan benih galur harapan padi gogo telah diperoleh
sebanyak 594,8 kg benih murni denagn rata-rata 13,2 kg per
galur/varietas.

Perakitan Varietas Padi Lahan Rawa dan Pasang Surut Dengan
Produktivitas Tinggi
Penelitian Perakitan Varietas Padi Lahan Rawa Dan Pasang Surut
Dengan Produktivitas Tinggi meliputi kegiatan: (1) Pembentukan 100
Populasi Dasar Untuk Penggabungan Karakter Toleran Keracunan Fe, AL,
Sulfat Masam, Rendaman, Tahan Blas, Wereng Coklat, Tungro, dan HDB; (2)
Seleksi generasi menengah dan observasi 300 galur padi rawa; (3) Uji
Daya Hasil Galur Harapan Padi Rawa Yang Memiliki Potensi Hasil Tinggi
(>7 t/ha); (4) Evaluasi Ketahanan 200 Galur Padi Rawa terhadap Cekaman
Biotik dan Abiotik serta Mutu Beras; dan (5) Evaluasi Galur-galur Padi Rawa
di Tingkat Petani melalui PVS (Participatory Variety Selection).
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Hasil kegiatan perakitan varietas padi lahan rawa dan pasang surut
dengan produktivitas tinggi adalah sebagai berikut:
1.

Persilangan padi rawa pada MT.1 2013 telah diperoleh sebanyak 42
kombinasi persilangan yang terdiri dari silang tunggal sebanyak 19
kombinasi, silang puncak sebanyak 5 kombinasi, silang ganda
sebanyak 9 kombinasi, dan silang balik sebanyak 9 kombinasi. Pada
MT 2 2013 telah diperoleh 71 kombinasi persilangan yang terdiri dari
47 silang tunggal, 9 silang puncak, 10 silang ganda, dan 5 silang
balik.

2.

Pada pertanaman F1 padi rawa MT.1 2013 telah terpilih sebanyak
44 nomor untuk di lanjutkan pada pertanaman bastar populasi
pada MT.2 2013. Pada pertanaman F1 padi rawa MT2 2013 telah
terpilih sebanyak 38 populasi untuk pertanaman bastar pada
musim tanam 2014.

3.

Dari pertanaman bastar populasi padi rawa MT1 2013 telah terpilih
sebanyak 94 populasi generasi (F) 3 – 4 untuk dilanjutkan pada
pertanaman bastar populasi musim berikutnya (alih generasi), dan
diperoleh sebanyak 27 populasi generasi (F) 5 untuk dilajutkan pada
pertanaman pedigri pada MT. 2 2013 di lokasi target lahan rawa
pasang surut di Karang Agung, Sumatera Selatan. Pada bastar
populasi MT 2 2013 telah diperoleh sebanyak 147 populasi generasi
F3 – F5.

4.

Pada pertanaman pedigree MT1 2013 di KP. Karangagung,
Sumatera Selatan, terpilih 65 galur yang memiliki penampilan
fenotipik baik dan menghasilkan bobot panen yang lebih tinggi
dibandingkan varietas pembanding. Galur terbaik adalah B13996EKA-49 dengan tinggi tanaman sekitar 120 cm, jumlah anakan 2425 batang, umur 115 hss dan bereaksi agak tahan terhadap hawar
daun bakteri. Pertanaman MT2 2013 ditanam 1550 galur dan
terpilih 139 galur yang memiliki fenotipe lebih baik dibandingkan
dua varietas pembanding. Pada pertanaman observasi MT1 2013
di KP Karang Agung terpilih 58 galur dengan hasil tertinggi 5,60
t/ha (B13589E-KA-20-B). Observasi daya hasil di KP Kayu Agung,
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terpilih 59 galur dan galur terbaik adalah B13988E-KA-31 dengan
hasil 8,81 t/ha. Pertanaman observasi MT2 2013 terpilih 31 galur
padi rawa yang dapat diuji lanjut ke uji daya hasil pendahuluan.
5.

Pada uji daya hasil pendahuluan di KP. Kayu Agung telah diperoleh
sebanyak 13 galur yang hasilnya lebih tinggi dibanding varietas
Inpara 3 dan IR42. Percobaan di KP. Karang Agung, Kabupaten
Banyuasin, Sumatera Selatan yang dilaksanakan pada MT2 2013
telah terpilih sebanyak 15 galur dengan hasil sebanding dengan
varietas Inpara 3.

6.

Percobaan uji daya hasil lanjutan padi rawa sebanyak 5 lokasi pada
MT1 2013 seluruhnya telah selesai. Di Karang Agung terdapat 5
galur hasilnya lebih tinggi dibanding Inpara 3 (3,5 t/ha). Di Jambi
terdapat 3 galur hasilnya lebih tinggi dibanding varietas IR42 (7,0
t/ha). Di Banjar terdapat 10 galur hasilnya lebih tinggi dibanding
varietas IR42 (3,81 t/ha). Di Barito Koala terdapat 5 galur hasilnya
lebih tinggi dibanding varietas IR42 (4,50 t/ha). Di Kayu Agung
semua galur yang diuji hasilnya lebih tinggi dibanding Inpara 3
(3,71 t/ha) dan hanya satu galur yang hasilnya lebih tinggi dari
IR42 (6,36 t/ha).

7.

Rata-rata hasil di lima lokasi percobaan uji daya hasil diperoleh lima
galur yang hasilnya lebih tinggi dibanding varietas Inpara 3 yaitu:
B13100-3-MR-1-KA-2-3 (6,83 t/ha), B13100-3-MR-2-KA-1-3 (3,54
t/ha), B13100-1-MR-1-KA-2-2 (6,0 t/ha), B13136-MR-2-KA-2-1 dan
B13134-4-MR-1-KA-3-4 masing-masing 4,82 t/ha.

8.

Galur yang agak tahan terhadap kedua biotipe WCK (biotipe 3 dan
2 ) yaitu 2 galur UDHL : B13134-2-MR-2-KA-8-3; B13134-4-MR-1KA-3-4 ; 1 galur UML set 1 : BMIP-46-4-1 dan 2 galur UML set 2 :
IR85627-46-1-2-3; B13138-7-MR-3-KA-13-1 serta 15 galur
OBS/Pedigree. Galur yang agak tahan terhadap WCK biotipe 2 saja
ada 1 galur UDHL : B13144-1-MR-2-KA-2-1; 3 galur UML yaitu
B13132-6C-KA-1-1-2; B13132-6C-KA-1-1-3; Inpara 3 serta 13 galur
OBS/Pedigree.
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9.

Sepuluh galur tahan dan agak tahan terhadap kelompok IV HDB
dan 4galur tahan dan agak tahan terhadap kelompok VIII HDB
yaitu: B13133-9-MR-2,B13957E-KA-21, B13957E-KA-24 dan galur
B13957E-KA-28 pada pengamatan II.

10. Dua puluh dua galur yang menunjukan reaksi tahan terhadap 1 ras
blas dan satu galur yaitu galur B13989E-KA-3 yang menunjukan
tahan terhadap 2 ras blas.
11. Terdapat 1 galur yang menunjukan reaksi agak tahan yaitu galur
B13925E-KA-42.
12. Berdasarkan kandungan amilosa, 105 sampel termasuk ke dalam
golongan beras dengan kadar amilosa rendah, 150 sampel
termasuk ke dalam golongan beras dengan kadar amilosa sedang,
dan 50 sampel termasuk ke dalam golongan beras dengan kadar
amilosa tinggi. Berdasarkan ukuran beras, 5 sampel memiliki
ukuran sangat panjang, 222 sampel memiliki ukuran panjang, dan
78 sampel memiliki ukuran medium.Berdasarkan bentuk beras,116
sampel memiliki bentuk medium, dan 189 sampel memiliki bentuk
ramping.

Gambar 21. Bastar Populasi Padi
Rawa MT 1 2013
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Gambar 22. Bastar populasi padi
rawa MT2 2013

TEKNOLOGI PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT
TANAMAN PADI
Pengendalian Penyakit-Penyakit Padi Ramah Lingkungan
Penelitian Pengaruh pemupukan bahan organik dan cara tanam
terhadap perkembangan penyakit hawar daun bakteri dilakukan dengan
tujuan mengetahui pengaruh pemupukan bahan organik dan cara tanam
terhadap perkembangan penyakit hawar daun bakteri. Kegiatan
dilakukan selama dua musim tanam, yaitu musim kemarau (MK)/MT-1
dan musim hujan (MH)/MT-2. Rancangan percobaan: Split plot dengan 3
ulangan. Petak utama adalah perlakuan pupuk, yaitu: A Kotoran sapi 2
t/Ha, B. Pupuk organik yang sudah diperdagangkan 500 kg/Ha, C.
Kotoran Ayam 2 t/Ha, D. Jerami 2 t/Ha, dan E. Kontrol (anorganik). Anak
petak: cara tanam, yaitu 1) Legowo 2:1 (25 x 12.5 x 50); 2). Legowo 4:1
(tanpa sisipan); dan 3) Tegel. Keberadaan hawar daun bakteri dilakukan
dengan infeksi buatan. Hasil pengamatan pada stadia vegetatif dan
generatif pada MT-1 dan MT-2 menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh
yang nyata dari dari perbedaan jenis pupuk berbahan dasar bahan
organik dan pola/cara tanam terhadap penekanan perkembangan
penyakit hawar daun bakteri. Data yang diperoleh masih tidak konsisten.
Namun pola/cara tanam tegel memberikan tingkat keparahan lebih
rendah dibandingkan dengan pola tanam legowo. Pada MT-1, tingkat
keparahan pada pola tanam tegel sebesar 43,58% lebih rendah
dibandingkan pola tanam legowo 2:1 (45,97%) dan legowo 4:1
(45,21%). Begitu juga pada MT-2, tingkat keparahan pada pola tanam
tegel sebesar 37,78% lebih rendah dibandingkan pola tanam legowo 2:1
(38,60%) dan legowo 4:1 (37,81%). Berdasarkan hasil panen pada MT1 dan MT-2, hasil panen tertinggi diperoleh pada perlakuan pupuk organik
berbahan dasar kotoran sapi. Dari dua pola tanam yang digunakan, yaitu
legowo 2:1 dan 4:1, dan pembanding pola tanam konvensional (tegel),
diketahui bahwa pola tanam legowo memberikan hasil panen yang lebih
tinggi dibandingkan dengan pola tanam tegel baik pada MT-1 maupun
MT-2 dan secara statistik berbeda nyata. Dari tiga jenis pola tanam yang
digunakan pada MT-1, pola tanam legowo 4:1 memberikan hasil panen
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tertinggi, yaitu sebesar 5,47 ton/ha yang diikuti oleh legowo 2:1, yaitu
5,45 ton/ha. Sementara pada pola tanam tegel, hasil gabah kering giling
yang diperoleh hanya 4,85 ton/ha. Pada MT-2, pola tanam legowo 4:1
juga memberikan hasil yang sedikit lebih tinggi, yaitu sebesar 4,41 ton/ha
GKG, diikuti oleh legowo 2:1 sebesar 3,35 ton/ha, dan tegel sebesar 2,13
ton/ha. Sementara untuk komponen hasil, tidak ada perbedaan yang
nyata antara pola/cara tanam yang digunakan. Berdasarkan data yang
diperoleh, pemberian pupuk organik dan pola tanam legowo masih belum
mampu menekan perkembangan penyakit hawar daun bakteri, namun
berpengaruh pada peningkatan hasil panen, yaitu pemberian pupuk
berbahan dasar kotoran sapi dan pola tanam legowo mampu
meningkatkan hasil.
Hasil pengujian pengaruh pemberian pupuk organik dan pola tanam
menunjukkan bahwa teknologi pemupukan organik dan pola tanam
legowo masih belum mampu menekan perkembangan penyakit hawar
daun bakteri. Pemberian pupuk organik berbahan dasar kotoran sapi
mampu meningkatkan hasil sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan
pupuk lainnya, bahkan terhadap pupuk anorganik, sehingga pupuk
organik berbahan dasar kotoran sapi dapat dipilih sebagai pelengkap
teknologi pemupukan, selain jenis pemupukan yang sudah
direkomendasikan pada tanaman padi.
Penerapan komponen PTT berupa pola tanam legowo (legowo 2:1
dan legowo 4:1) dapat meningkatkan hasil lebih tinggi dibandingkan
dengan pola tanam konvensional (tegel).Hasil percobaan yang dilakukan
selama 2 musim tanam ini, penggunaan pola tanam legowo 4:1
memberikan hasil panen gabah kering giling yang lebih tinggi
dibandingkan dengan pola tanam legowo 2:1.
Peningkatan Efektivitas Pengendalian Hama Padi Ramah
Lingkungan Untuk Menekan Kehilangan Hasil Dan Mendukung
Peningkatan IP
Peningkatan efektivitas pengendalian hama ramah lingkungan dilakukan
melalui penelitian pengendalian OPT dengan menggunakan agensia
hayati, seperti Metarhizium dan Beauveria untuk wereng,
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nematodagenus Steinernema dan Heterorhabditis sebagai pengendali
hayati untuk penggerek batang padi kuning, penggunaan perangkap
lampu, rekayasa ekologi dengan penanaman berbagai jenis bunga. Selain
itu respon populasi musuh alami seperti predator, diteliti untuk
mengetahui rekolonisasinya setelah aplikasi insektisida, waktu
pengendalian OPT yang efektif, juga metode pengendalian tikus sawah.
Bioekologi hama yang tergolong baru yaitu kepik hitam Pachybrachius
pallicornis termasuk dalam kegiatan penelitian ini. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa:
a. Rekolonisasi musuh alami setelah aplikasi insektisida tidak mengikuti
datangnya hama. Rekolonisasi musuh alami Laba-laba (Lycosa
(Pardosa) pseudoannulata, Araneus, Clubiona, Tetragnatha) dan
Cyrtorhinus lividipennis sudah dimulai pada 1 hari setelah aplikasi
insektisidarynaxypyr,fipronil, dinotifuran, pimetrozin, BPMC, dan
imidakloprid.Rekolonisasi tidak terhambat parasitoid Telenomus
dimulai pada 3 HSA danTetrastichus dimulai pada 1 hari setelah
aplikasi insektisida.
Rekolonisasi tidak terhambat
parasitoid
Oligosita dimulai pada 1 HSA dan Anagrus pada 7 hari setelah
aplikasi merupakan rekolonisasi terhambat, kecuali pada Rynaxypyr
dan imidakloprid. Rekolonisasi Chironomid yang merupakan serangga
netral dan makanan laba-laba sudah dimulai pada 1 HSA dan tidak
terhambat pada semua perlakuan insektisida.
b. Formula M. anisopliae dan B. bassiana kurang efektif untuk
mengendalikan penggerek batang padi. Efikasi formula M. anisopliae
dosis 2.0 kg/ha terhadap wereng coklat paling tinggi mencapai
48.6% sedangkan formula B. bassiana dosis 2.0 kg/ha mencapai
46.34%. Insektisida BPMC, Imidakloprid dan Buprofezin efikasinya
berturut-turut mencapai 78.69%, 75.83% dan 84.00%. Kedua
formula patogen serangga dengan dosis 2.0 kg/ha dapat digunakan
pada populasi wereng coklat dibawah atau sekitar ambang ekonomi.
c. Tangkapan hama pada lampu perangkap Model BSE G-3, Model BSE
G-4, dan Model BSE Giant lebih tinggi dibanding hasil tangkapan pada
lampu perangkap solar cell. Banyaknya hama pada lampu perangkap
ditentukan oleh besarnya cahaya yang dipasang dantempat/lokasi
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pemasangan. Makin tinggi cahaya makin besar hasil tangkapannya.
Tangkapan hama pada solar cell dengan cahaya setara 20 watt lebih
rendah dibanding hasil tangkapan lampu perangkap elektrik dengan
100-160 watt. Lampu perangkap yang berdekatan dengan sumber
serangan akan lebih tinggi dibanding lampu perangkap yang jauh dari
sumber serangan. Hama yang tertangkap lampu perangkap dapat
dijadikan indikator datangnya hama di pesemaian atau pertanaman,
sehingga lampu perangkap dapat dijadikan alat monitoring,
mereduksi hama, dan menentukan ambang ekonomi.
d. Serangan sundep saat vegetatif dapat menurunkan hasil padi sebesar
0,51 gr/rumpun untuk setiap unit kenaikan serangan sundep.
Pengurangan hasil oleh serangan beluk saat generatif sebesar 0,48
gr/rumpun untuk setiap unit kenaikan beluk. Serangan sundep saat
vegetatif dapat menurunkan hasil padi sebesar 1,43 (Subang) dan
0,70 gr/rumpun (Karawang) untuk setiap unit kenaikan serangan
sundep. Pengurangan hasil oleh serangan beluk saat generatif sangat
nyata dengan pengurangan hasil 1,22(Subang) dan 0,97 gr/rumpun
(Karawang) untuk setiap unit kenaikan beluk. Pengurangan hasil
disebabkan beluk saat generatif yang dapat menurunkan hasil
sebesar 2,22 (Subang) dan 0,35 gr/rumpun (Karawang) untuk setiap
unit kenaikan beluk. Pengurangan hasil juga disebabkan wereng
coklat saat generatif dengan penurunan hasil sebesar 0,10(Subang)
dan0,25 gr/rumpun (Karawang) untuk setiap unit kenaikan wereng
coklat. Pada pertanaman padi di Karawang yang dikendalikan saat
vegetatif dan generatif masih memberikan persamaan penurunan
hasil akibat sundep dan beluk.
e. Kepik padi hitam ramping di Sulawesi Selatan pada saat survey
ditemukan di daerah Lanrang dan Luwu. Melalui pemasangan light
untuk memantau hama ini, populasi tertinggi ditemukan pada saat
panen hingga bera, pada saat pengolahan tanah, tanam hingga
vegetatif populasi menurun tajam. Daya tetas telur kphr cukup
rendah dengan rata-rata 29.9%. Serangan KPHR menyebabkan
kerusakan terhadap rata-rata 38% bulir/malai dengan kisaran 24,257,4%.
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f.

Populasi tikus hama R. argentiventer pada agroekosistem padi
pasang surut di Telang Rejo terbilang sangat tinggi terutama pada
musim kemarau. Di musim hujan sarang-sarang lebih sering
terbanjiri air pasang. Populasi terkonsentrasi pada tanggul irigasi
primer dan perkampungan, sementara serangan tampak tinggi di
sekitar saluran irigasi sekunder. Pengendalian populasi tikus hama di
musim kemarau menjadi tantangan besar untuk dilakukan di tengah
keterbatasan sumber daya manusia. Perlu dilakukan perbaikan
komponen pengendalian baik di musim kemarau maupun di musim
hujan

g. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekayasa ekologi dengan
menanam tanaman berbunga dan palawijadi pematang sawah di
lokasi Cianjur belum terlihat manfaatnya dalam restore
agroekosistem. Rekayasa ekologi dengan perpaduan penggunaan
perangkap lampu, penanaman bunga wijen, dan penggunaan pupuk
organik di lokasi Subang lebih efektif menekan serangan hama
penggerek batang padi kuning dan hama wereng punggung putih,
hasil panen padi lebih tinggi, serta mampu meningkatkan populasi
musuh alami jenis laba-laba, Paederus, dan Ophionea. Selisih SHU
rekayasa ekologidengan non rekayasa adalah Rp 923.500 lebih tinggi
pada perlakuan rekayasa ekologi. Aroma, warna, dan morfologi
bunga sangat menentukan kelimpahan musuh alami.
h. Nematoda Steinernema carpocapsaedan Heterorhabditissppmemiliki
potensi yang sama dalam mengendalikan larva penggerek batang
padi kuning dengan potensi sangat rendah berkisar 2,50 – 5,00 %.
Konsentrasi (b3): 12.0x104 juvenil infektif ml-1 air adalah konsentrasi
yang efektif untuk mengendalikan larva penggerek batang padi
kuning dengan efektifitas sampai 2 HSA (hari setelah aplikasi). Teknik
aplikasi nematoda pada tanah di sekitar perakaran, pada batang,dan
pada daun tanaman padi dapat digunakan dalam aplikasi nematoda
untuk pengendalian penggerek batang padi kuning instar-1,
sementara teknik aplikasi nematoda pada batang dan daun tanaman
padi dapat digunakan dalam aplikasi nematoda untuk pengendalian
penggerek batang padi kuning instar-3 dan instar-5.
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Gambar 23. Perkembangan populasi P. pallicornis berbagai tingkat
populasi
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Gambar 24. Kurva kesintasan 1 pasang P. Pallicornis
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TEKNOLOGI BUDIDAYA HASIL
Penelitian Komponen PTT Padi Sawah Irigasi
Penelitian Komponen PTT Padi Sawah Irigasi ini terkait dengan
konsep PTT yang selalu mengetengahkan prinsip sinergitik, dinamisasi,
dan spesifik lokasi bagi komponen teknologi. Tujuan penelitian antara lain
untuk: (1) Mempelajari dinamika hara dan respon tanaman padi akibat
pemberian pupuk NPK dalam jangka panjang, (2) Mengindentifikasi
kemampuan subsitusi hara yang berasal dari bahan organik, peningkatan
efisiensi dan produktivitas padi pada berbagai kombinasi pupuk organik
dan anorganik, (3) Mempelajari dampak penerapan dan membandingkan
input-output model budidaya padi PTT dan SRI, (4) Memberikan
informasi ilmiah tentang pendekatan interaksi genetik, lingkungan dan
tatakelola budidaya untuk mencapai hasil padi yang tinggi, dan (5)
Mengindentifikasi komponen teknologi PTT yang cocok untuk padi hibrida
dengan hasil yang optimal.
Untuk mencapai tujuan tersebut di atas telah dilakukan kegiatan
penelitian antara lain: (1) Dinamika hara dan respon tanaman padi
terhadap pemupukan NPK, (2) Kemampuan subsitusi pupuk kandang
terhadap pengurangan kebutuhan pupuk kimia pada padi sawah, (3)
Kamparatif model budidaya PTT dan SRI pada padi sawah, (4)
Penyesuaian teknologi budidaya padi inbrida untuk mencapai potensi
hasil tinggi, (5) Respon varietas padi terhadap cara pengelolaan air, (6)
Hubungan sistem tanam legowo dengan varietas, pupuk dan OPT, (7)
Respon varietas padi hibrida terhadap sistem tanam, (8) Respon varietas
padi hibrida terhadap dosis pupuk rendah, sedang dan tinggi, dan (9)
Implementasi komponen PTT padi hibrida di dua ketinggian tempat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa:
1.

Pertanaman SRI di Karawang, Subang dan Purwakarta masih
menggunakan bahan kimia, utamanya dalam bentuk pupuk
anorganik. Namun demikian, petani telah mempunyai kesadaran
memanfaatkan limbah organik yang tersedia dalam bentuk MOL.

2.

Kombinasi pemberian pupuk organik dan anorganik berpeluang
meningkatkan pertumbuhan, efisiensi penggunaan input dan
keberlanjutan sistem produksi padi. Efektivitas bahan organik dan
MOL dalam sistem budidaya padi membutukan waktu.
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3.

Perbaikan jarak tanam dan pemupukan meskipun tidak selalu nyata
meningkatkan produktivitas padi tetapi secara konsisten ada
pengaruh yang positif. Perubahan jarak tanam dari tegel menjadi
legowo 2:1 yang dikombinasikan dengan penetapan dosis pupuk
berdasar konsep PHSL berturut-turut dapat meningkatkan hasil
6,25% di Subang, 6,36% di Bantul dan 22,80% di Magelang.

4.

Pemberian 125% dosis pupuk rekomendasi PuPS/PHSL pada
varietas Hipa 8 dan Hipa 11 legowo 2:1 menghasilkan gabah
tertinggi.

5.

Tingginya produktivitas pada cara tanam legowo terkait dengan
peningkatan komponen hasil jumlah malai per rumpun dan jumlah
gabah per malai.

6.

Suhu, kelembaban dan perkembangan OPT sekitar tanaman pada
fase generatif cenderung lebih tinggi pada pertanaman legowo yang
ditambah tanaman sisipan.

7.

Hubungan cara tanam legowo dan keberadaan OPT bersifat spesifik
menurut varietas, sedangkan pengaruh dari pemupukan terhadap
hasil bersifat positif.

8.

Cara pemberian air intermitten dapat meningkatkan produksi padi
1,24-11,51% tergantung pada kondisi tempat dan iklim. Efisiensi
penggunaan air meningkat 0,92-1,01 kg/m3. dan volume
penggunaan air dapat dihemat dari 7004,9 m 3/ha/musin menjadi
6507,8 m3/ha/musim.

Pengembangan Komponen Teknologi Pengelolaan Tanaman
Terpadu Padi Di Lahan Sub-Optimal
(Ditambahkan metodologi/kegiatan yang dilakukan/Pak
Harna)
Hasil penelitian Pengembangan Komponen Teknologi Pengelolaan
Tanaman Terpadu Padi Di Lahan Sub-Optimal adalah sebagai berikut:
1. Penambahan kapur 1,5 t/ha dan 3 t/ha kapur pada 28 HST di lahan
pasang surut dapat meningkatkan hasil gabah 19% dan 39%. Ratarata hasil gabah berkisar antara 3,2 t/ha (Inpara 6) dan 3,85 t/ha
(Inpari 13).Varietas Inpari 1 dan Inpari 13 dapat dianjurkan ditanam
di lahan pasang surut.
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2.

Penambahan kapur 1 t/ha dan 2 t/ha pada 28 HST di lahan
terdampak salinitas dapat meningkatkan hasil gabah 7 - 20% dan
16% - 29%. Rata-rata hasil gabah berkisar antara 5,90 - 6,20 t/ha
GKG dan 6,39 - 6,65 t/ha GKG. Varietas Inpara 2 memberikan hasil
gabah paling tinggi dandapat dianjurkan ditanam di lahan
terdampak salinitas karena konsisten mempunyai hasil gabah yang
tinggi pada MK dan MH.

3.

Tingkat salinitas tanah sebesar 4,73 dS/m menyebabkan penurunan
hasil gabah sebesar 21% dibanding salinitas tanah rendah (3,51
dS/m), sedangkan pada salinitas tanah sebesar 4,09 dS/m tidak
terjadi penurunan hasil yang nyata. Berkurangnya hasil gabah pada
salinitas 4,73 dS/m terlihat dari pertumbuhan anakan yang terbatas,
berkurangnya jumlah malai, gabah total dan gabah isi, serta
bertambahnya kehampaan gabah.

4.

Ameliorasi dengan pengapuran dan peningkatan dosis pupuk tidak
berpengaruh terhadap pertumbuhan, komponen hasil ataupun hasil
gabah. Bahkan pengapuran disertai dosis NPK yang tinggi cenderung
berdampak negatif, karena untuk mendapatkan efek ameliorasi
maksimal diperlukan pencucian.

5.

Pemberian dolomit 3 t/ha di lahan pasang surut tipe C mampu
memberikan hasil gabah 2,10 t/ha GKG dan tidak berbeda nyata
dengan pemberian arang sekam 5 t/ha yang memberikan hasil
gabah 2,04 t/ha GKG.

6.

Teknik persiapan lahan yang berbeda,nyata berpengaruh terhadap
hasil gabah. Hasil gabah perlakuan olah tanah sempurnaberbeda
nyata dengan perlakuan tanpa olah tanah.Penyiangan pada padi
gogo mutlak harus dilakukan karena berpengaruh pada hasil gabah.
Penyiangan manual pada umur 20 dan 35 HSTb nyata berbeda dan
merupakan perlakuan terbaik dengan hasil gabah 4,82 t/ha GKG.

7.

Hasil gabah dengan pemberian pupuk majemuk NPK nyata berbeda
dengan perlakuan tanpa dipupuk NPK (100% urea). Hal tersebut
menunjukkan dengan diaplikasikannya pupuk majemuk, hasil gabah
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menjadi lebih baik dan berbanding lurus dengan dosis yang
diberikan.
8.

Perlakuan olah tanah tanah ringan dapat meningkatkan hasil panen
padi gogo di sela pertanaman jati muda.Pemberian pupuk kandang
kotoran sapi 5 t/ha meningkatkan hasil gabah 2,0 t/ha.Namun
pemberian pupuk kandang juga diikuti dengan peningkatan
kepadatan gulma.Tingkat kepadatan gulma >100 tanaman/m 2
berpengaruh menurunkan hasil gabah padi gogo.

9.

Varietas padi umur sangat genjah (VUSG) dan varietas padi umur
genjah (VUG) dapat dijadikan salah satu komponen dalam
penerapan padi gogo IP 200. Pada musim kemarau, peranan VUSG
dan VUG sangat menentukan keberhasilan padi gogo IP200 yang
rawan akan kekeringan.

10. Penyebab rendahnya produksi padi gogo disebabkan antara lain:
benih yang ditanam umumnya dari varietas lokal atau dari varietas
unggul lama dan kurang bermutu, pengendalian gulma kurang
intensif dan adanya gangguan
hama-penyakit (busuk leher,
penggerek akar, penggerek batang, wereng, dan walang sangit).
Solusi yang ditawarkan untuk pemecahan masalah adalah
penyediaan benih bermutu varietas unggul baru padi gogo,
penggunaan herbisida pra tumbuh, pemupukan berimbang, dan
pengendalian hama-penyakit terpadu.

PANEN DAN PASCAPANEN
Karakterisasi Mutu Dan Sifat Fungsional Menuju Sistem
Produksi Beras Berlabel Jaminan Varietas
Penelitian Karakterisasi Mutu Dan Sifat Fungsional Menuju Sistem
Produksi Beras Berlabel Jaminan Varietas bertujuan memperoleh
karakteristik mutu, analisis kelayakan, dan pemasaran beras berlabel
jaminan varietas, memperoleh dokumen/panduan mutu dan instruksi
kerja produksi beras berlabel jaminan varietas sesuai dengan persyaratan
ISO 9001:2008, memperoleh “draft” format/rancangan standar mutu
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untuk jenis beras aromatik dan sifat fisikokimianya serta beras fungsional,
memperoleh metoda analisa protein dan konsistensi gelberas yang benar
(valid) dan terpercaya (reliable) sesuai dengan persyaratan ISO/IEC
17025:2005.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah diperkenalkan dan
disusun dokumenPanduan Mutu Unit Produksi Beras Berlabel Jaminan
Varietas, Kopkarlittan BB Padi dan Panduan Mutu Unit Produksi Beras
Berlabel Poktan Ngudi Makmur, Gulon, Pundong, Bantul. Hasil evaluasi
penerimaan konsumen menunjukkan bahwa beras dan nasi aromatik
Hipa 8 menempati urutan ketiga setelah CL Beras Super Pandan Wangi
dan Save Beras Pandan Wangi Lotte Mart. Sedangkan beras dan nasi
Ciherang menduduki peringkat kedua paling disukai responden setelah
Save Beras Setra Ramos Lotte Mart. Beras dan nasi Inpari 13 menduduki
peringkat ketiga atau keempat dari enam jenis beras dan nasi yang
disajikan kepada responden. Beras Hipa 8 dan CL Beras Super Pandan
Wangi mempunyai harga jual dan mutu giling beras (persentase beras
kepala/BK dan beras patah/BP) yang hampir sama. Beras Hipa 8 lebih
murah harganya dengan mutu giling yang lebih baik dibanding Beras
Jasmine Carrefour.Berdasarkan atribut beras kepala dan beras patah,
Hipa 8 dan CL Beras Super Pandan Wangi memenuhi kelas mutu II
(minimum 89% dan maksimum 10%).
Beras Ciherang lebih murah dari beras Cianjur Slyp Lotte Mart PT
Laut Mas dengan mutu giling yang sama. Selain itu beras Ciherang jauh
lebih murah harganya dengan mutu giling yang lebih baik dibanding
dengan Save Beras Setra Ramos Lotte Mart, Beras Cianjur 365 Super Indo
dan Setra Ramos BPS.Demikian pula beras Inpari 13 lebih murah dan
lebih baik mutu gilingnya Save Beras Setra Ramos Lotte Mart, Beras
Cianjur 365 Super Indo dan Setra Ramos BPS.Dibanding beras Cianjur
Slyp Lotte Mart PT Laut Mas, Inpari 13 mempunyai mutu giling kurang
baik dan harga yang lebih murah. Berdasarkan SNI Beras No. 01-61282008 atribut beras kepala dan beras patah, beras Cianjur Slyp Lotte Mart
PT Laut Mas dan Ciherang memenuhi kelas mutu I (minimum 95% dan
maksimum 5%). Sedangkan beras Inpari 13 memenuhi kelas mutu II
(minimum 89% dan maksimum 10%). Dengan mutu giling yang baik
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beras Ciherang dan Inpari 13 mempunyai potensi dan peluang untuk
dijual dengan harga yang lebih tinggi, sehingga beras berlabel jaminan
varietas mempunyai potensi yang baik untuk dikembangkan.
Rendemen beras pecah kulit (BPK) sampel berkisar antara 70,98%
(Padi hitam Pakem Sleman) – 81,91% (Padi Jatiluwih Bali). Sedangkan
rendemen beras giling (BG) galur/varietas tersebut berkisar antara
61,44% (Padi hitam Pakem Sleman) - 72,12% (Padi hitam lokal Kalbar).
Derajat sosoh (metode penimbangan) akan semakin meningkat seiring
dengan semakin lamanya waktu penyosohan. Metode penimbangan ini
mudah untuk dilaksanakan, namun akan kurang sesuai jika diterapkan,
jika standar derajat sosoh beras bewarna akan dibuat sama dengan
standar derajat sosoh beras putih. Pengamatan derajat sosoh beras
berwarna tidak dapat dilakukan dengan alat Satake Milling Meter, hal ini
dikarenakan alat tidak dapat mengamati perbedaan derajat sosoh pada
sampel dengan warna yang terlalu pekat.Hasil pewarnaan May Grunwald
memperlihatkan perbedaan kepekatan warna biru serta luasan area
warna merah muda di antara beras dengan lama waktu penyosohan
berbeda.
Terdapat 4 varietas yang mengandung senyawa anthosianin
cyanidin 3-glucosidase, yakni Padi Hitam Lokal Cirebon, Padi Hitam Lokal
Kalbar, Padi Ungu Beliah Kalbar, Padi Hitam Pakem Sleman. Kandungan
2AP pada awal penyimpanan yang paling tinggi dimiliki oleh Varietas
Mentik Wangi, sedangkan yang paling rendah dimiliki oleh Varietas
Mentik Wangi (curah). Secara umum, komponen 2AP selama
penyimpanan mengalami penurunan. Laboratorium Kimia BB Padi (analis
A, B, C) dapat menghasilkan data kandungan protein dalam beras
menggunakan metode mikro Kjeldahl yang mempunyai tingkat akurasi
dan presisi yang baik.Metode modifikasi Cagampang untuk analisa
konsistensi gel (metode B) menghasilkan data yang lebih seragam dan
korelasi yang lebih signifikan dengan data hasil analisa viskositas pasta
tepung beras setelah didinginkan.
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Gambar 25. Struktur Beras (Anonim, 2008)

a. Aek Sibundong

b. Segreng
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c. Beras Merah lokal Kuningan

e. Cempo Merah
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d. Jatiluwih

f. Mandel

g. Beras Hitam Lokal Cirebon

i.

h. Ketan Hitam Melik Bantul

Beras Hitam Pakem Sleman

Gambar 26.

Hasil pewarnaan May Grunwald (dari kiri ke kanan
diurutkan berdasar lama waktu penyosohan 0-270 detik, 3
bulir di atas telah diwarnai, 3 bulir di bawah sebelum
diwarnai)
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Hasil evaluasi penerimaan konsumen menunjukkan bahwa beras
dan nasi aromatik Hipa 8 menempati urutan ketiga setelah CL Beras
Super Pandan Wangi dan Save Beras Pandan Wangi Lotte Mart.
Sedangkan beras dan nasi Ciherang menduduki peringkat kedua paling
disukai responden setelah Save Beras Setra Ramos Lotte Mart. Beras dan
nasi Inpari 13 menduduki peringkat ketiga atau keempat dari enam jenis
beras dan nasi yang disajikan kepada responden. Beras Hipa 8 dan CL
Beras Super Pandan Wangi mempunyai harga jual dan mutu giling beras
(persentase beras kepala/BK dan beras patah/BP) yang hampir sama.
Beras Hipa 8 lebih murah harganya dengan mutu giling yang lebih baik
dibanding Beras Jasmine Carrefour.Berdasarkan atribut beras kepala dan
beras patah, Hipa 8 dan CL Beras Super Pandan Wangi memenuhi kelas
mutu II (minimum 89% dan maksimum 10%).
Beras Ciherang lebih murah dari beras Cianjur Slyp Lotte Mart PT
Laut Mas dengan mutu giling yang sama. Selain itu beras Ciherang jauh
lebih murah harganya dengan mutu giling yang lebih baik dibanding
dengan Save Beras Setra Ramos Lotte Mart, Beras Cianjur 365 Super Indo
dan Setra Ramos BPS.Demikian pula beras Inpari 13 lebih murah dan
lebih baik mutu gilingnya Save Beras Setra Ramos Lotte Mart, Beras
Cianjur 365 Super Indo dan Setra Ramos BPS.Dibanding beras Cianjur
Slyp Lotte Mart PT Laut Mas, Inpari 13 mempunyai mutu giling kurang
baik dan harga yang lebih murah. Berdasarkan SNI Beras No. 01-61282008 atribut beras kepala dan beras patah, beras Cianjur Slyp Lotte Mart
PT Laut Mas dan Ciherang memenuhi kelas mutu I (minimum 95% dan
maksimum 5%). Sedangkan beras Inpari 13 memenuhi kelas mutu II
(minimum 89% dan maksimum 10%). Dengan mutu giling yang baik
beras Ciherang dan Inpari 13 mempunyai potensi dan peluang untuk
dijual dengan harga yang lebih tinggi, sehingga beras berlabel jaminan
varietas mempunyai potensi yang baik untuk dikembangkan.
Rendemen beras pecah kulit (BPK) sampel berkisar antara 70,98%
(Padi hitam Pakem Sleman) – 81,91% (Padi Jatiluwih Bali). Sedangkan
rendemen beras giling (BG) galur/varietas tersebut berkisar antara
61,44% (Padi hitam Pakem Sleman) - 72,12% (Padi hitam lokal Kalbar).
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Derajat sosoh (metode penimbangan) akan semakin meningkat seiring
dengan semakin lamanya waktu penyosohan. Metode penimbangan ini
mudah untuk dilaksanakan, namun akan kurang sesuai jika diterapkan,
jika standar derajat sosoh beras bewarna akan dibuat sama dengan
standar derajat sosoh beras putih. Pengamatan derajat sosoh beras
berwarna tidak dapat dilakukan dengan alat Satake Milling Meter, hal ini
dikarenakan alat tidak dapat mengamati perbedaan derajat sosoh pada
sampel dengan warna yang terlalu pekat.Hasil pewarnaan May Grunwald
memperlihatkan perbedaan kepekatan warna biru serta luasan area
warna merah muda di antara beras dengan lama waktu penyosohan
berbeda.
Hanya 4 varietas yang mengandung senyawa anthosianin cyanidin
3-glucosidase, yakni Padi Hitam Lokal Cirebon, Padi Hitam Lokal Kalbar,
Padi Ungu Beliah Kalbar, Padi Hitam Pakem Sleman. Kandungan 2AP pada
awal penyimpanan yang paling tinggi dimiliki oleh Varietas Mentik Wangi,
sedangkan yang paling rendah dimiliki oleh Varietas Mentik Wangi
(curah).Secara umum, komponen 2AP selama penyimpanan mengalami
penurunan.
Laboratorium Kimia BB Padi (analis A, B, C) dapat menghasilkan
data kandungan protein dalam beras menggunakan metode mikro
Kjeldahl yang mempunyai tingkat akurasi dan presisi yang baik.Metode
modifikasi Cagampang untuk analisa konsistensi gel (metode B)
menghasilkan data yang lebih seragam dan korelasi yang lebih signifikan
dengan data hasil analisa viskositas pasta tepung beras setelah
didinginkan.

Karakterisasi Komponen Flavor, Nilai Gizi, dan Fungsional
Mendukung Pembentukan Varietas Padi Aromatik Dan
Fungsional Produksi Tinggi
Karakterisasi Komponen Flavor, Nilai Gizi, dan Fungsional bertujuan
untuk memperoleh karakteristik flavor dan sifat sensoris 15 varietas/galur
padi sebagai dasar dalam penyusunan database/peta komposisi flavor
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beras aromatik, karakteristik nilai gizi dan sifat fungsional dari 10 varietas
padi lokal, dan karakteristik komponen flavor beberapa varietas padi
aromatik yang ditanam di ketinggian dan dosis pemupukan yang
berbeda.
Dari hasil survey pada penelitian karakterisasi komponen flavor
yang telah dilakukan diperoleh sebanyak 9 varietas/jenis padi diperoleh
dari Propinsi Sulawesi Tenggara dan 11 varietas/jenis padi diperoleh dari
Propinsi Maluku Utara.Sampel padi yang berasal dari Provinsi Sulawesi
Tenggara dan Maluku Utara didominasi oleh senyawa golongan aldehid.
Berdasarkan kandungan 2-acetyl—1-pyroline yang merupakan penciri
utama beras aromatik, ada tujuhpadi lokal yang dapat digolongkan
varietas padi aromatik, yaitu Pae Dae Meeto (Sulawesi Tenggara),
Manyanyi, Pulo, Ketan Merah, Jongodi, Kayoan dan Pulo Popon (Maluku
Utara).
Ketan
Merah
mempunyai
kandungan
2-acetyl—1pyrolinetertinggi, diikuti Pulo dan Jongodi. Berdasarkan rasa, kepulenan
dan penerimaan umum nasi yang berasal dari beras putih lokal, ada lima
sampel yang disukai panelis, yaitu Pulo, Pulo Meloso, Padi Manyanyi, Pulo
Putih dan Pae Ura. Hal ini menunjukkan bahwa beras putih lokal
mempunyai peluang yang cukup besar untuk dikembangkan secara luas
karena dapat diterima dengan baik oleh panelis atau digunakan sebagai
tetua dalam pengembangan VUB.
Hasil penelitian karakterisasi nilai gizi dan sifat fungsional padi
menunjukkan bahwa sampel beras Mendel memiliki mutu giling terbaik
dengan rendemen beras pecah kulit sebesar 80% dan rendemen beras
kepala mendekati 99%. Sampel beras Cempo Ireng memilki rendemen beras
pecah kulit terendah, sebesar 72% dan rendemen beras kepala sebesar
79%.Hasil analisis kandungan amilosa menunjukkan 3 sampel memiliki
kadar amilosa sedang, 5 sampel tergolong rendah dan 1 sampel berupa
ketan. Kandungan serat pangan larut pada sampel yang dianalisa berkisar
antara 1.42–2,63% sedangkan kandungan serat pangan tidak larut pada
varietas yang dianalisa berkisar antara 4.76–6.13%. Kandungan antosianin
tertinggi dimiliki oleh sampel beras hitam subang (387.52 ppb).
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Hasil penelitian karakteristik komponen flavor tiga varietas beras
pada ketinggian dan dosis pemupukan yang berbeda menunjukkan
adanya korelasi positif antara kenaikan dosis urea pada pupuk dengan
beberapa parameter mutu gabah dan mutu beras seperti rendemen, butir
kuning, butir kapur, % beras pecah kulit, beras kepala, dan butir patah.
Perlakuan pemberian pupuk dan ketinggian lokasi penanaman tidak
mempengaruhi milling degree, dan whiteness. Perlakuan pemberian
pupuk juga tidak mempengaruhi hasil uji organoleptik.Kandungan 2acetyl-1-pyrroline (2AP) paling tinggi terdapat pada varietas Sintanur
pertanaman Garut. Dari PCA diperoleh hasil bahwa 2AP berkorelasi positif
dengan 2-pentil-furan, dan berkorelasi negatif dengan piridin. 2 AP
terdeteksi pada perlakuan tanpa pemupukan dan pemupukan 150 kg
urea.
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DISEMINASI HASIL PENELITIAN PADI (ada di pa
Suharna)
2.
3.
4.
5.

1. Ringkasan RDHP
Kesimpulan RODHP 1 (1 sub Bab & Foto)
Kesimpulan RODHP 2 (1 sub Bab & Foto)
Kesimpulan RODHP 3 (1 sub Bab & Foto)
Kesimpulan RODHP 4 (1 sub Bab & Foto)

Diseminasi hasil penelitian padi, Balai Besar Penelitian Tanaman
Padi 2013 meliputi empat kegiatan Operasional Diseminasi Hasil
Penelitian, yaitu: (1) Seminar dan Workshop Penelitian & Pengembangan
Padi, (2) Pengawalan PTT/SL-PTT Mendukung Program
Strategis
Kementan, (3) Gelar teknologi padi dan ekspose, serta (4) Media
informasi, humas litbang, dan website. Kegiatan tersebut secara
bertujuan untuk mengakselerasi penyebarluasan inovasi dan teknologi
padi kepada pengguna.

RODHP-1. Kegiatan operasional diseminasi hasil penelitian melalui
“Seminar dan Workshop Penelitian dan Pengembangan Padi” telah
mendiseminasikan berbagai informasi/materi inovasi dan teknologi padi
baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung,
diseminasi dilakukan dalam bentuk: Seminar padi nasional, temu bisnis
dan rintisan kerjasama, workshop/padu padan pendampingan SL-PTT
bagi para peneliti pendamping dan koordinator pendampingan
implementasi PTT, workshop Konsorsium Penelitian Padi Nasional, dan
workshop Perbenihan, secara tidak langsung diseminasi dilakukan pula
melalui media cetak dan elektronik.
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FOTO-FOTO RODHP-1
Seminar Padi Nasional diikuti 327 peserta dengan jumlah makalah
175 makalah. Kegiatan lainnya temu bisnis dan rintisan kerjasama
dihadiri 80 orang peserta yang secara khusus membahas prospek
pengembangan padi hibrida berpotensi hasil tinggi dan tahan terhadap
cekaman OPT. Dalam upaya pendampingan implementasi PTT dalam SLPTT telah dilakukan pula Workshop pendampingan/pengawalan SL-PTT.
Workshop diikuti 50 peserta yang terdiri atas Peneliti BB Padi dan
koordinator SL-PTT dari BPTP, dari berbagai propinsi. Workshop ini
membahas progress implementasi SL-PTT dalam bentuk capaian luas
tanam, kendala dan peluang akselerasi adopsi dan implementasi PTT oleh
petani khsusunya dalam SL-PTT. Kegiatan workshop lainnya adalah
workshop perbenihan, diikuti oleh 50 peserta terdiri
atas para
penanggung jawab UPBS BPTP dari setiap propinsi, UPBS Balitra dan
UPBS Lolit Tungro. Workshop ini membahas antara lain perlunya
membangun UPBS BPTP/ Balit yang high profile melalui peningkatan
sarana dan prasarana dalam produksi dan pengelolaan benih serta
peningkatan jumlah dan kompetensi personil pengelola UPBS. Dalam
upaya menjalin kemitraan kerjasama penelitian dan diseminasi telah
dilakukan dua kali Workshop Konsorsium Penelitian Padi Nasional.
Workshop I menghasilkan dokumen koordinasi, perencanaan penelitian,
dan evaluasi laporan hasil penelitian konsorsium, sedangkan pada
Workshop II menghasilkan inventarisasi kesiapan sejumlah set UML
untuk melepas varietas di akhir tahun 2013, serta telah terancang set
baru UML untuk dilakukan pengujiannya pada tahun 2014.

RODHP-2. Kegiatan operasional diseminasi hasil penelitian melalui
“Pengawalan/pendampingan PTT/SLPTT dan Kebiijakan Strategis
Kementan lainnya” telah dilakukan melalui: (a) Workshop pembekalan
peneliti BB Padi pendamping/pengawal PTT/SL-PTT, (b). Workshop
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pembekalan bagi para peneliti (PL1) koordinator SL-PTT tingkat provinsi
(BPTP, (c) Melakukan kunjungan pendampingan/pengawalan PTT dan
menjadi narasumber oleh para peneliti pendamping/pengawal dalam SLPTT
melalui
BPTP
di
provinsi
yang
menjadi
target
pendampingan/pengawalan, (d) Menyediakan dan menyebar luaskan
informasi/bahan publikasi terkait inovasi teknologi PTT kepada
petugas/pemandu lapang di BPTP provinsi yang dikawal untuk diperbanyak
dan disebar luaskan kembali ke petugas/pengguna, (e) Memfasilitasi
penyebarluasan benih VUB Padi dari UPBS BB Padi ke UPBS BPTP di tiap
provinsi yang didampingi/dikawal, (f) Rapat Koordinasi Pembinaan P2BN di
provinsi luar Jawa, (g) Melakukan penyiapan pembentukan media
diseminasi informasi inovasi teknologi PTT berbasis Website, (h)
Menyiapkan lembaga/organisasi Lembaga Jaminan Varietas (LJSV) beras
dan dokumen panduan mutu.
FOTO-FOTO RODHP-2

RODHP-3 Kegiatan operasional diseminasi hasil penelitian dilakukan
melalui “Gelar Teknologi Padi dan Ekspose”. Kegiatan ini meliputi: open
house BB Padi, ekspose/pameran inovasi teknologi padi di luar BB Padi,
dan empat kali kegiatan gelar teknologi inovasi padi di beberapa provinsi
sentra produksi padi. Melalui kegiatan ini telah tersosialisasikan inovasi
dan teknologi padi sesuai preferensi pengguna dan kondisi spesifik
daerah pengembangan. Melalui gelar teknologi, berbagai informasi
inovasi dan teknologi telah diperagakan melalui demplot di lapangan,
poster, leaflet dan publikasi lainnya, maupun melalui eksose di standstand pameran. Kegiatan ini lebih efektif bagi pengguna (khsusunya
petani), karena selain pengguna berkesempatan berkomunikasi langsung
dengan sumber/penghasil inovasi dan teknologi, juga dapat melihat
langsung, mempertimbangkan, dan memilih dari keragaannya untuk
mencoba menerapkan.
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FOTO-FOTO RODHP-3

RODHP-4 Kegiatan operasional diseminasi hasil penelitian
dilakukan melalui pemanfaatan “media informasi dan humas litbang padi”
yang meliputi: penyiapan diseminasi dalam bentuk cetakan dan
pendistribusiannya (Leaflet, buku, poster, prosiding, dan bahan cetakan
lainnya yang diperlukan), pelayanan kehumasan, serta pemeliharaan dan
pemanfaatan/updating website. Kegiatan ini telah membantu
mengakselerasi proses diseminasi inovasi dan teknologi padi ke berbagai
kalangan pengguna sesuai dengan kebutuhan/target dan kemampuan
atau fasilitas yang ada.
FOTO-FOTO RODHP-4
Diseminasi hasil penelitian padi berspektrum multi channel yang
dilakukan oleh BB Padi pada 2013, telah berhasil menyebar luaskan
berbagai informasi inovasi dan teknologi perpadian ke pada para
pengguna, baik petugas maupun petani/kelompok tani, serta secara
langsung maupun tidak langsung. Diharapkan inovasi dan teknologi padi
yang telah tersebar luaskan, dapat direplikasi di berbagai daerah
pengembangan padi serta dapat diimplementasikan, dan dapat
memberikan kontribusi terhadap pencapaian salah satu target sukses
kementrian pertanian yaitu swasembada dan swasembada beras
berkelanjutan, yang berimplikasi pula terhadap pendapatan dan
kesejahteraan petani.
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PRODUKSI BENIH SUMBER DAN DISTRIBUSI
PENYEDIAAN BENIH SUMBER VARIETAS UNGGUL PADI (BS, BD,
DAN BP) MENDUKUNG PERBENIHAN NASIONAL
Penelitian Penyediaan Benih Sumber Varietas Unggul Padi (BS, BD
dan BP) Mendukung Perbenihan Nasional telah dilaksanakan di Balai
Besar Penelitian Tanaman Padi pada tahun 2013. Tujuan penelitian
adalah : (i) Penyediaan benih inti, benih penjenis dan benih dasar varietas
unggul baru untuk mendukung perbenihan nasional, (ii) Penyediaan
benih sumber (benih penjenis, benih dasar, benih pokok) dari varietas
padi inbrida untuk display varietas dan pengembangan UPBS BPTP dan
(iii) Penyediaan benih sebar varietas F1 padi hibrida untuk display
varietas. Untuk mecapai tujuan tersebut dikerjakan 2 kegiatan penelitian
yaitu: (i) Produksi benih inti (NS) dari 20 varietas , benih penjenis (BS)
dari 50 varietas dan benih dasar (BD) dari 20-30 varietas inbrida dengan
penerapan sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001:2008, (ii)
Produksi benih sumber (BS, BD dan BP) varietas padi inbrida untuk
display varietas dan mendukung pengembangan UPBS BPTP, serta (iii)
Produksi benih sebar F1 padi hibrida untuk display varietas. Hasil
penelitian pada ROPP 1 yaitu produksi benih sumber dengan penerapan
sistem manajemen mutu pada tahun 2013 telah dihasilkan sebanyak
27.548 malai dari 25 varietas, BS sebanyak 18,2ton yang terdiri dari 57
varietas, BD sebanyak 18,9 ton dari 28 varietas dan BP 3,1 ton dari 8
varietas , serta benih calon varietas sebanyak 12.159 malai dan 0,7 ton
dari 18 calon varietas yang akan dilepas. Hasil penelitian pada ROPP 2
yaitu produksi benih bantuan display varietas dan mendukung
pengembangan UPBS BPTP telah dihasilkan BS 5,6 ton yang terdiri dari
26 varietas, BD 12,8 ton dari 25 varietas dan BP sebanyak 46,8ton dari
30 varietas.Benih bantuan padi inrida yang telah didistribusikan sampai
akhir tahun 2013 adalah sebanyak sebanyak 117, 7 ton, dimana sebanyak
101,7 ton untuk displai varietas dan mendukung pengembangan UPBS
BPTP, sisanya untuk mendukung kegiatan lainnya.
Berdasarkan
permintaan dari BPTP, tiga varietas yang benihnya paling banyak
didistribusikan untuk diseminasi varietas unggul baru berturut-turt adalah

90

Inpari 19, Inpari 18 dan Inpari 20. Hasil pada ROPP 3 yaitu produksi benih
sebar F1 padi hibrida seluas 2 ha dihasilkan benih BR F1 hibrida sebanyak
415 kg dan telah didistribusikan sebanyak 236 kg. yang terdiri dari 60
varietas (Wahyuni et al, 2011).
1. Hasil-hasil Penelitian Terkait
Rata-ratahasil benih (seed yield) dalam produksi benih sumber di
UPBS BB Padi tahun 2009 beragam antara 2,26 – 3,78 ton BS/ha dan
antara3,44-3,98 ton FS/ha, namun data produksi pada tahun 2010
produksi BS maupun FS menurun sangat drastis. Produksi FS berkisar
antara 1,67-1,94 ton/ha.Hasil yang rendah pada tahun 2010 akibat
serangan wereng coklat yang sangat parah dan infeksi virus kerdil hampa
dan kerdil rumput.Pada tahun 2011 rata-rata efisiensi produksi benih
dasar di UPBS BB Padi beragam antara 3,1 t/ha (KP Pusakanegara, MT
1) sampai 4,3 t/ha (KP Sukamandi, MT 2) (Wahyuni et al., 2011).
A. Produksi benih inti (NS) dari 20 varietas,benih penjenis (BS)
dari 40-50 varietas dan benih dasar (BD) dari 20-30varietas
inbridadengan penerapan sistem manajemen mutu berbasis
ISO 9001:2008
Untuk memproduksi benih sumber yang otentik dan memiliki mutu
fisik dan mutu genetik yang dapat diandalkan, diperlukan tatacara
produksi yang terencana secara seksama, dalam pemilihanvarietas,
pemilihan lokasi, penentuan waktu tanam, teknik budidaya, cara
pengolahan dan penyimpanan benihnya. Dalam upaya mewujudkan
penyiapan hasil produk benih sumber yang mengacu pada sistem mutu
akan diimplementasikan sistem mutu dalam produksi benih inti
(NS),benih penjenis (BS) dan benih dasar(BD) dengan penerapan sistem
manajemen mutu berbasis ISO 9001:2008. Selain itu, untuk persiapan
pelepasan varietas dilakukan produksi benih penjenis dari beberapa calon
varietas yang rencananya akan dilepas pada tahun 2013. Rincian rencana
produksi benih sumber Inbrida seperti tersebut diatas adalah sebagai
berikut:
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a.

Produksi benih NS di Kebun Percobaan Sukamandi dari 20
varietas dengan total luas pertanaman2,0 Ha

b.

Produksi benih BS dari 50 varietasdengan total luas pertanaman
10,0 Ha yang terdiri dari: di KP Sukamandi 6,0 Ha, KP
Pusakanegara2,0 Ha dan KP Muara 2,0 Ha.

c.

Produksi benih dasar (BD) dari 20-30 varietas seluas 10,0Ha yang
akan dilaksanakan di KP Sukamandi 9,0 ha dan KP
Pusakanegara1,0 ha.

d.

Produksi benih penjenis untuk persiapan pelepasan varietas
seluas 1,0 Ha di KP Sukamandi.

Kegiatan produksi mencakup kegiatan lapangan, ruang prosesing
dan labolatorium. Kegiatan lapangan mencakup budidaya (produksi)
meliputi pengolahan tanah, tanam,pengairan, penyiangan pemupukan
dan panen dilakukan oleh Kebun Percobaan sesuai denganinstruksi kerja
yang telah disusun. Sedangkan kegiatan lapangan lainnya meliputi:
rouging dan pemeriksaan pertanaman serta pengendalian mutu benih
selama produksi. Untuk pemeriksaan pertanaman produksi benih kelas
BS dilakukan oleh pemulia tanaman/teknisi pemulia yang ditunjuk oleh
pemulia, sedangkan untuk produksi benih kelas benih dasar (BD)
pemeriksaan lapangan dilakukan oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT)
dari BPSB Jawa Barat.Kegiatan prosesing yang meliputi: pengeringan,
pembersihan, grading, pengolahan, pengepakan, penyimpanan,dan
pengawasan mutu dilaksanakan oleh Tim UPBS/pemuliaan tanaman
sesuai dengan instruksi kerja yang telah disusun, untuk mencapai sasaran
mutu yang telah ditetapkan. Pada produksi benih BS, pengujian mutu
benih dilaksanakan di Lab Benih BB Padi dengan menggunakan metode
ISTA (2007) dan pelabelannya juga dilakukan oleh UPBS BB Padi.
Sedangkan untuk produksi benih dasar (BD), uji mutu benih dilaksanakan
di Lab BPSBTPH Propinsi Jawa Barat dan pelabelan oleh BPSBTPH.

Perbanyakan BenihInti (NS), Benih Penjenis(BS) dan Benih
Dasar (BD) PadiInbrida
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Setiap varietas akan ditanam dengan luas tanam sesuai dengan
target benih yang akanhasilkan. Adapun teknologi budidaya dalam
perbanyakan NS, BS dan BD adalah sbb:
a. Benih sumber untuk produksi NS dan BS adalah benih NS dalam
bentuk malai, sedangkan untuk benih sumber untuk produksi benih
BD adalah benih BS.
b. Untuk produksi benih NS dan BS, benih disemai dalam bentuk malai,
sedangkan untuk produksi benih BD benih disemai dalam bentuk
butir gabah.
c. Pertanaman dengan sistem tanam pindah, dimana bibit dipindahkan
ke pertanaman pada saat bibit berumur bibit 18-21 hari dengan 1
bibit/lubang dengan jarak tanam untuk pertanamanNS : 20 x 40 cm,
BS : 20 x 40 cm dan BD : 25 x 25 cm
d. Teknik budidaya, pengolahan, pengepakan dan penyimpanan benih
NS, BS dan BDmengikuti instruksi kerja produksi benih penjenis dan
instruksi kerja produksi benih dasar yang telah disusun (UPBS, 2007
a, b; Badan Litbang Pertanian, 2007a).
B. Produksi Benih Sumber (BS, BD dan BP) Varietas Padi Inbrida
untuk Displai Varietas dan Mendukung Pengembangan UPBS
BPTP.
Produksi benih sumber dari 15-20 varietas unggul barupadi
inbridauntuk pendampingan SLPTT dan mendukung pengembangan
UPBS BPTP akan dilaksanakan pada tahun 2013, dengan luas pertanaman
BS 3 ha, BD 5 ha dan BP inbrida 18 ha.Benih yang disiapkan untuk
ditanam meliputi: inbrida padi sawah, rawa dan gogo dengan jumlah
benih yang ditanam disesuaikan dengan kebutuhannya.
Produksi benih BS dan BD akan dilaksankan akan dilaksanakan di
lingkup Kebun Percobaan BB Padi, produksi benih BP selain dilaksanakan
di kebun lingkup BB Padi bisa juga dilaksanakan dengan bekerjasama
dengan BPTP atau penangkar benih binaan. Tahapan kegiatan meliputi:
koordinasi dengan BPTP untuk penentuan kebutuhan benih untuk displai
dan denfarm, rencana lokasi produksi dan luasnya dan kemudian
pelaksanaan produksi. Dalam pelaksanaan produksi tersebut dilakukan
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supervisi dan pendampingan khususnya dalam fase kritis dalam proses
produksi benih seperti tanam, roguing dan panen.
Cakupan kegiatan ini meliputi kegiatan produksi benih di
pertanaman, pengolahan benih dan pengujian mutu benih di
laboratorium. Kegiatan di pertanaman mencakup budidaya (produksi)
meliputi pengolahan tanah, tanam, pengairan, penyiangan pemupukan,
roguing dan panen. Kemudian dilanjutkan dengankegiatan prosesing
yang meliputi: pembersihan, grading, pengolahan, pengepakan,
penyimpanan,dan pengawas-an mutu. Kegiatan pengawasan mutu
dilakukan bekerjasama dengan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Propinsi yang meliputi: pemeriksaan lapang (1, 2 dan 3) serta pengujian
mutu benih di Laboratorium.
Produksi benih – yang meliputi produksi, pemeliharaan, roguing,
panen dan pengolahan termasuk sertifikasinya - dilakukan mengikuti
pedoman produksi benih(Direktorat Perbenihan, 2009). Secara
sederhana rincian kegiatan produksi benih tersebut adalah sbb:


Sumber benih untuk produksi produksi BS adalah benih NS,
sedangkan benih sumber untuk produksi BD dan BP berturut-turut
adalah BS dan BD.



Pertanaman dilakukan dengan sistem tanam pindah, dimana bibit
dipindah ke lapangan saat berumur 18-21 hari dengan 1 bibit/lubang
dengan jarak tanam 25 x 25 cm



Teknik budidaya (pemupukan, pengairan, pengendalian hama dan
penyakit serta gulma) dilakukan sebaik mungkin untuk mendapatkan
pertanaman yang baik (Sarlan et al, 2012).



Roguing dilakukan minimal 3 kali yaitu pada fase vegetatif akhir,
setelah tanaman berbunga (generatif awal) dan seminggu sebelum
panen (Dir Perbenihan Tanaman Pangan, 2009)



Pengolahan, pengepakan dan penyimpanan benih dilakukan sesuai
pedoman pengolahan benih.



Pemeriksaan pertanaman pada kelas BS dilakukan oleh pemulia
tanaman dan , uji mutu benih oleh Lab Benih BB Padi dan pelabelan
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dilakukan oleh UPBS BB Padi,sedangkan untuk benih kelas BD dan
BP dilakukan oleh BPSB.


Pelaksanaan kegiatan produksi benih sumber (BS, BD dan BP)
dilakukan dengan menerapkan SMM berbasis ISO 9001:2008 dan
mengacu pada Instruksi Kerja Produksi Benih Penjenis dan Instruksi
Kerja Produksi Benih Dasar/Benih Pokok.

Produksi benih di pertanaman mulai dari persiapan lahan,
pertanaman, panen, pengolahan benih dan pengujian benih di
laboratorium. Kegiatan di pertanaman mencakup teknik budidaya di
pertanaman, pemeriksaan pertanaman, roguing, dan sertifikasi benih;
sedangkan aktivitas di laboratorium meliputi: pembersihan benih,
pemilahan, pengepakan, pengendalian mutu internal, pengujian mutu
benih dan pelabelan dilakukan mengikuti pedoman produksi dan
sertifikasi benih yang ditentukan.
Produksi benih sumber (NS, BS dan BD) untuk mendukung
perbenihan nasional dengan penerapan SMM telah dihasilkan benih NS
sebanyak 27.548 malai dari 25 varietas, BS sebanyak 15,7 ton yang terdiri
dari 57 varietas, BD sebanyak 21,3 ton dari 25 varietas, serta benih calon
varietas sebanyak 12.159 malai dan 0,7 ton dari 18 calon varietas yang
akan dilepas.
Produksi benih bantuan untuk pendampingan SLPTT dan
mendukung pengembangan UPBS BPTP telah dihasilkan total 65,2 ton
terdiri dari :BS 5,6 ton yang terdiri dari 26 varietas, BD 12,8 ton dari 25
varietas dan BP sebanyak 46,8 ton dari 30 varietas.
Benih bantuan padi inrida yang telah didistribusikan sampai akhir
tahun 2013 adalah sebanyak 117, 7 ton, dimana sebanyak 101,7 ton
untuk displai varietas dan mendukung pengembangan UPBS BPTP,
sisanya untuk mendukung kegiatan lainnya.
Tiga varietas untuk displai varietas di BPTP yang paling banyak
diminati berturut-turt adalah Inpari 19, Inpari 18 dan Inpari 20.
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Produksi benih sebar F1 padi hibrida seluas 2 ha dihasilkan benih
BR F1 hibrida sebanyak 415 kg dan telah didistribusikan sebanyak 236
kg.

96

BAHAN LAPORAN
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SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
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Pengembangan Sistem Informasi, Komunikasi, Diseminasi
dan Umpan Balik Inovasi Tanaman Padi
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