LAPORAN TAHUNAN 2017
BALAI BESAR PENELITIAN TANAMAN PADI

Penanggung Jawab:
Kepala Balai Besar Penelitian Tanaman Padi

Penyusun:
Yudhistira Nugraha
Ridwan Rachmat
Dede Kusdiaman
Agus Guswara
Suharna
Mutya Norvyani

BALAI BESAR PENELITIAN TANAMAN PADI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2017

Laporan Tahunan BB Padi 2017

KATA PENGANTAR
Tuntutan kebutuhan pangan terus meningkat seiring dengan bertambahnya
jumlah penduduk. Oleh karena itu, padi merupakan komoditas
utama
dalam program pembangunan nasional. Peningkatan produksi beras nasional
perlu didukung oleh inovasi teknologi padi 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.
BB Padi sebagai lembaga penelitian tanaman padi di Indonesia berupaya
menciptakan inovasi teknologi padi yang dapat menjawab tantangan tersebut.
Prioritas utama adalah perakitan varietas unggul baru padi inbrida dan
hibrida yang memiliki karakter terbaik, adaptif dengan kondisi lingkungan.
VUB padi yang telah dihasilkan, juga perlu dukungan teknologi budidaya yang
sesuai, terutama dalam menghadapi perubahan iklim dan kondisi lahan di
Indonesia
yang
beraneka
ragam
lahan
optimal dan sub-optimal.
Pengendalian hama dan penyakit tanaman padi seperti
hama
tikus,
wereng batang coklat, penggerek batang, penyakit hawar daun bakteri,
tungro, dan blas.
Selain itu, preferensi terhadap mutu gabah, beras dan rasa nasi yang berbedabeda pada masyarakat Indonesia menjadi tantangan untuk menghasilkan inovasi
teknologi budidaya spesifik lokasi.
Terimakasih kepada seluruh Tim BB Padi yang telah menghasilkan dan
mendiseminasikan inovasi teknologi padi, serta semua pihak yang telah
membantu dalam penyusunan laporan tahunan 2017 ini.

Sukamandi,
Kepala Balai Besar,

Dr. Moh. Ismail Wahab
NIP. 19650617 199103 1 002
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BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Visi BB Padi
Visi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian merupakan bagian integral
dari visi pembangunan pertanian dan pedesaan Indonesia. Visi Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian adalah:

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

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

kualitas

dan

pengelolaan

sumber

daya

penelitian

untuk

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

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

penguasaan

sains

dan

teknologi

(scientific

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

teknologi

produksi

(benih,

pupuk,

pengendalian

organisme

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

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

kegiatan penelitian tingkat peneliti (RPTP) berjudul “Peningkatan Rejuvinasi,
Karakterisasi dan Evaluasi Sumber Daya Genetik Padi terhadap Cekaman
Biotik dan Abiotik Mendukung Program Perakitan Varietas Baru”. Total dana
yang dialokasikan kegiatan ini Rp. 294.800.000,-. Per 29 Desember 2017 terealisasi Rp.
290.770.000,- atau 98,63%. Realisasi dari capaian kinerja sasaran pendukung ini
mencapai 485 aksesi atau 162% (Tabel 1)
Tabel 1. Capaian pengelolaan sumber daya genetik padi untuk bahan perakitan VUB tahun 2017
Indikator Kinerja
Jumlah aksesi sumber daya genetik tanaman padi

Target

Realisasi

%

300 aksesi

485

162

Sebagai perbandingan jumlah koleksi sumber daya genetik tanaman padi tahun 20152019
Tabel 2. Perbandingan capaian kinerja pengelolaan sumber daya genetik padi tahun 2015-2019.
Indikator Kinerja
Jumlah aksesi sumber
daya genetik tanaman
padi (aksesi)

2012

2013

2014

2015

2016

T

R

T

R

T

R

T

R

T

R

500

874

500

772

500

510

300

388

300 478

Keterangan: T= Target, R= Realisasi

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

Outcome dari kegiatan ini adalah Telah dimanfaatkannya informasi karakteristik sumber
daya genetik untuk bahan tetua perakitan calon varietas unggul baru padi, yang
memiliki sifat ketahanan terhadap hama dan penyakit utama, serta keunggulan spesifik
lokasi dan sesuai dengan keinginan konsumen. Sebanyak 5 VUB yang dilepas tahun
2017 telah memanfaatkan sumber daya genetik yang terkoleksi, termasuk untuk
merakit VUB dimasa di masa mendatang.
Rejuvinasi: dilakukan terhadap materi koleksi plasma nutfah yang ketersediaan
benihnya <500 gram dan memiiki daya kecambah <80% hasil dari pengujian tahun
sebelumnya. Rejuvinasi dilakukan pada MT1 2016 di KP Sukamandi. Materi sebanyak
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
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300 aksesi, yang terdiri dari 244 aksesi (81,3 %) varietas lokal, 51 aksesi (17,0%)
introduksi dan 5 aksesi (1,7%) varietas unggul baru dan lama.
Pemanfaatan aksesi untuk program pemuliaan: pemanfaatan langsung aksesi
plasma nutfah elit untuk dilepas sebagai varietas unggul, pemurnian dan pemantapan
aksesi plasma nutfah sebagai calon varietas, pemanfaatan plasma nutfah sebagai
donor gen untuk rekombinasi gen-gen unggul adaptif dan donor gen spesifik,
perluasan latar belakang genetic varietas, perbaikan genetik populasi seleksi, dan
pembentukan populasi dasar dengan keragaman genetik luas melalui Persilangan
banyak tetua.
Karakterisasi fenotipik: mendapatkan informasi karakter morfologi dan agronomi
dari 209 aksesi koleksi baru plasma nutfah BB Padi. Hasil karakterisasi fenotipik aksesi
plasma nutfah padi diperoleh 20-44 karakter morfologis dan agronomis koleksi baru
plasma nutfah BB Padi. Diperoleh 2 aksesimempunyai panjang malai >35 cm, 3 aksesi
jumlah gabah isi per malai >200 butir, 8 aksesi mempunyai bobot 1000 butir >30
gram, 29 aksesi mempunyai warna beras pecah kulit merah dan 3 aksesi mempunyai
warna beras pecah kulit ungu.
Karakterisasi genotipik VUB: kegiatan marka molekuler aksesi plasma nutfah dan
varietas unggul padi berupa sidik jari DNA VUB dan plasma nutfah unggul koleksi Balai
Besar Penelitian Tanaman Padi. Informasi sidik jari DNA dari varietas unggul baru
yang memiliki sifat-sifat spesifik bermanfaat untuk melengkapi informasi dalam aspek
konstitusi genetik tanaman, sebagai informasi deskripsi, dan data dalam perlindungan
varietas tanaman.
Karakterisasi fisik dan kimia: Mendapatkan informasi karakter fisik dan
kimia/fisikokimia dari 80 aksesi plasma nutfah koleksi BB Padi, dan gizi beras sebagai
data dasar karakter sumber daya genetik (SDG) pada perakitan dan deskripsi varietas
unggul baru (VUB).
Skrining untuk cekaman biotik: terdiri dari 100 aksesi plasma nutfah padi yang
diuji terhadap penggerek batang padi kuning, wereng coklat biotipe 1, 2 dan 3, HDB,
Tungro, Blas, dan BLS.
Skrining untuk cekaman abiotik: mengevaluasi 150 aksesi plasma nutfah beserta
varietas cek, terdiri dari lima kegiatan yaitu a). Skrining aksesi plasma nutfah padi
terhadap cekaman salinitas pada fase bibit, b). Skrining aksesi plasma nutfah padi
terhadap cekaman Fe, c). Skrining aksesi plasma nutfah padi terhadap cekaman
rendaman, d). Skrining aksesi plasma nutfah padi terhadap cekaman kekeringan, e)
Skrining aksesi plasma nutfah padi terhadap cekaman aluminium dan f). Skrining
aksesi plasma nutfah padi terhadap cekaman naungan.
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2.2

Varietas Unggul Baru Padi

Terdapat 5 target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada PKT 2017
yaitu terciptanya 5 varietas unggul baru padi (VUB). Untuk mencapai target 5 VUB
Padi telah dilaksanakan 2 kegiatan setingkat RPTP dengan judul, yaitu 1)
Konsorsium Padi Nasional: Perakitan Varietas Unggul Padi Adaptif Lahan Sub
Optimal, dan 2) Perakitan Varietas Unggul Padi Sawah Inbrida. Penelitian ini
melibatkan peneliti sejumlah 30 orang dan realisasi anggaran 29 Desember 2017
Rp. 2.539.270.000,- atau 99,45% dari pagu anggaran Rp. 2.553.805.000,-. Pada
Tabel 3 disampaikan realisasi pencapaian target, yaitu tercapainya 5 (lima) VUB, dan
telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam PK 2017 (100%).
Tabel 3. Capaian kinerja sasaran terciptanya varietas unggul baru padi tahun 2017
Indikator Kinerja
Jumlah varietas unggul baru padi

Target

Realisasi

%

5 varietas

5 varietas

100

Varietas yang dilepas BB Padi dari tahun 2015-2017 telah memenuhi
target yang ditetapkan dalam PKT, seperti disajikan pada tabel 4. Hal ini karena
dilaksanakan dengan mengoptimalkan sumber daya penelitian dan kegiatan
pendukung untuk menciptakan varietas baru.
Tabel 4. Perbandingan capaian kinerja sasaran terciptanya varietas unggul baru padi
tahun 2015- 2017
Indikator Kinerja
Jumlah varietas unggul
baru padi

2015

2016

2017

2018

2019

T

R

T

R

T

R

T

R

T

R

T

Total
R

5

5

6

6

5

5

5

-

5

-

26

16

%
R/T
0,62

Keterangan: T= Target, R= Realisasi

Selama tahun 2017 telah dilepas sebanyak 5 VUB padi yang sesuai untuk
padi sawah dan padi gogo. Varietas unggul baru yang dihasilkan oleh BB Padi pada
2017 adalah 3 (tiga) VUB padi sawah dan 2 (dua) VUB padi gogo, dengan nama dan
deskripsi VUB sebagai berikut:
1. SK Mentan No: 332/Kpts/TP.030/5/2017. Nama varietas Tarabas. Deskripsi
tanaman sebagai berikut:
Asal Persilangan
Golongan
Umur Tanaman
Bentuk Tanaman
Tinggi Tanaman
Jumlah Gabah Isi per Malai
Anakan Produktif
Warna Kaki
Warna Batang

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Seleksi Varietas Lokal Tarabas
Japonica
131 Hari Setelah Semai
Tegak
122 Cm
110 Butir
20 Batang/Rumpun
Hijau
Hijau
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Warna Telinga Daun
Warna Lidah daun
Warna Helai Daun
Muka Daun
Posisi Daun
Daun Bendera
Bentuk Gabah
Warna Gabah
Kerontokan
Kerebahan
Potensi Hasil
Rata-rata Hasil
Berat 1000 Butir
Tekstur Nasi
Rendemen Beras Pecah
Kulit
Rendemen Beras Giling
Kadar Amilosa
Ketahanan
Terhadap
Hama
Ketahanan
Terhadap
Penyakit

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

Tidak Berwarna
Tidak Berwarna
Hijau
Kasar
Agak Tegak
Agak Tegak
Agak Bulat
Kuning Jerami
Sedang
Sedang
5,38 Ton/Ha
4,10 Ton/Ha
26,4 Gram
Sangat Pulen dan Lengket
78,07 %

:
:
:

66,10 %
17,73 %
Peka terhadap wereng coklat biotipe 1

:

Keterangan

:

Rentan terhadap hawar daun bakteri strain III,
sangat rentan hawar daun bakteri strain IV dan
VIII, agak tahan penyakit tungro inokulum
Purwakarta, rentan terhadap penyakit tungro
inokulum Garut, agak tahan blas ras 033 dan
073, tahan blas ras 133 dan 173
Baik ditanam pada sawah irigasi pada
dataran rendah sampai menengah
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Gambar 2. Penampilan tanaman, malai, beras dan gabah VUB Tarabas
2. SK Mentan No: 829/Kpts/TP.010/12/2017. Nama varietas Mustaban Agritan.
Deskripsi tanaman sebagai berikut:
Nomor Pedigree
Asal

:
:

Golongan
Umur Tanaman
Bentuk Tanaman
Tinggi Tanaman
Jumlah Gabah Isi per Malai
Anakan Produktif
Warna Kaki
Warna Batang

:
:
:
:
:
:
:
:

OBS-1813/PsJ
Varietas Kewal Arjuna diradiasi sinar
gamma pada dosis 0,20 kGy dengan
sumber Co60
Cere
± 118 Hari
Tegak
± 105 Cm
± 105 Butir
± 18 Anakan
Hijau
Hijau
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Warna Telinga Daun
Warna Lidah Daun
Warna Helai Daun
Permukaan Daun
Posisi Daun
Posisi Daun Bendera
Bentuk Gabah
Warna Gabah
Kerontokan
Kerebahan
Potensi Hasil
Rata-rata Hasil
Berat 1000 Butir
Tekstur Nasi
Persentase Beras Kepala
Kadar Amilosa
Ketahanan Terhadap
Hama

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

Ketahanan Terhadap
Penyakit

:

Keterangan

:

Tidak Berwarna
Tidak Berwarna
Hijau
Kasar
Tegak
Tegak
Ramping
Kuning Bersih
Sedang
Tahan Rebah
10,86 Ton/Ha
± 6,59 Ton/Ha
± 27,17 Gram
Pulen
± 92,48 %
± 13,13 %
Agak rentan terhadap wereng batang
coklat biotipe 1, 2 dan agak tahan
wereng batang coklat biotipe 3
Tahan terhadap penyakit hawar daun
bakteri patotipe III, agak tahan patotipe
IV dan VIII, agak tahan penyakit blas ras
033, rentan terhadap penyakit blas ras
073, 133 dan 173
Cocok ditanam di ekosistem sawah
dataran rendah sampai 600 mdpl

Fase generatif awal
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Beras

Gabah

Gambar 3. Penampilan tanaman, gabah dan beras VUB Mustaban Agritan
3. SK Mentan No: 828/Kpts/TP.010/12/2017. Nama varietas Munawacita Agritan.
Deskripsi tanaman sebagai berikut:
Nomor Pedigree
Asal

:
:

Golongan
Umur Tanaman
Bentuk Tanaman
Tinggi Tanaman (cm)
Jumlah Gabah Isi per Malai
Anakan Produktif
Warna Kaki
Warna Batang
Warna Telinga Daun
Warna Lidah Daun
Warna Daun
Permukaan Daun
Posisi Daun
Posisi Daun Bendera
Bentuk Gabah
Warna Gabah
Kerontokan
Kerebahan
Potensi Hasil
Rata-rata Hasil
Bobot 1000 butir
Tekstur Nasi

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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BP13816D-6-KLB-10-4-1*-B
Varietas Kewal Balik Semah diradiasi
sinar gamma dengan dosis 0,20kGy dari
Co60
Cere
± 123 Hari
Tegak
± 122 Cm
148 Butir
± 16 Malai
Hijau
Hijau
Tidak Berwarna
Tidak Berwarna
Hijau
Kasar
Tegak
Tegak
Agak Bulat
Kuning Bersih
Sedang
Agak Rentan
9,74 Ton/Ha
6,03 Ton/Ha
28,77 Gram
Agak Pulen
9
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Persentase Beras Kepala
Kadar Amilosa
Ketahanan terhadap Hama

:
:
:

Ketahanan terhadap
Penyakit

:

Keterangan

:

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

74,56 %
19,17 %
Rentan terhadap wereng batang coklat
biotipe 1, agak rentan terhadap biotipe 2
dan agak tahan wereng batang coklat
biotipe 3
Tahan terhadap penyakit hawar daun
bakteri patotipe III, agak tahan terhadap
hawar daun bakteri patotipe IV dan VIII.
Rentan terhadap penyakit blas ras 033,
073 dan 173 serta agak tahan penyakit
blas ras 133
Cocok ditanam di ekosistem sawah
dataran rendah sampai 600 mdpl
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Gambar 4. Penampilan tanaman, malai, gabah dan beras VUB Munawacita
Agritan
4. K Mentan No: 827/Kpts/TP.010/12/2017. Nama varietas Rindang 1 Agritan.
Deskripsi tanaman sebagai berikut:
Nomor Persilangan
Asal Persilangan
Golongan
Umur Tanaman
Bentuk Tanaman
Tinggi Tanaman
Anakan Produktif
Warna Kaki
Warna Telinga Daun
Warna Lidah Daun
Warna Daun
Permukaan Daun
Posisi Daun
Posisi Daun Bendera
Warna Batang
Kerebahan
Kerontokan
Bentuk Gabah
Warna Gabah
Jumlah Gabah per Malai
Rata-rata Hasil
Potensi Hasil
Bobot 1000 Butir
Tekstur Nasi
Kadar Amilosa
Ketahanan/Toleransi

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

B12056F-TB-1-29-1
Selegreng/Simacan
Cere
± 113 Hari
Tegak
± 130 Cm
± 9 Batang
Hijau
Tidak Berwarna
Tidak Berwarna
Hijau
Kasar
Agak Miring
Agak Miring
Hijau
Tahan Rebah
Sedang
Sedang
Kuning Bersih
± 138 Butir
4,62 Ton/Ha
6,97 Ton/Ha
± 27,6 Gram
Pera
26,4 %
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Terhadap
-. Hama

:
:

-. Penyakit

:

-. Cekaman Abiotik

:

-. Anjuran Tanam

:

Agak peka terhadap wereng batang
coklat 1, 2 dan 3
Tahan terhadap blas ras 001, 041, 033
dan agak tahan blas ras 173
Toleran naungan, toleran keracunan
aluminium 40 ppm dan berespon
moderat terhadap kekeringan
Sebagai tanaman monokultur atau
tumpang sari dengan naungan sampai
55% dilahan kering masam dan lahan
kering subur dataran rendah

Fase Vegetatif

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
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Gabah dan Beras

Malai

Gambar 5. Penampilan tanaman, malai, gabah dan beras VUB Rindang 1 Agritan
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5. SK Mentan No: 826/Kpts/TP.010/12/2017. Nama varietas Rindang 2 Agritan.
Deskripsi tanaman sebagai berikut:
Nomor Persilangan
Asal Persilangan
Golongan
Umur Tanaman
Bentuk Tanaman
Tinggi Tanaman
Anakan Produktif
Warna Kaki
Warna Telinga Daun
Warna Lidah Daun
Warna Daun
Permukaan Daun
Posisi Daun
Posisi Daun Bendera
Warna Batang
Kerebahan
Kerontokan
Bentuk Gabah
Warna Gabah
Jumlah Gabah per Malai
Rata-rata Hasil
Potensi Hasil
Bobot 1000 Butir
Tekstur Nasi
Kadar Amilosa
Ketahanan/Toleransi
Terhadap
-. Hama

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

-. Penyakit

:

-. Cekaman Abiotik

:

-. Anjuran Tanam

:

B12480D-MR-7-1-1
Batutegi/CNA2903//IR60080-23/Cimelati
Cere
± 113 Hari
Tegak
± 138 Cm
± 9 Batang
Hijau
Tidak Berwarna
Tidak Berwarna
Hijau Tua
Kasar
Agak Miring
Agak Miring
Hijau
Tahan Rebah
Sedang
Panjang
Kuning Bersih
± 145 Butir
4,20 Ton/Ha
7,39 Ton/Ha
31,4 Gram
Pulen
16,4 %

Agak peka terhadap wereng batang coklat
biotipe 1, 2 dan 3
Tahan terhadap blas ras 001, 041,033,
agak tahan ras 073, 051
Berespon moderat terhadap naungan,
sangat toleran keracunan aluminium 40
ppm, dan berespon moderat terhadap
kekeringan
Sebagai tanaman monokultur atau
tumpang sari dengan naungan sampai
55% di lahan kering masam dan lahan
kering subur dataran rendah
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Fase Generatif

Fase Vegetatif

Gabah dan beras
Gambar 6. Penampilan tanaman, gabah dan beras VUB Rindang 2 Agritan
Potensi Outcome. Varietas yang dilepas, benih sumber kelas BS dan FS telah
diproduksi oleh UPBS BB Padi dan siap untuk didistribusikan untuk keperluan
pengujian Denfarm atau Display di kegiatan Diseminasi BB Padi bekerjasama
dengan BPTP di 33 Provinsi. Varietas Tarabas dapat digunakan untuk mengganti
beras khusus tipe Japonica yang di import dari negara asia timur. Varietas
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Rindang 1 dan Rindang 2 dapat digunakan untuk mengisi lahan perkebunan baru
atau re-planting lahan-lahan perkebunan yang sudah lama.
2.3

Teknologi dan Inovasi Budidaya, Pasca Panen Primer Berbasis

Bio-Science dan Bio-Engineering dengan Memanfaatkan Advanced
Technology
Sasaran tersebut dicapai dengan dilaksanakannya (4) empat RPTP dengan
judul, yaitu: 1) Optimalisasi produksi padi lahan sawah melalui perbaikan komponen
teknik budidaya, 2) Optimalisasi produktivitas padi lahan suboptimal dan padi
organik > 7 ton/ha mendukung kedaulatan pangan dan swasembada beras nasional,
3) Perbaikan Teknologi Pengendalian Hama dan Penyakit Utama Tanaman Padi dan
4) Teknologi Pascapanen Primer Padi. Penelitian ini dilaksanakan dengan dukungan
27 orang peneliti dan telah berhasil dirakit 4 teknologi budidaya, pengendalian
penyakit, dan pasca panen padi. Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan
pada tahun 2017 telah tercapai seluruhnya dengan rata-rata fisik mencapai 100%
(Tabel 5). Realisasi anggaran 29 Desember 2017 Rp. 1.959.005.200,- atau 99,91%
dari pagu anggaran Rp. 1.960.835.000,-.
Tabel 5. Capaian kinerja sasaran tersedianya teknologi dan inovasi budidaya, pasca panen
primer padi pada tahun 2017
Indikator Kinerja
Tersedianya teknologi dan inovasi budidaya, pasca
panen primer berbasis bio-science dan bio-engineering
dengan memanfaatkan advanced technology

Target

Realisasi

%

4 teknologi

4 teknologi

99,91

Teknologi yang dihasilkan BB Padi dari tahun 2015-2017 telah memenuhi
dari target yang ditetapkan dalam PK. Berikut capaian kinerja yang telah dicapai
pada tabel dibawah ini.
Tabel 7. Capaian kinerja teknologi budidaya, panen, dan pasca panen tahun 2015-2019
Indikator Kinerja
Tersedianya teknologi dan
inovasi budidaya, pasca panen
primer berbasis bio-science
dan bio-engineering dengan
memanfaatkan advanced

2015

2016

2017

2018

2019

Total

T

R

T

R

T

R

T

R

T

R

T

R

6

6

5

5

4

4

4

-

4

-

23

15

%
R/T

0,65

technology

Keterangan: T=Target, R=Realisasi
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Pada tahun 2017 BB Padi telah menghasilkan 4 teknologi budidaya dan
pasca panen primer padi. Empat teknologi yang dihasilkan yaitu: (1) Teknologi
Formulasi Biopestisida; (2) Teknologi Sistem Tanam Larikan Gogo (LARGO);
(3) Teknologi Sistem Tanam Jajar Legowo Ganda; (4) Teknologi Beras
Campuran. Uraian dari masing-masing capaian hasil adalah sebagai berikut:
1. Teknologi Pestisida Nabati untuk Pengendalian Wereng Coklat
Formulasi Biopestisida
Pestisida Nabati
Pestisida nabati merupakan suatu alternatif agar pengguna tidak tergantung kepada
pestisida sintetis atau penggunaan pestisida sintetis dapat diminimalkan, dan pada
gilirannya kerusakan lingkungan dapat dikurangi.
Mekanisme Pestisida Nabati Dalam Melindungi Tanaman
Pada dasarnya, bahan alami yang mengandung senyawa bioaktif dapat
digolongkan menjadi tiga, yaitu bahan alami dengan kandungan senyawa
bersifat anti-fitopatogenik (antibiotik pertanian), bersifat fitotoksik atau mengatur
pertumbuhan tanaman (fitotoksin, hormon tanaman dan sejenisnya), dan bahan
alami dengan kandungan senyawa yang bersifat aktif terhadap serangga
(hormon serangga, feromon, antifeedant, repelen, atraktan, dan insektisida)
(Takahashi 1981).
Serai Wangi (Cymbopogon nardus)
Tanaman serai wangi tidak banyak memerlukan persyaratan media tumbuh,
bahkan dapat ditanam di tanah yang kurang subur. Tanaman ini memiliki akar
serabut yang banyak sehingga dapat dimanfaatkan untuk konservasi lahan. Serai
wangi mempunyai mekanisme pengendalian antiserangga, insektisida, antifeedan,
repelen, antijamur, dan antibakteri. Daun dan batangnya mengandung saponin,
flavonoid, dan polifenol, selain itu daunnya juga mengandung minyak atsiri.
Minyak atsiri mengandung komponen sitronela, sitral, geraniol, metilheptenon,
eugenol-metilester, dipenten, eugenol, kadinen, kadinol, dan limonen. Bagian
tanaman yang berpotensi mengendalikan hama adalah daun dan minyak atsirinya.
Serai wangi diketahui memiliki fungsi untuk membunuh, mengusir, dan
menghambat makan hama. Menurut Rachmawati (2009) senyawa aktif sitronella
35% pada minyak serai wangi dapat melumpuhkan dan membunuh serangga
dengan cara memblokir saraf sensoris.
Bawang Putih (Allium sativum)
Ekstrak bawang putih berfungsi sebagai penolak kehadiran serangga. Bawang
putih (Allium sativum) mengandung minyak atsiri. Minyak atsiri dalam bawang
putih mengandung komponen aktif yang bersifat asam. Minyak atsiri mempunyai
susunan serat yang mempengaruhi sistem saraf hama, juga memberikan efek
panas, serta rasa dan aroma yang tajam. Selain itu, bawang putih mengandung
allicin yang merupakan kandungan kimia aktif dalam bawang putih dan
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
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menyebabkan tanaman umbi ini beraroma sangat khas. Senyawa ini juga dikenal
memiliki khasiat sebagai pembunuh kuman atau antibakteri.
Cengkeh (Syzygium aromaticum)
Komponen utama minyak cengkeh adalah eugenol yaitu sekitar 70-90 % dan
merupakan cairan tak berwarna atau kuning pucat, bila kena cahaya matahari
berubah menjadi cokelat hitam yang berbau spesifik (Kardinan, 2002). Eugenol
dalam minyak cengkeh telah lama dikenal sebagai insektisida.
Pengaruh berbagai pestisida nabati terhadap wereng coklat
Ekstrak cengkeh 5% dapat membunuh 98% wereng terutama pada hari ketiga
yaitu mencapai 58%, sedangkan ekstrak cengkeh 1% dapat membunuh sekitar
88% wereng. Tetapi ekstrak cengkeh yang terlalu tinggi dapat menyebabkan
fitotoksisitas pada tanaman padi, sehingga bagian daun padi menguning, oleh
karena itu untuk konsentrasi 5% tidak digunakan lagi pada pengujian berikutnya.
Serai wangi dengan konsentrasi 1% dan 5% masing-masing menyebabkan
kematian sebesar 93% dan 95% dan kematian tertinggi terjadi pada hari ke-3
atau 72 jam.
Efek kontak pestisida nabati terhadap wereng coklat
Melalui penetesan bahan uji pada thorax wereng coklat, secara umum kombinasi
bahan uji menyebabkan kematian wereng coklat di atas 60%. Tingkat kematian
wereng coklat pada perlakuan serai wangi 1% + cengkeh 1% yaitu sebesar 74%
dan kematian tertinggi terjadi pada hari ke-3 yaitu hingga 54%.

Gambar 7. Penetesan bahan uji pada thorax dorsal wereng coklat
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Efikasi pestisida nabati terhadap wereng coklat

Gambar 8. Pengaruh pestidida nabati terhadap mortalitas wereng coklat
Untuk mengetahui lama pengaruh bahan pestisida nabati terhadap kematian
wereng coklat, diamati selama 6 hari atau 144 jam. Berdasarkan pengamatan di
laboratorium, kematian tertinggi pada umumnya terjadi setelah 24 jam aplikasi
pestisida nabati. Aplikasi ekstrak bawang putih 5%+serai 1%+methanol dengan
tingkat mortalitas wereng sebesar 66,67%. Berdasarkan hal tersebut
kemungkinan ketiga pestisida tersebut memiliki efek kontak.
Pada hari ke 3 atau setelah 72 jam, perlakuan bahan pestisida nabati bawang
putih 5%+serai 1%+methanol memiliki efikasi 80,7% tapi pada hari ke-6 (144
jam) efikasi pestisida di laboratorium, mencapai 92,3%. Ekstrak
serai1%+cengkeh1%+methanol
dan
serai1%+cengkeh1%+solar
juga
berpotensi untuk dikembangkan dengan efikasi sebesar 89,3% dan 86,3%
hingga hari ke-6.
Anjuran aplikasi


Digunakan disaat populasi wereng coklat rendah yaitu sejak pesemaian dan
stadia vegetatif, terutama untuk wereng coklat Generasi 0 (G 0) atau generasi
pendatang dalam bentuk wereng coklat bersayap hingga Generasi 1 (G 1).



Aplikasi dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 08.00 atau sore hari.
Sebelumnya lahan dikeringkan.

Aplikasi dapat dilakukan setiap 7-14 hari sekali, dengan melakukan pengamatan
populasi wereng coklat terlebih dahulu pada pertanaman.
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Tabel 8. Efikasi pestisida nabati terhadap wereng coklat
No

Perlakuan

1.
2.
3.

serai 1%+ solar
serai 1%+ methanol
serai1%+cengkeh1%+
methanol
serai1%+cengkeh1%+
solar
Bawang putih 5% ekstrak+
serai1%+ methanol
Bawang putih 5%
ekstrak+serai1%+solar
cengkeh1%+solar
serai1%+cengkeh1%+
methanol (3:1)

4.
5.
6.
7.
8.

Efikasi
24

48

39,7 e 46,7
49,3 cd
61
44,7 de 60,7

72

96

120

144

de 51,3
c 65,3
c 65,3

efg
57 fg 63,3 ghi
66
d
74,3 cd 77,3 ed 81,3
d
71,7 cde 88,7 abc 89,3

ef
cd
abc

c

69

cd

81,7 abc 83,3 bcd 86,3

abc

b

80,7

ab

89,3 ab

91 ab

92,3

ab

cd 53,7

cd 62,3

de

66,3 def

75 def

81

cd

55 c
57,7
51,3 cd 55,3

c 61,3
cd 58,7

def 64,3 def
68 fgh
72
def 63,7 def 69,7 efg 71,7

de
de

52

cd 61,3

66,7 b
52

75,7

Potensi Outcome. Teknologi pestisida nabati berpotensi sebagai pestisida yang
ramah lingkungan dan tidak membahayakan manusia. Oleh karena itu berpotensi
untuk digunakan pada sistem pertanian organik yang permintaannya meningkat.
2. Teknologi Sistem Tanam Larikan Padi Gogo (LARGO)
Inovasi Teknologi Lahan Sub Optimal
Terobosan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
(Balitbangtan) Kemtan RI setelah dilepasnya Jajar Legowo Super (Jarwo Super)
tahun 2015, tahun 2017 ini akan dirilis teknologi inovasi dalam rangka peningkatan
produksi padi di lahan sub optimal dengan sistem Larikan Jajar Legowo Padi Gogo
SUPER (LARGO SUPER). Teknologi ini telah dikaji dan didiseminasikan di beberapa
lokasi sejak tahun 2010 lalu, seperti Larikan gogo di lahan bukaan baru Blora-Jawa
Tengah, Cibaliung-Bayah Banten, Terisik, Sanca dan Bantar Waru Indramayu-Jawa
Barat, Praya Barat Lombok Tengah NTB. Demo area terluas telah dilakukan di
Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah Desa Puring, Sidoharjo, Banjareja dan
Cakaleng seluas lebih dari 100 hektar lahan padi gogo.
Komponen Utama Largo Super
Sebagaimana Jarwo Super di lahan optimal (Irigasi), LARGO SUPER juga memiliki
beberapa komponen utama dalam peningkatan produksi padi lahan kering antara
lain: Penggunaan Benih Unggul Baru, Aplikasi Agrodeco 1 (decomposer lahan
kering), Pupuk Hayati Agrice Plus, Penggunaan Mesin Alat Tanam LARIKAN dan
ALSINTAN lainnya seperti Traktor roda dua dan 4 WD, Rotary Weeder,
Penggunaan Bio Protector, Pemasangan Lampu Perangkap Hama dan Feromon.
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Komponen tersebut di atas diaplikasi dan digunakan sesuai tahap pelaksanaan
LARGO SUPER, seperti berikut ini:
1. Pengolahan tanah dengan olah tanah sempurna menggunakan traktor roda
dua atau traktor roda 4, atau tanpa olah tanah;
2. Aplikasi Agrodeco 1 setelah olah tanah;
3. Aplikasi Pupuk Hayati Agrice Plus pada benih untuk Tabela;
4. Penggunaan ATABELA dengan Jajar Legowo 2:1 sebagai sistem tanam;
5. Aplikasi Pestisida Nabati Bio Protector saat tanaman telah vegetatif dan
primordial;
6. Penggunaan lampu perangkap dan feromon untuk monitoring HPT.
A. Olah tanah sempurna atau tanpa olah tanah
Kegiatan awal ini dimulai dengan aplikasi dan penggunaan Bio Decomposer
Agrodeco 1, yang disemprotkan ke tanah dan tanaman sisa sebelum atau
sesudah diolah/dibongkar pertama. Pembongkaran Tanah dapat dilakukan
menggunakan traktor roda dua atau traktor roda empat.
Agrodeco 1 berfungsi sebagai decomposer bagi tanaman atau sisa tanaman
yang sebelumnya telah dipotong atau disemprot menggunakan herbisida.
Pengolahan tanah berikutnya dilakukan menjelang hujan turun atau setelah
hujan turun satu kali untuk mempermudah pemecahan bongkahan tanah
hasil pengolahan pertama.
B. Aplikasi Pupuk hayati Agrice Plus dilakukan sesaat menjelang tanam benih
langsung menggunakan ATABELA LARGO. Aplikasi Agrice Plus berfungsi untuk
melapisi benih agar tahan terhadap serangan penyakit dan memberikan
kemampuan bagi tanaman pada fase awal vegetatif. Seperti dalam gambar.
C. Tanam menggunakan ATABELA LARGO. Sebelum digunakan, dipastikan agar
tabung benih di ATABELA LARGO dalam keadaan bersih dan kosong dari
benih lain atau barang lain di dalamnya. ATABELA LARGO kemudian diisi
benih yang telah diperlakukan menggunakan pupuk hayati Agrice Plus.
ATABELA LARGO yang digunakan tergantung dari kontur dan luasan lahan
yang ditanami. Jika lahan yang ditanami berskala luas dan datar, dapat
menggunakan ATABELA LARGO yang disatukan dengan traktor roda dua
atau roda empat dalam hal ini disebut ATABELA LARGO MESIN. Sedangkan
jika lahan yang ditanami lebih sempit dan berlereng atau berkontur miring,
menggunakan ATABELA LARGO MANUAL. (Seperti dalam Gambar). Masingmasing penggunaan alat sangat tergantung dari keadaan lahan. ATABELA
LARGO MESIN dan MANUAL telah disetting dengan jarak tanam jajar legowo
2:1. Sehingga memudahkan untuk pengaturan dan pemeliharaan tanaman.
D. Aplikasi Petisida Nabati Bioprotector. Aplikasi BP dilakukan saat tanaman telah
memasuki fase vegetatif awal atau telah tumbuh sekitar 3 pekan setelah
tumbuh. Kemudian dilakukan dengan interval 2 atau 3 pekan selama beberapa
kali hingga tanaman memasuki masa pengisian. Aplikasi BP dimaksudkan
untuk menjaga dan melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit.
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E. Lampu perangkap dan feromon sex. Aplikasi dan penggunaan Lampu
perangkap dan feromon sex dimaksudkan untuk monitoring dan membantu
tindakan lanjutan, jika hama yang terperangkap telah mencapai suatu
jumlah dan ambang batas tertentu.
F. Penyiangan dengan weeder. Weeder merupakan alat mekanisasi yang
dianjurkan untuk digunakan terutama untuk lahan yang datar dan skala luas.
Rotary Weeder adalah salah satu jenis alat penyiang yang direkomendasikan
untuk lahan kering atau lahan basah. Penggunaan alat penyiang jenis ini,
lebih efisien dari pada menggunakan tenaga manual/manusia dalam satuan
luasan tertentu.
G. Panen dan prosessing panen. Diusahakan panen menggunakan Combine
Harvester atau Mini Combine Harvester jika lahan yang akan dipanen
berskala luas, agar lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan pendapatan
petani. Panen dengan alat ini dapat menurunkan kehilangan hasil daripada
panen dengan manual.
Larikan pada padi gogo (LARGO) akan sangat membantu petani lahan sub
optimal (Lahan Kering dan Tadah Hujan) untuk meningkatkan Hasil dan
Pendapatan Petani.

Larikaan Manual

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Pemupukan Largo Manual

22

Laporan Tahunan BB Padi 2017
Agrice Plus dan Aplikasinya

Gambar 9. Beberapa Komponen Utama Largo Super (Cara Manual)
Atabela Largo

Gambar 10. Beberapa Komponen Utama Largo Super (Dengan Cara Mesin)
Potensi Outcome. Sistem Largo Super terbukti efisien dan lebih menjaga
konservasi tanah, sehingga jika diterapkan lebih luas lagi akan berdampak pada
produksi padi Nasional yang berkelanjutan.
3. Teknologi Sistem Tanam Jajar Legowo Ganda
Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh peningkatan hasil dari pendekatan sistem
tanam (pengaturan populasi tinggi) padi sawah untuk memberikan produktifitas yang
lebih tinggi, dan pada saatnya nanti dapat memperoleh model produksi hasil tinggi
pada ekosistem sawah irigasi 15 ton/ha berdasarkan pendekatan input budidaya.
Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Sukamandi dan lahan petani di Kabupaten
Indramayu pada Musim Kemarau (MK) 2017. Penelitian disusun berdasarkan
Rancangan Split Plot dengan 3 ulangan. Sebagai petak utama adalah 4 perlakuan
sistem tanam sebagai berikut: legowo 2:1 (50;25;12,5 cm = jumlah populasi 213.333
rumpun/ha) sebagai kontrol; jarwo ganda 1 (50;25;12,5;5 cm = jumlah populasi
376.470 rumpun/ha); jarwo ganda 2 (40;20;10;5 cm = jumlah populasi 571.428
rumpun/ha); modifikasi titik tanam legowo 2:1 (50;25;12,5 cm = jumlah populasi
853.332 titik tanam/ha ≈ 213.333 rumpun/ha dimana pada satu titik tanam
dimodifikasi menjadi 4 titik tanam yang berdekatan) dan untuk anak petak adalah 3
varietas potensi hasil tinggi (Inpari 6 Jete, Inpari 30 Ciherang Sub-1, dan Inpari 32
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HDB). Variabel yang diamati meliputi: karakteristik tanah awal, pertumbuhan,
komponen hasil (jumlah malai, persen gabah isi, jumlah gabah per malai, bobot 1000
butir), dan hasil. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa peningkatan hasil
dengan penambahan populasi yang cukup tinggi melalui sistem tanam sangat spesifik
dipengaruhi oleh tipe varietas yang sesuai. Respon yang cukup baik terlihat pada
varietas Mekongga dan Inpari 32 HDB dimana peningkatan populasi hingga 571.528
rumpun per ha rumpun per ha pada sistem tanam jarwo ganda 2 masih mampu
meningkatkan hasil sebesar 16,31% pada Mekongga dan 20,17% pada Inpari 32 HDB
dibanding sistem tanam Legowo 2:1.

Gambar 11. Pertanaman Jajar Legowo Ganda
Namun demikian, penerapan sistem tanam ini adalah penerapan penambahan
populasi pada lahan-lahan subur yang pada umumnya sudah menghasilkan
produksi tinggi. Pada lahan subur dan lapisan olah yang dalam, varietas yang
digunakan perlu lebih spesifik pada sistem perkembangan perakaran ke bawah
(bukan ke samping).
Potensi Outcome. Sistem Jarwo Ganda mampu menghasilkan produksi lebih
tinggi dibandingkan Jarwo Super. Namun demikian pula dibuat alat tanam yang
lebih efisien. Jika hal tersebut dipadukan dapat membantu meningkatkan
produktivitas padi Nasional.
4. Teknologi Beras Campuran
Karakterisasi Mutu
Dilakukan karakterisasi mutu fisik, kimia/fisikokimia, gizi dan organoleptik beberapa
beras kombinasi (multigrain rice). Dirancang sepuluh beras kombinasi (Formula F1F10) yang terdiri atas beras putih, beras merah, beras hitam, beras wangi, ketan,
kacang tolo dan kacang hijau. Pada awal penelitian dilakukan Focus Grup Discussion
(FGD) untuk memperoleh masukan untuk membuat beras kombinasi yang baik.
Hasil FGD menyarankan untuk melakukan penentuan rasio beras: air yang tepat
untuk tiap formula beras kombinasi, dan menentukan perlakuan awal untuk
menghilangkan perendaman dalam tahap penyiapan (pemasakan). Semua sampel
beras tersebut dianalisis proksimat (kadar air, kadar protein, kadar lemak, kadar

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

24

Laporan Tahunan BB Padi 2017
serat dan kadar abu), total phenolic content, dan amilografi. Selain itu, dilakukan uji
organoleptik (uji ranking dan uji hedonik) untuk seleksi produk beras yang disukai
oleh panelis. Rasio beras kombinasi: air bervariasi 1:1,5 - 1:1,9. Perlakuan
perendaman selama 1-2 jam dilanjutkan dengan penyangraian sampai matang
menghasilkan butir kacang tolo dan hijau yang matang. Hasil analisis proksimat
menunjukkan bahwa kadar air dan kadar abu sampel beras tidak banyak berbeda
kecuali pada kadar lemak, kadar protein dan kadar amilosa. Sampel F1, F6, F10 dan
satu sampel beras IG rendah komersial (F0) sedang diuji lanjut dengan uji Indek
Glikemik (IG) (Tabel 9). Formula kombinasi beras putih, merah, hitam, wangi, ketan,
kacang tolo dan hijau.
Tabel 9. Formula kombinasi beras putih, merah, hitam, wangi, ketan, kacang
tolo dan hijau
Bahan

F5

F6

F7

F8

F9

F10

Inpari 30

25 %

25 %

20 %

20 %

20 %

20 %

Inpari 24

25 %

25 %

25 %

20 %

20 %

20 %

Beras hitam

25 %

25 %

25 %

20 %

20 %

20 %

Sintanur

25 %

0%

20 %

20 %

20 %

10 %

Ketan

0%

25 %

10 %

20 %

10 %

10 %

Kacang tolo

0%

0%

0%

0%

5%

10 %

Kacang hijau

0%

0%

0%

0%

5%

10 %

Gambar 12. Penampakan beras kombinasi F1-F10

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

25

Laporan Tahunan BB Padi 2017
Potensi Outcome. Beras campuran lebih memiliki citra rasa yang disenangi oleh
panelis dengan tetap mempertahankan nilai nutrisi beras. Oleh karena itu takaran
yang tepat berpotensi untuk dijadikan paten dan dapat dikomersialisasikan. 2.4
Tersedianya dan Terdistribusinya Benih Sumber Padi Kelas BS,
FS, dan SS
Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam PKT 2017, total
dana yang terealisasi untuk kegiatan produksi benih sumber 29 Desember 2017
Rp. 1.470.280.000,- atau 99,98% dari pagu Rp. 1.470.560.000,-. Telah
dilaksanakan 2 kegiatan setingkat RODHP dengan dukungan peneliti yang
terlibat sebanyak 30 orang. Hasil capaian kinerja dari kegiatan ini telah
menghasilkan benih padi BS/FS/SS sebanyak 89 ton (Tabel 15).
Tabel 15. Capaian kinerja kegiatan produksi benih sumber padi tahun 2017
Indikator Kinerja

Target
(ton)

Realisasi
(ton)

%

80

89

111

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

Tabel 16. Rincian capaian kinerja kegiatan produksi benih sumber padi tahun 2017
Tahun
2017

Klas Benih

Target (ton)

Realisasi (ton)

BS

15

19,5

FS

20

24,5

SS

45

45,0

80

89

Jumlah

Tabel 17. Perbandingan atas target dan realisasi jumlah benih sumber padi dari tahun
2015 dan 2019
Indikator Kinerja
Jumlah benih sumber padi
dengan SMM ISO 9001-2008
(ton)

2015

2017

2018

2019

T

R

T

R

T

R

113,5 125,20 100 102,01 80 89

80

-

80

-

T

R

2016
T

R

Total
T

R

453,5 316,21

%
R/T
0,70

Keterangan: T=Target, R=Realisasi

Outcome. Benih varietas unggul baru selanjutnya diperbanyak oleh UPBS BB

Padi untuk berbagai kegiatan, antara lain: (1) Bahan penyebarluasan melalui
Display dan Demplot di lokasi SL Mandiri Benih, serta kegiatan Diseminasi
lainnya; (2) Memenuhi permintaan para penangkar dan produsen benih lokal dan
swasta untuk diperbanyak menjadi benih sebar Extension Seeds (ES), dan
(3) Sebagian digunakan untuk kegiatan penelitian tahun berikutnya. Pergantian
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VUB lama dengan yang baru melalui distribusi benih sumber yang dihasilkan
berpotensi untuk meningkatkan hasil, karena lebih unggul dan tahan OPT.
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Tabel 18. Distribusi benih sumber yang disebarluaskan per provinsi di Indonesia tahun 2016
Tabel 13. Rekapitulasi Stok Awal, Produksi, dan Distribusi Benih Penjenis (BS) UPBS BB Padi Tahun 2017
No

Bulan

Stok
Awal
(Kg)

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

Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember

44.648
43.412
41.345
37.720
45.977
44.333
25.550
24.596
40.099
39.317
36.126
30.791

Total

Total
Penerimaan
Pengeluaran
(Kg)
(Kg)

Susut
Olah
Ulang
(Kg)

Distribusi (kg)
Kadaluarsa

Dijual

Total
Bantuan

Bantuan
ke BPTP

Pertanaman
UPBS/Sampel

Bantuan
Lainnya

9.209
86
16.520
-

1.193
2.067
2.332
952
1.644
1.578
1.040
1.017
782
3.191
2.344
3.252

-

43
1.293
17.205
2.991
-

1.193
2.057
2.307
724
1.644
1.578
880
1.011
555
3.036
2.344
3.242

10
25
228
160
6
227
155
10

25
150
-

228
152
-

10
10
6
75
155
10

25.815

21.392

-

21.532

20.571

821

175

380

266
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(Kg)
43.412
41.345
37.720
45.977
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25.550
24.596
40.099
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Tabel 14. Rekapitulasi Stok Awal, Produksi, dan Distribusi Benih Dasar (FS) UPBS BB Padi Tahun 2017
No

Bulan

Stok
Awal
(Kg)

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

Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember

23.192
19.822
16.307
10.117
18.842
17.402
14.431
10.617
10.211
26.930
17.342
11.921

Total

Susut
Olah
Ulang
(Kg)

Distribusi (kg)

Penerimaan
(Kg)

Total
Distribusi
(Kg)

10.408
18.566
-

3.370
3.515
1.775
1.683
1.440
2.604
1.936
406
1.847
9.464
2.360
1.803

124
-

4.415
367
1.878
3.061
-

28.974

32.203

124

9.721
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Kadaluarsa

Total
Bantuan

Bantuan
ke BPTP

Pertanaman
UPBS/Sampel

Bantuan
Lainnya

3.370
3.015
1.765
891
1.375
2.600
1.856
356
1.337
9.239
2.350
1.773

500
10
792
65
4
80
50
510
225
10
30

225

-

250
10
90
20

242
510
-

275
10
300
55
4
80
50
135
10
10

29.927

2.276

595

752

929

Dijual

Stok
Akhir
(Kg)
19.822
16.307
10.117
18.842
17.402
14.431
10.617
10.211
26.930
17.342
11.921
10.118
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Tabel 15. Rekapitulasi Stok Awal, Produksi, dan Distribusi Benih Pokok (SS) Non Komersil Tahun 2017

No

Bulan

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

Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Total

Stok
Awal
(Kg)
56.045
54.543
45.585
27.495
34.311
25.956
19.614
19.784
18.883
36.314
25.091
17.943

Distribusi (kg)

Total
Distribusi
(Kg)

Susut
Olah
Ulang
(Kg)

Kadaluarsa

14.368
10.604
26.057
-

1.502
8.958
5.927
7.552
8.355
6.342
6.440
890
8.626
11.223
3.766
6.940

11
-

12.163
3.994
3.382
1.115

1.387
4.228
2.742
5.307
6.715
2.015
1.880
635
3.016
5.306
2.996
5.780

455
1.451
1.510
175
360
435
575
240
285
160
30
155

932
2.777
1.232
5.232
6.355
1.580
1.305
395
2.731
5.146
2.966
5.625

115
4.730
3.185
2.245
1.640
4.327
4.560
255
5.610
5.917
770
1.160

4.190
2.975
1.045
1.365
3.260
4.055
300
1.135
250
20

-

115
540
210
1.200
275
1.067
505
255
5.310
4.782
520
1.140

51.029

76.521

11

20.654

42.007

5.831

36.276

34.514

18.595

-

15.919

Penerimaan (Kg)

Penjualan

Dijual

Bantuan
Total
Penjualan Penjualan Bantuan Bantuan Pertanaman Bantuan
BPTP
Lain
ke BPTP UPBS/Sampel Lainnya

Stok
Akhir
(Kg)
54.543
45.585
27.495
34.311
25.956
19.614
19.784
18.883
36.314
25.091
17.943
9.888

Catatan:
1. Yang masuk bulan April adalah produksi MT II 2016
2. Benih yang belum panen:
BS: 1 ha, hasil sekitar 1,5 ton, hasil BS tahun 2017: 19,5 ton
FS: 3 ha, hasil sekitar 6 ton, hasil FS tahun 2017: 24,5 ton
SS: 3 ha, hasil sekitar 9 ton, hasil SS tahun 2017: 45 ton
Hasil total tahun 2017 89 ton (dari target 80 ton)
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2.5

Pembangunan Taman Sains Pertanian (Agro Science Park)
Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam PKT 2017, total dana yang

terealisasi untuk kegiatan pembangunan Taman Sains Pertanian 29 Desember 2017 Rp.
1.251.983.175,- atau 97,82% dari pagu sebesar Rp. 1.279.922.000,-. Hasil capaian
kinerja dari kegiatan ini telah dilakukan display TSP Padi, Pelatihan, Pembuatan jalan
konektor, dan pengadaan mesin Dapog (Tabel 22).
Tabel 22. Capaian kinerja kegiatan Pembangunan Taman Sains Pertanian padi tahun
2016
Indikator Kinerja
Jumlah Taman Sains Pertanian

Target
(provinsi)

Realisasi
(provinsi)

%

1

1

100

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan, antara lain :
a. Pembukaan Areal lokasi untuk pembangunan Kawasan TSP sudah dilaksanakan sesuai
Site Plan yang ditetapkan yaitu di lokasi KP Sukamandi seluas sekitar 20 ha, yang
didalamnya terdapat sawah seluas kurang lebih 13 ha.

Gambar 13. Realisasi fisik Taman Sains Pertanian, Sukamandi, Jawa Barat
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b. Telah dilakukan display varietas di lokasi TSP Sukamandi yang dapat dilihat oleh
pengunjung dan peserta pelatihan di BB Padi.

Gambar 14. Dokumentasi display VUB, peserta kunjungan dan pelatihan di BB
Padi
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c.

Telah dilakukan pemasangan jaringan listrik.

Gambar 15. Pemasangan jaringan listrik di lokasi TSP
d. Telah dilakukan pengerasan jalan konektor antar gedung dan jalan utama.

Gambar 16. Pengerasan jalan konektor antar gedung dan jalan utama di lokasi
TSP
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e. Telah terlaksananya pengadaan mesin Dapog.

Gambar 17. Mesin Dapog

Outcome. Pembangunan TSP merupakan kegiatan padat karya yang dapat
menggerakan roda perekonomian di kawasan pembangunan. Peserta pelatihan dan
bimbingan teknis memiliki ilmu inovasi padi yang dapat ditularkan kepada petani dan
masyarakat disekitarnya.
2.6

Terselenggaranya SL Kedaulatan Pangan yang mengintegrasikan
1.000 Desa Mandiri Benih mendukung Swasembada Padi
Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam PK 2017, total dana yang

terealisasi untuk kegiatan SL Kedaulatan Pangan yang mengintegrasikan 1.000 Desa
Mandiri Benih mendukung Swasembada Padi 29 Desember 2017

Rp. 899.800.200,-

atau 99,98% dari pagu Rp. 900.000.000,-. Hasil capaian kinerja dari kegiatan ini telah
Terselenggaranya SL Kedaulatan Pangan yang mengintegrasikan 1.000 Desa Mandiri
Benih mendukung Swasembada Padi di 11 Provinsi (Tabel 23).
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Tabel 23. Capaian kinerja kegiatan SL Kedaulatan Pangan yang mengintegrasikan
1.000 Desa Mandiri Benih mendukung Swasembada Padi tahun 2016
Indikator Kinerja
Jumlah Sekolah Lapang produksi dan distribusi benih
terintergrasi dengan 1.000 Desa Mandiri Benih

Target
(provinsi)

Realisasi
(provinsi)

%

11

11

100

1. Produksi benih sumber padi mendukung SL Kedaulatan pangan terintegrasi desa
mandiri benih:


Pertanaman produksi benih dasar seluas 2,5 ha ditanami dengan 5 varietas
dan dihasilkan calon benih sejumlah 9.268 kg dan setelah pengolahan
dihasilkan benih sejumlah: 7.207 kg.



Pertanaman produksi benih pokok pada tahun 2017 seluas 6,0 ha di KP
Sukamandi dan 2,5 ha di KP Pusakanagara seluas 2,5 ha dihasilkan calon
benih sejumlah 36.705 kg dan setelah pengolahan dihasilkan benih
sejumlah 29.157 kg.



Total benih yang dihasikan dari kegiatan ini sejumlah 36.364 kg.

2. Pendampingan dan pengawalan sertifikasi benih SL Kedaulatan pangan terintegrasi
desa mandiri benih:


Pendampingan dan pengawalan sertifikasi benih dilakukan di 11 provinsi
utama, yaitu Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Lampung, Jawa
Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali,
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Sampai
dengan akhir Desember 2017 sudah 11 provinsi/BPTP yang sudah dilakukan
pendampingan dan pengawalan dalam sertifikasi benih, yaitu di Nangroe
Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat,
Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.



Beberapa kegiatan yang dilakukan selama pendampingan dan pengawalan
dalam sertifikasi benih adalah: menyediakan narasumber untuk kegiatan
bimbingan teknis penangkaran benih padi di kelompok tani, menjadi
narasumber dalam kegiatan temu lapang pada kegiatan penangkaran benih
padi, pendataan hasil benih pada kegiatan penangkaran benih padi di
kelompok tani yang melaksanakan kegiatan penangkaran benih padi pada
tahun 2016, serta pengumpulan data dari dinas instansi tentang sebaran
dan kebutuhan benih padi di setiap kabupaten.

Outcome. Benih dari produksi SL Mandiri Benih yang didistribusikan dapat

mempercepat penyebaran VUB baru. Pendampingan yang dilakukan kepada penangkar
benih dapat meningkatkan kemampuan penangkar dalam memproduksi benih secara
mandiri.
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Tabel 20. Rekapitulasi Stok Awal, Produksi, dan Distribusi Benih Pokok (SS) Mandiri Benih Tahun 2017
No

Bulan

Stok
Awal
(Kg)

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

Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember

7.825
7.660
21.807
19.702
19.302

Total

Penerimaan
(Kg)

Total
Pengeluaran
(Kg)

Susut
Olah
Ulang
(Kg)

Distribusi (kg)
Kadaluarsa

Dijual

Total
Bantuan

Bantuan
ke BPTP

Pertanaman
UPBS/Sampel

Bantuan
Lainnya

7.840
21.317
-

15
165
7.170
2.105
400
6.125

-

-

15
165
235
1.080
245
3.180

6.935
1.025
155
2.945

5
150
-

-

6.935
1.020
5
2.945

29.157

15.980

-

-

4.920

11.060

155

-

10.905
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7.825
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21.807
19.702
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Tabel 21. Rekapitulasi Stok Awal, Produksi, dan Distribusi Benih Dasar (FS) Mandiri Benih Tahun 2017
No

Bulan

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

Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Total

Stok Awal
(Kg)
7.042
7.032

Penerimaan
(Kg)

Total
Pengeluaran
(Kg)

Susut
Olah
Ulang
(Kg)

Distribusi (kg)
Kadaluarsa

Dijual

Total
Bantuan

Bantuan
ke BPTP

Pertanaman
UPBS/Sampel

Bantuan
Lainnya

7.207
-

165
10
275

-

-

165
10
275

-

-

-

-

7.207

450

-

-

450

-

-

-

-
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Tabel 24. Kendala dalam SL Mandiri Benih
No

Kendala Yang Dihadapi

Pemecahan Masalah

1.

Pemasaran hasil produksi benih

Bekerja Sama dengan Koperasi
Besar dan BUMN

2.

Sarana prosessing benih kurang memadai

Dilengkapi

3.

Benih yang diminta tidak sama dengan yang ada di
pertanaman

Diharapkan yang ditanam
sesuai Permintaan

4.

Permodalan sangat kurang

Perlu adanya mintra Investasi
perbenihan

5.

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

Pelibatan petani calon produsen
baru.

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

38

Laporan Tahunan BB Padi 2017
2.7

Pengembangan Sumber Daya Inovasi IPTEK dan Diseminasi
Total dana yang terealisasi 29 Desember 2017 Rp. 396.409.630,- atau 99,10%

dari pagu Rp. 400.000.000,-. Kegiatan pengembangan sumber daya IPTEK dan Diseminasi
terdiri: 1) Pemetaan Adopsi Inovasi Teknologi VUB dan PTT di Indonesia, 2) Analisis
Kebijakan Mendukung Pencapaian Swasembada Beras, 3) Diseminasi Hasil Penelitian.
Ringkasan kegiatan tersebut, sebagai berikut:
1) Pemetaan Adopsi Inovasi Teknologi VUB dan PTT di Indonesia
Penyajian data melalui sistem informasi geografis (SIG) mampu memudahkan
pengguna memahami informasi dibandingkan dengan secara tradisional melalui
tabel. Dengan SIG, informasi dapat disajikan dalam bentuk spasial sehingga kaitan
antara data tabular dengan lokasinya terlihat jelas. Peta telah dibuat untuk
berbagai tema dalam kaitannya dengan adopsi komponen teknologi padi, antara
lain varietas unggul baru, benih bersertifikat, alat dan mesin pertanian, serta
organisme pengganggu tanaman. Peta tersebut akan memudahkan pengguna
karena dapat diakses langsung melalui website BB Padi.
2) Analisis Kebijakan Mendukung Pencapaian Swasembada Beras
Pemerintah berupaya untuk mewujudkan pencapaian swasembada pangan melalui
Upaya Khusus (UPSUS). Banyak tantangan yang dihadapi dalam pembangunan
pertanian terkait dengan pencapaian swasembada salah satunya yaitu perubahan
iklim yang menyebabkan banjir, kekeringan, serangan hama dll. Oleh karena itu
kajian mendalam mengenai dampak perubahan iklim ini penting dilakukan dalam
mendukung terwujudnya swasembada pangan. Selain masalah perubahan iklim,
tantangan pencapaian swasembada beras juga dihadapkan pada adanya fenomena
impor beras (specialty rice). Impor beras ini dapat diminimalisir melalui upaya
pengembangan varietas hasil karya pemulia Indonesia yang mempunyai karakteristik
layaknya beras impor. Melalui kajian/analisis karakteristik beras impor yang beredar
dipasar diharapkan dapat ditemukan varietas padi yang memeiliki karakter yang
mirip yang dapat menggatikan beras impor.
Mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, Balai Besar
Penelitian Tanaman Padi sebagai salah satu lembaga pemerintahan mempunyai
kewajiban dalam menjamin keamanan pangan komoditas beras yang menjadi
konsumsi pokok masyarakat Indonesia. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan
monitoring, inspeksi (survey), analisis laboratorium dan evaluasi terhadap adanya isu
beras yang mengandung bahan berbahaya. Berikut hasil kegiatan Analisis Kebijakan
Mendukung Pencapaian Swasembada Beras:
 Telah dibuat analisis kebijakan penanggulangan WBC dengan mengambil kasus
di Lamongan dan Bojonegoro;
 Sawah bukaan baru kepulauan Riau memiliki masalah dalam cekaman abiotik
terutama keracunan besi dan biotik, walang sangit dan penggerek. Telah
dilakukan upaya penanggulangannya;
 Telah dibuat analisis responsive untuk menanggani kejadian WBC di Kec.
Cipunegara Subang;

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

39

Laporan Tahunan BB Padi 2017
 Telah dilakukan kegiatan perumusan kebijakan perberasan nasional melalui rapat,
pembahasan, focus discussion grup (FGD) terkait perberasan nasional di lingkup
Kementerian Pertanian;
 Telah dilakukan studi harga dan mutu beras di beberapa jenis pasar di Jakarta,
Karawang dan Bandung terkait kebijakan baru Permendag Nomor 57/MDAG/PER/8/2017 dan Permentan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017.
3) Diseminasi Hasil Penelitian Padi
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi) terus melakukan penelitian untuk
menghasilkan teknologi padi yang efektif, efisien dan relatif mudah diterapkan di
lahan sawah irigasi, tadah hujan, rawa pasang surut dan lahan kering. Teknologi
yang dihasilkan perlu disampaikan kepada pengguna dengan menggunakan berbagai
media, salah satunya dengan gelar teknologi padi dan ekspose baik lingkup
Balitbangtan dan di luar Balitbangtan/daerah atas undangan Balitbangtan.
Ekspose/gelar teknologi lebih berfungsi untuk meyakinkan seluruh kalangan
pengguna teknologi padi mengenai keunggulan suatu teknologi. Dalam hal ini
pengguna perlu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengalami, melihat, dan
menilai keunggulan teknologi yang diterapkan sendiri. Penilaian terhadap teknologi
yang digelar tidak hanya terhadap produktivitas, tetapi juga kesesuaian dengan
kondisi pengguna. Kegiatan ekspose indoor bertujuan untuk memfasilitasi dan
mempercepat proses transfer informasi inovasi dan teknologi padi terbaru. Materi
berupa poster, ”banner”, spanduk, display, leaflet, bahan cetakan, dll, serta
narasumber (info guide) disiapkan di stand ekspose atau pameran untuk
memudahkan para pengguna dalam memperoleh informasi sesuai dengan
keperluannya. Kegiatan ekspose dan gelar teknologi tahun 2017 yang telah
dilakukan meliputi: Berbagai kegiatan baik lingkup Balitbangtan maupun undangan di
luar Balitbangtan baik Indoor maupun Outdoor di BB Padi. Materi ekspose
disesuaikan dengan topik penyelenggaraan ekspose setempat. Berikut hasil kegiatan
Diseminasi Hasil Penelitian Padi:
 Telah terlaksana dan berpartisipasi 8 (delapan) kali dalam ekspose/pameran
inovasi teknologi padi lingkup/luar Balitbangtan, 7 (tujuh) kali seminar rutin
serta tersosialisasikannya inovasi teknologi padi yang sesuai kebutuhan
pengguna dengan kondisi spesifik daerah melalui pengawalan dan
pendampingan;
 Mempercepat proses sosialisasi serta adopsi inovasi dan teknologi padi baru
dan memperoleh masukan berupa umpan balik teknologi yang dibutuhkan oleh
petani dan pengguna lainnya serta membangun jaringan komunikasi yang
efektif antara BB Padi dengan instansi pemerintah maupun lembaga penelitian
dan pendidikan, penyuluh, petani, masyarakat serta pelaku agribisnis;
 Menyebarluaskan publikasi yang bersifat informasi maupun persuasif berupa
buku, leaflet, dll yang diterbitkan BB Padi;
 Website dengan design yang proporsional merupakan daya tarik untuk
pengunjung serta dapat mengikuti perkembangan teknologi website responsive
adalah syarat utama; dan memperluas segmen pengunjung website harus
Mobile-friendly;
 Website harus kompatibel dengan beragam alat pendukung yang digunakan
pengunjung; serta memiliki halaman dengan content unggulan untuk
mempertahankan pengunjung;
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 Update content secara berkala karena content adalah roh dari sebuah website,
serta mengoptimalkan search engine optimization (SEO) untuk meningkatkan
pengunjung;
 Database PEKI dipilah kedalam dua kelompok, yaitu database KTI murni dan
database KTI pemutihan;
 Sampai dengan akhir Juli 2017 telah tercatat sebanyak 165 KTI;
 Jika jumlah makalah dan keberlangsungan jenjang fungsional peneliti dijadikan
sebagai salah satu parameter kinerja BB Padi, maka data di atas terlihat bahwa
BB Padi perlu meningkatkan aktivitas dalam menerbitkan makalah.
Tabel 25. Daftar Publikasi yang dicetak pada tahun 2017
No

Judul Publikasi

Jumlah

Terdistribusi

1

Buku Deskripsi Varietas Padi 2017

1000

851

2

Leaflet Blas Penyakit Blas Pada

1000

708

3

Leaflet

Cara

1000

646

4

Leaflet

SOP
Pengendalian
Penggerek Batang Padi 2017

1000

708

5

Leaflet SOP Pengendalian Wereng

1000

708

6

Leaflet Pengendalian Hama Tikus

1000

708

Tanaman Padi 2017

HDB
dan
Pengendaliannya 2016

Coklat dan Virus Kerdil 2017
2017

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

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

41

Laporan Tahunan BB Padi 2017
2.8

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

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

231 orang karyawan PNS dan CPNS. Berdasarkan latar belakang pendidikan
akademis, komposisi tenaga terdiri dari 18 orang S3 (doktor) dan 2 orang bergelar
Profesor riset, 24 orang S2, 51 orang S1, 8 orang SM/D3/D2, 88 orang SLTA, 3 orang
SLTP dan 18 orang SD. Komposisi pegawai BB Padi berdasarkan pendidikan pada
kurun waktu tahun 2012 s.d. 2017 disajikan pada Tabel 28.
Tabel 28. Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan tahun 2012 s.d. 2017
No
1
2
3
4
5
6
7

Pendidikan

2015

2016

2017

S3
S2
S1
SM/D3/D2
SMU
SMP
SD

12
26
62
11
103
8
29

17
25
57
10
95
5
22

18
24
51
8
88
3
18

Total

251

231

210
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Gambar 20. Grafik komposisi pegawai BB Padi berdasarkan pendidikan
BB Padi mengelola sejumlah aset yang berupa 4 Kebun Percobaan (KP) yaitu KP
Sukamandi, KP Muara, KP Pusakanagara, dan KP Kuningan dengan total luas mencapai
509,26 ha, 26 rumah kaca dan screen field, 4 unit gudang prosesing, dan 7
laboratorium yaitu Lab. Proksimat, Lab. Mutu Benih, Lab. Mutu Beras dan Gabah, Lab.
Hara Tanah dan Tanaman, Lab. Biologi Hama Penyakit, Lab. Biologi Tanaman, dan Lab.
Flavor. Tiga laboratorium yang disebut pertama telah terakreditasi ISO 17025:2005.
Selain itu BB Padi juga dilengkapi oleh sarana penunjang meliputi 1 unit perpustakaan,
4 unit gedung pertemuan,

17 unit mess penginapan, 6 unit lantai jemur, rumah

dinas (4 kategori tipe rumah), masjid, poliklinik, sekolah, dan sarana olah raga. Selama
ini KP lingkup BB Padi digunakan untuk kegiatan penelitian, visitor plot dan diseminasi
hasil penelitian, produksi benih sumber dan pengelolaan plasma nutfah, serta kegiatan
kerjasama dengan pihak ketiga (koperasi yaitu KOPKARLITAN). Nilai aset laboratorium
mengalami perubahan akibat renovasi gedung dan penambahan atau modernisasi
peralatan laboratorium. Upaya perbaikan/renovasi bangunan kantor, laboratorium,
rumah kaca, rumah kawat, gudang, lantai jemur dan sarana prasarana lainnya terus
dilaksanakan selama periode 5 tahun yang lalu guna meningkatkan kinerja dan umur
pakai sarana prasarana
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BAB III. LAPORAN KEGIATAN

3.1 Perakitan Varietas Unggul Baru
3.1.1 Konsorsium Padi Nasional: Perakitan Vub Padi Adaptif Lahan Sub
Optimal
Kegiatan ”Konsorium Padi Nasional: Perakitan Varietas Unggul Padi
Adaptif Lahan suboptimal” terdiri dari empat sub kegiatan yaitu (1) Perakitan
Varietas Unggul Padi Sawah Toleran Salinitas (2) Perakitan Varietas Unggul Padi
Gogo Toleran Naungan dan Dataran Tinggi, (3) Perakitan Varietas Unggul Padi
Rawa, (4) Peraktian Varietas Unggul Padi Sawah Tadah Hujan. Dari kegiatan ini
telah dihasilkan galur-galur padi dari populasi generasi awal, menengah sampai
generasi lanjut atau galur elit untuk pengujian daya hasil maupun yang siap
untuk diuji mulitlokasi. Galur-galur generasi lanjut dari masing-masing kegiatan
adalah sebagai berikut: (A) untuk target lingkungan salin diperoleh lima galur
dengan hasil diatas 5 t/ha yang lebih baik dari varietas cek terbaik Inpari 35
(4,54 t/ha) yaitu BP14082-2b-2-3-TRT-22-1-SKI-1-B, BP14082-2b-2-5-TRT-35-5SKI-1, 1127-SKI-4, 1131-SKI-5 , BP14080-5b-6-5-TRT-27-2- dan SKI-21121-SKI5 dan teridentifikasi 10 genotype toleran pada kondisi cekaman salin ekstrim di
Cantigi yaitu BP14092-2b-2-1-TRT-17-3-SKI-1-B, (3) IR84649-303-10-1-1-BIND-1-KRA-2-Ski-B, (10) BP14034-2b-1-1-TRT-33-5-SKI-2, (11) BP14038-1b-1-1TRT-23-1*B-SKI-1, (12) BP14038-1b-1-1-TRT-23-1*B-SKI-2, (18) IRRI 123, (26)
HHZ 5-Y4-SAL1-Y1, (27) IR 06M150, (29) BP14082-2b-6-5-TRT-22-1-SKI-3,
(34)1121-Ski-1. (B) Untuk target pengembangan padi lahan kering, kondisi
naungan dan sifat ketahanan hama dan penyakit : (a) terpilih sebanyak 12 galur
yang memiliki hasil lebih dari hasil varietas pembanding terbaik Jatiluhur (2,2
t/ha), diantaranya B15119C-TB-18 dan
B15341-1B-TB-2
masing-masing
memberikan hasil 5,38 t/ha dan 6,11 t/ha dari kegiatan Uji daya hasil
pendahuluan pada kondisi naungan di bawah tegakan pohon kelapa di
Sukabumi, (b) terpilih 10 galur-galur dengan rata-rata hasil gabah lebih tinggi
dari pembanding Batutegi (1,97 t/ha) antara lain galur B14168E-MR-31 (2,65
t/ha, B14168E-MR-2 (2,63 t/ha), B14168E-MR-27 (2,59 t/ha), B14168E-MR-23
(2,37 t/ha), B14168E-MR-15 (2,36 t/ha), B14168E-MR-18 2,35 (t/ha), B13604GTB-8 (2,09 t/ha), B14168E-MR-19 (2,06 t/ha), B14168E-MR-26 (2,01 t/ha),
B12498F-MR-1-9-3 dan B11423G-MR-1-7 (2 t/ha dari UDHP dataran tinggi di
Sumatera Utara (c) Terpilih lima galur lebih baik dari varietas Lomboto dari
UDHP padi gogo tahan OPT yaitu Limboto (1.83 t/ha), antara lain B15053FPWR-3 (2.38), B15056C-MR-1-2 (2.23 t/ha), B14948-MR-3-15-3-4 (2.34 t/ha),
B14908C-MR-1-25-1-1 (2.17 t/ha) dan B15231-MR-6-1 (2.23 t/ha). )C) Target
lingkungan agroekosistem padi rawa lebak dan pasang surut, terpilih 8 galur
yang memiliki fenotipe baik dan skor toleransi Fe rendah, dan kisaran hasil galur
yang diuji antara 2.87 – 5.12 t/ha dengan cekaman Fe yang cukup tinggi dari
UDHP Karang Agung dan terpilih 26 nomor yang berpenampilan baik serta dari
KP Tanggul yang bertipe lahan rawa lebak, serta terseleksi 4 galur UDHL terbaik
dengan hasil 2.06 – 2.35 t/ha dari pertanaman UDHL Belandean dan Indramayu
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serta satu galur terbaik dari UDHL Karang Agung, dengan hasil setara INPARA 9,
yaitu B13522E-KA-5-B (5.59 t/ha.), (D) untuk target lingkungan tadah hujan
diperoleh sepuluh galur tadah hujan terbaik
dari kegiatan observasi di
Sukamandi yaitu BP17586-2-0-JK-3-IND-1-SKI-9-PWK-3 (8.72 t/ha), BP18354-11-JK-1-IND-2-SKI-1-PWK-3 (6.83 t/ha), BP29276-1-CRB-0-SKI-0-1-PWK-3 (6.11
t/ha), BP17586-2-0-JK-3-IND-1-SKI-9-PWK-1 (5.75 t/ha), BP17586-2-0-JK-3IND-1-SKI-10-PWK-3 (5.64 t/ha), BP18354-1-1-JK-1-IND-1-SKI-4-PWK-1 (5.62
t/ha), BP18354-1-1-JK-1-IND-2-SKI-1-PWK-2 (5.32 t/ha), BP18322-3-2-JK-0IND-2-SKI-2-PWK-2 (5.25 t/ha), BP18322-3-2-JK-0-IND-2-SKI-6-PWK-2 (5.25
t/ha), BP18322-2-1-JK-0-IND-0-SKI-7-PWK-3 (5.21 t/ha), lima galur terbaik dari
kegaitan observasi pada MT2 di Pati menggunakan teknik gogo yaitu BP29790dPWK-1-SKI-2-6 (9.21 t/ha), disusul BP29790d-PWK-1-SKI-5-13 (8.99 t/ha),
PR40781b-3-4-SBY-0-CRB-1-SKI-1-2-PWK-3-SKI-1-1 (8.94 t/ha), BP19978-JK-1IND-2-SKI-0-PWK-1-SKI-4-1 (8.50 t/ha), CT21408-26P-3P-1SR-1-JK-0-SKI-3-0
(8.37 t/ha). Varietas pembanding dengan hasil tertinggi adalah Situ Bagendit
(6.39 t/ha), satu galur lebih baik dari Inpari 10 dari keg UDH di Pati pada MT1
2017 yaitu BP17280M-53D-IND (6,24 t/ha) vs Inpari 10 (3,92 t/ha). Sebanyak
30 galur memiliki hasil setara dengan Inpari 10, diantaranya adalah IR83381-BB-6-1 (4.71 t/ha), BP17280M-23D-1-SKI (4.62 t/ha), BP17280M-62D-2-SKI (4.43
t/ha), dan IR83364-B-B-95-2 (3,88 t/ha). Dua galur terbaik dari set yang
berbeda adalah TIL4 (4.06 t/ha) dan IR83377-B-B-105-2 (3.82 t/ha), sementara
hasil gabah varietas cek terbaik adalah Inpari 42 (5.00 t/ha) dan Inpari 43 (4.57
t/ha), serta 11 genotipe terbaik dari UDH dataran tinggi dengan hasil gabah lebih
tinggi dari produktivitas rata-rata yaitu BP14022-10B-GRT-2-3-7-2 (7.64 t/ha),
HHZ12-SKI-2-5-0Kr-JK-0 (7,07 t/ha), Si Merah (6,95 t/ha), HHZ 8-SAL6-SAL3-Y1SKI-0-3-1-B-PWK-1 (6,94 t/ha), BP14352e-1-2-3Op-JK-IND (6,64 t/ha),
BP29362e-SKI-7-4-1 (6,61 t/ha), HHZ 5-SAL10-DT1-DT1-SKI-0-1-1-B-PWK-1
(6,30 t/ha), IRGC 121705 (5,87 t/ha), MTU-1098 (5,84 t/ha), BP29506e-SKI-8-11 (5,78 t/ha), dan BP14022-8B-GRT-1-1-4-1 (5,41 t/ha). Varietas pembanding
terbaik yaitu INPARI 26 (6,45 t/ha) diikuti Nipponbare sebesar 6,36 t/ha.
Perakitan Varietas Unggul Padi Toleran Salinitas
Perakitan Varietas Unggul Padi Toleran Salinitas terdiri dari empat kegiatan yaitu
(1) Pembentukan populasi dasar dan seleksi dan evaluasi galur-galur generasi
awal (F2-F8), (2) Seleksi Pedigree dan evaluasi galur-galur generasi menengah
(F6-F10),(3) Uji daya hasil galur-galur elit toleran salin, (4) Skrining materi
pemuliaan padi terhadap cekaman salin dan hama wereng batang coklat. Hasil
masing-masing sub kegiatan adalah sebagai berikut: Sebanyak 220 genotipe
calon tetua ditanam di KP Sukamandi dan diperoleh 171 kombinasi persilangan
baru. Pertanaman Bastar MT1 mengevaluasi sebanyak 153 populasi generasi
awal (F2-F5), sedangkan pada pertanaman bastar MT2, dievaluasi sebanyak 176
populasi dan diperoleh dua populasi memiliki penampilan tanaman yang kurang
baik sehingga tidak diteruskan, 105 populasi memiliki penampilan yang relative
seragam sehingga dilanjutkan dievaluasi padi pertanaman pedigree 2018, dan
sisanya yaitu 68 populasi akan dievaluasi lagi pada pertanaman bastar MT 1
2018. Pertanaman pedigree di Cilamaya mengevaluasi sebanyak 1607 galur dan
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teridentifikasi 400 galur yang layak dievaluasi pada pertananaman observasi dan
pedigree tahun berikutnya, sedangkan di Sukamandi pada MT1 2017, dari
sebanyak 3372 galur terpilih sebanyak 1237 galur yang akan dievaluasi lagi pada
tahun 2019. Dari kegiatan uji daya hasil di Cilamaya Karawang, teridentifikasi
sebanyak 5 galur dengan hasil lebih tinggi dari 5 t/ha dibandingkan dengna cek
terbaik (4,54 t/ha) yaitu BP14082-2b-2-3-TRT-22-1-SKI-1-B, BP14082-2b-2-5TRT-35-5-SKI-1, 1127-SKI-4, 1131-SKI-5, BP14080-5b-6-5-TRT-27-2- dan SKI21121-SKI. Sedangkan dari Uji daya hasil di Cantigi mengidentifikasi galur-galur
dengan toleransi terhadap cekaman salinitas tinggi yaitu 10 genotype toleran
yaitu BP14092-2b-2-1-TRT-17-3-SKI-1-B, (3) IR84649-303-10-1-1-B-IND-1-KRA2-Ski-B, (10) BP14034-2b-1-1-TRT-33-5-SKI-2, (11) BP14038-1b-1-1-TRT-231*B-SKI-1, (12) BP14038-1b-1-1-TRT-23-1*B-SKI-2, (18) IRRI 123, (26) HHZ 5Y4-SAL1-Y1, (27) IR 06M150, (29) BP14082-2b-6-5-TRT-22-1-SKI-3, (34)1121Ski-1. Uji daya hasil lanjutan di Indramayu mengidentifikasi 10 genotype toleran
yaitu BP14092-2b-2-1-TRT-17-3-SKI-1-B,(3) IR84649-303-10-1-1-B-IND-1-KRA2-Ski-B, (10) BP14034-2b-1-1-TRT-33-5-SKI-2, (11) BP14038-1b-1-1-TRT-231*B-SKI-1, (12) BP14038-1b-1-1-TRT-23-1*B-SKI-2, (18) IRRI 123, (26) HHZ 5Y4-SAL1-Y1, (27) IR 06M150, (29) BP14082-2b-6-5-TRT-22-1-SKI-3, (34)1121Ski-1. Dari kegiatan skrining galur untuk sifat toleransi terhadap cekaman
salinitas diperoleh 72 galur toleran (skore 3), 121 galur agak toleran (skore 5), dan
117 agak rentan sampai sangat rentan (skore 7-9) terhadap cekaman salinitas pada
tingkat 12-15 dSm-1 fase bibit. Dari kegiatan skrining ketahanan galur terhadap wereng
batang coklat teridentikasi 27 galur agak tahan, 367 gelur agak rentan dan 74 glaur
rentan.
Perakitan Varietas Unggul Padi Gogo Toleran Suhu Rendah dan
Naungan dan Tahan Hama dan Penyakit
Perakitan Varietas Unggul Padi Gogo Toleran Suhu Rendah dan Naungan dan
Tahan Hama Penyakit. Aris Hairmansis, Suwarno, Rini Hermanasari, Angelita Puji
Lestari, Yullianida, Anggiani Nasution, Trisnaningsih, Nafisah, Warsono,
Sukirman, Erna Herlina, Oma, Djadjuli Ghafur. Penelitian bertujuan untuk merakit
varietas padi gogo dataran tinggi toleran suhu rendah dan padi gogo toleran
naungan, berpotensi hasil tinggi, tahan hama dan penyakit serta bermutu beras
baik. Penelitian terdiri atas 5 kegiatan yaitu 1) Pembentukan populasi dasar padi
gogo; 2) Seleksi dan evaluasi padi gogo toleran naungan; 3) Seleksi dan evaluasi
padi gogo dataran tinggi; 4) Seleksi dan evaluasi galur padi gogo tahan hama
dan penyakit 5) Skrining galur padi gogo terhadap cekaman biotik dan abiotik
serta mutu beras. Pada MT 1 2017 telah dihasilkan 130 kombinasi persilangan
baru sebagai materi untuk pertanaman F1 pada MT 2 2017. Dari 119
pertanaman F1, terpilih 83 kombinasi persilangan yang akan ditanam pada
pertanaman bastar populasi MT. 2 2017. Sebanyak 51 galur terpilih dari
pertanaman pedigree di bawah tegakan pohon kelapa dan 64 galur terpilih pada
uji observasi. Sebanyak 12 galur memiliki hasil lebih dari hasil varietas
pembanding terbaik Jatiluhur (2,2 t/ha) pada uji daya hasil pendahuluan galur
padi toleran naungan. Galur B15119C-TB-18 dan B15341-1B-TB-2 memberikan
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hasil tinggi pada kondisi naungan dengan hasil masing-masing sebanyak 5,38
t/ha dan 6,11 t/ha. Sebanyak 84 galur terpilih pada seleksi pedigree padi dataran
tinggi di desa Polosaren, Wonosobo, sementara dari uji observasi terpilih 38
galur padi gogo dataran tinggi. Pada uji daya hasil pendahuluan padi gogo
dataran tinggi di Sumatera Utara 12 galur teridentifikasi memiliki jumlah gabah
isi lebih tinggi dari pembanding Sigambiri Putih tetapi lebih rendah dari Batutugi
Galur-galur yang memiliki rata-rata hasil gabah yang lebih tinggi dari
pembanding Batutugi (1,97 t/ha) pada uji daya hasil pendahuluan antara lain
galur B14168E-MR-31 (2,65 t/ha, B14168E-MR-2 (2,63 t/ha), B14168E-MR-27
(2,59 t/ha), B14168E-MR-23 (2,37 t/ha), B14168E-MR-15 (2,36 t/ha), B14168EMR-18 2,35 (t/ha), B13604G-TB-8 (2,09 t/ha), B14168E-MR-19 (2,06 t/ha),
B14168E-MR-26 (2,01 t/ha), B12498F-MR-1-9-3 dan B11423G-MR-1-7 (2 t/ha).
Sebanyak 69 galur terpilih pada observasi tahan hama dan penyakit di Mirit,
Kebumen, Jawa Tengah. Galur-galur dengan hasil tinggi di uji observasi di
Kebumen antara lain B13134-4-MR-1-KA-1-B-TGB-35-3 (7.20 t/ha), B15341-1BTB-2 (6.67), B15379-TGB-3 (6.73 t/ha), B15119C-TB-5 (6.40 t/ha), B14958-MR11-25-4-1 (6.20 t/ha). Beberapa galur pada uji daya hasil pendahuluan
menunjukkan hasil diatas pembanding terbaik Limboto (1.83 t/ha), antara lain
B15053F-PWR-3 (2.38), B15056C-MR-1-2 (2.23 t/ha), B14948-MR-3-15-3-4 (2.34
t/ha), B14908C-MR-1-25-1-1 (2.17 t/ha) dan B15231-MR-6-1 (2.23 t/ha). Hasil
skrining biotik dan abiotik serta evaluasi mutu menunjukkan 61 galur tahan 1 ras
blas, 105 galur tahan 2 ras blas, 28 galur tahan 3 ras blas dan 12 galur tahan 4
ras blas; 27 galur agak tahan wereng batang cokelat biotipe 1, 2 dan 3; 44 galur
padi gogo toleran naungan paranet 70%; 10 galur sangat toleran keracunan
Alumunium 60 ppm dan 15 galur toleran; 11 galur agak toleran kekeringan;
Galur-galur UDHP padi gogo rata-rata memiliki tekstur nasi pulen dengan
persentase beras kepala berkisar 70% dan rendemen berkisar 50%, serta
didominasi oleh beras dengan ukuran panjang-medium dengan sedikit
pengapuran (LMS); galur-galur observasi terpilih memiliki rata-rata kadar amilosa
sebesar 19.99% dengan mutu fisik beras didominasi oleh beras yang panjangmedium dengan pengapuran sedang (LMM) dan teridentifikasi tiga galur
bertekstur ketan putih dan 14 beras merah.
Perakitan Varietas Unggul Padi Rawa
Perakitan varietas unggul padi rawa meliputi kegiatan pemuliaan padi lahan rawa
pasang surut dan rawa lebak. Kegiatan penelitian meliputi (1) Pembentukan
populasi dasar dan seleksi generasi bersegregasi, (2) Seleksi dan evaluasi galurgalur padi rawa, (3) Observasi dan uji daya hasil galur-galur padi rawa, (4)
Evaluasi toleransi galur-galur padi rawa terhadap cekaman abiotik dan biotik,
serta evaluasi mutu gabah. Beberapa hasil penelitian yang telah diperoleh antara
lain, 51 kombinasi persilangan F1 dengan tujuan menggabungkan beberapa sifat
toleransi terhadap cekaman abiotik dan biotik. Dari pertanaman bastar MT 1
2017 di Sukamandi telah terpilih 141 generasi F2 – F5; >500 nomor generasi F6
siap diuji pada pedigree di 2018. Sebanyak 118 nomor yang diseleksi secara
rumpun (P3) untuk dievaluasi ulang di pedigree, dan 58 nomor yang diseleksi

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

73

Laporan Tahunan BB Padi 2017
secara bulk untuk dilanjutkan ke observasi MT 2 2017, sedangkan pada pedigree
di KP Karang Agung, telah terpilih 176 genotipe generasi ≥F6 untuk diuji pada
generasi selanjutnya. Sebanyak 222 galur dari hasil seleksi pada pertanaman
pedigree di 2017, akan diuji pada observasi daya hasil di beberapa hotspot area
pada 2018. Lebih dari 50 galur harapan telah berhasil diidentifikasi, antara lain
16 galur dari pertanaman observasi karang agung, 60 galur terpilih dari
pertanaman observasi sukamandi, 8 galur terpilih dari UDHP karang agung, 14
galur terpilih dari percobaan di lahan rawa lebak (KP Tanggul), 4 galur dari
pertanaman UDHL di lahan pasangsurut Kalimantan (KP. Balandean). B13522EKA-5-B memiliki hasil GKG cukup tinggi yaitu 5.59 t/ha pada percobaan uji daya
hasil lanjutan di KP Balandean (lahan pasang surut masam tipe B). Hasil evaluasi
terhadap rendaman, terseleksi 8 galur yang memiliki survival rate baik. Hasil
evaluasi toleransi terhadap cekaman Aluminium berhasil mengidentifikasi 40
galur tahan, 3 galur sangat tahan (setara IR600800-23) dan 88 galur lainnya
bereaksi agak tahan terhadap cekaman 60 ppm Aluminium. Pengujian terhadap
wereng coklat biotipe 1, 2 dan 3 menunjukkan 25 galur yang agak tahan
terhadap ketiga biotipe wereng coklat (Biotipe1,2 dan 3); ada 11 galur padi rawa
yang agak tahan wereng coklat biotipe 1 dan 2 serta ada 63 galur padi rawa
yang agak tahan biotipe satu saja. Dari 179 galur padi rawa yang diuji dengan 4
ras blas ternyata ada 64 galur padi rawa yang tahan terhadap 1 ras, 25 galur
tahan terhadap 2 ras dan 15 galur tahan terhadap 3 ras yaitu galur IR 97389-BB-6-B, B14884E-SKI-16-1-1, B14884E-SKI-16-1-2, B14891E-SKI-3-1-2, B14891ESKI-3-7-3, BP29562E-SKI-5-8-3, BP29575E-SKI-5-1-1, BP29575E-SKI-5-1-2,
BP29575E-SKI-5-2-2, BP30159E-SKI-2-2, BP30159E-SKI-2-3, BP30201E-SKI-1-1,
B14308E-KA-5, B14362E-KY-13, dan B13983E-KA-6-3. Sebanyak 212 genotipe
telah dievaluasi rendemen berasnya, dan diantara 168 genotipe yang telah
selesai diuji, kisaran rendemen antara 57-74%, cukup baik dan sebagian besar
sudah memenuhi syarat minimum standar Bulog yang hanya sekitar 60%. Satu
tulisan ilmiah telah dipresentasikan pada seminar Internasional yang
diselenggarakan oleh PERIPI, Oktober 2017.
Perakitan Varietas
Kekeringan

Unggul

Padi

Sawah

Tadah

Hujan

Toleran

Lahan sawah tadah hujan merupakan pemasok produksi padi nasional terbesar
kedua setelah lahan sawah irigasi. Kendala-kendala biotik seperti hama penyakit
tanaman dan abiotik seperti kekeringan dan suhu rendah menyebabkan sulitnya
diperoleh hasil padi di lahan tadah hujan sesuai dengan potensi hasilnya pada
kondisi optimum.Untuk menanggulangi cekaman-cekaman tersebut di atas perlu
dikembangkan varietas yang memiliki toleransi terhadap sekaligus beberapa
cekaman yang terjadi, yaitu kekeringan, suhu rendah, serta tahan terhadap hama
penyakit utama seperti wereng coklat, hawar daun bakteri, dan blas. Piramiding
dengan karakter lain seperti salinitas dan rendaman perlu dilakukan bekerja sama
dengan kegiatan-kegiatan lain di BB Padi. Varietas dengan umur sangat genjah,
namun tetap berpotensi hasil tinggi, dan memiliki mutu giling serta mutu tanak
yang sesuai dengan preferensi konsumen, akan cepat diadopsi petani dan
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memberikan dampak yang nyata. Karakter-karakter tersebut akan diinkorporasikan
dalam perakitan varietas padi lahan tadah hujan ini. Oleh sebab itu dilakukan
tahapan-tahapan proses pemuliaan pada kegiatan ini, diantaranya pembentukan
populasi dasar dengan melakukan hibridisasi multicross, seleksi dan evaluasi galurgalur bersegregasi populasi generasi awal, mengengah dan lanjut, observasi galurgalur padi tadah hujan toleran kekeringan, uji daya hasil pendahuluan pada lahan
tadah hujan dataran rendah dan dataran tinggi, skrining galur-galur untuk
toleransi terhadap kekeringan, skrining galur-galur untuk ketahanan terhadap
hama penyakit utama (WBC biotipe 1 dan HDB), skriningkandungan amilosa.
Penelitian telah dilakukan pada MT1 dan MT2 2017. Penelitian menghasilkan 81 F1
(tingkat keberhasil persilangan 73.6%) untuk tujuan padi tadah hujan kombinasi
tambahan tahan HPT, sifat unggul fungsional (aromatik, beras berwarna), dan
potensi hasil tinggi. Persilangan konvensional yang telah berhasil ditujukan untuk
perakitan padi tadah hujan green super rice (GSR) aromatik, GSR beras merah,
GSR malai lebat, GSR salin, GSR rawa, GSR dataran tinggi, Japonica tahan WBC,
Japonica tahan HDB, Japonica tahan Blas, ketan merah aromatik, early morning
flowering, malai lebat aromatik, beras merah aromatik, beras hitam aromatik,
dan ultra genjah potensi hasil tinggi. Seleksi populasi pemuliaan padi sawah
tadah hujan toleran cekaman kekeringan telah dilakukan pada MT 1 2017 di
Purwakarta dan diperoleh 520 populasi dipilih rumpun terbaik (P1 atau P3), 588
galur terseleksi bulk untuk masuk ke observasi daya hasil jika terseleksi tahan
wbc biotipe 1 dan HDB strain III, serta sekitar 300 populasi untuk bulk terbaik
(generasi awal) untuk ditanam pada seleksi generasi bersegregasi berikutnya. 3.
Observasi galur-galur padi sawah tadah hujan pada MT1 dilakukan pada
kondisi kering di KP Sukamandi dan mengidektifikasi
galur-galur terbaik
diantaranya BP17586-2-0-JK-3-IND-1-SKI-9-PWK-3 (8.72 t/ha), BP18354-1-1-JK1-IND-2-SKI-1-PWK-3 (6.83 t/ha), BP29276-1-CRB-0-SKI-0-1-PWK-3 (6.11 t/ha),
BP17586-2-0-JK-3-IND-1-SKI-9-PWK-1 (5.75 t/ha), BP17586-2-0-JK-3-IND-1SKI-10-PWK-3 (5.64 t/ha), BP18354-1-1-JK-1-IND-1-SKI-4-PWK-1 (5.62 t/ha),
BP18354-1-1-JK-1-IND-2-SKI-1-PWK-2 (5.32 t/ha), BP18322-3-2-JK-0-IND-2SKI-2-PWK-2 (5.25 t/ha), BP18322-3-2-JK-0-IND-2-SKI-6-PWK-2 (5.25 t/ha),
BP18322-2-1-JK-0-IND-0-SKI-7-PWK-3 (5.21 t/ha).Observasi galur-galur padi
sawah tadah hujan pada MT2 dilakukan di Pati menggunakan teknik gogo rancah
dan mengidentifikasi galur dengan hasil tertinggi adalah BP29790d-PWK-1-SKI-26 (9.21 t/ha), disusul BP29790d-PWK-1-SKI-5-13 (8.99 t/ha), PR40781b-3-4SBY-0-CRB-1-SKI-1-2-PWK-3-SKI-1-1 (8.94 t/ha), BP19978-JK-1-IND-2-SKI-0PWK-1-SKI-4-1 (8.50 t/ha), CT21408-26P-3P-1SR-1-JK-0-SKI-3-0 (8.37 t/ha).
Varietas pembanding dengan hasil tertinggi adalah Situ Bagendit (6.39 t/ha).Uji
daya hasil galur-galur padi sawah tadah hujan toleran cekaman kekeringan telah
dilakukan di Pati pada MT1 2017 terhadap sekitar 30 genotipe dan BP17280M53D-IND (6,24 t/ha) memiliki hasil lebih tinggi daripada cek terbaik Inpari 10
(3,92 t/ha). Sebanyak 30 galur memiliki hasil setara dengan Inpari 10,
diantaranya adalah IR 83381-B-B-6-1 (4,71 t/ha), BP17280M-23D-1-SKI (4,62
t/ha), BP17280M-62D-2-SKI (4,43 t/ha), INPARI 10 (3,92 t/ha), dan IR83364-BB-95-2 (3,88 t/ha). Pada MT2 2017 di Pati diuji set uji daya hasil yang berbeda
dan diperoleh varietas pembanding terbaik adalah Inpari 42 (5.00 t/ha) dan
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Inpari 43 (4.57 t/ha), sedangkan galur dengan hasil tertinggi adalah TIL4 (4.06
t/ha) dan IR83377-B-B-105-2 (3.82 t/ha) dengan hasil setara cek terbaik.Uji
daya hasil galur-galur padi sawah toleran suhu rendah menghasilkan 11 genotipe
terbaik di atas rata-rata produktivitas yaitu BP14022-10B-GRT-2-3-7-2 (7.64
t/ha), HHZ12-SKI-2-5-0Kr-JK-0 (7,07 t/ha), Si Merah (6,95 t/ha), HHZ 8-SAL6SAL3-Y1-SKI-0-3-1-B-PWK-1 (6,94 t/ha), BP14352e-1-2-3Op-JK-IND (6,64 t/ha),
BP29362e-SKI-7-4-1 (6,61 t/ha), HHZ 5-SAL10-DT1-DT1-SKI-0-1-1-B-PWK-1
(6,30 t/ha), IRGC 121705 (5,87 t/ha), MTU-1098 (5,84 t/ha), BP29506e-SKI-8-11 (5,78 t/ha), dan BP14022-8B-GRT-1-1-4-1 (5,41 t/ha). Varietas pembanding
terbaik yaitu INPARI 26 (6,451 t/ha) diikuti Nipponbare sebesar 6,356 t/ha.
Diperoleh 4 galur harapan yang memiliki tingkat toleransi terhadap kekeringan
yang lebih baik daripada galur-galur lainnya dan cek dengan menggunakan
metode bak semen. Galur – galur tersebut diantaranya: BP17280M-50D-IND
(Skor menggulung 3, skor mengering 3, skor recovery 1), BP17280M-46D-IND
(Skor menggulung 5, skor mengering 3, skor recovery 3), BP17586-2-0-JK-3IND-1-SKI-9-PWK-3 (Skor menggulung 7, skor mengering 3, skor recovery 1),
dan BP29276-1-CRB-0-SKI-0-1-PWK-2 (Skor menggulung 5, skor mengering 3,
skor recovery 1). Diperoleh 16 galur memiliki skor ketahanan 1 (Tahan), 310 skor 3
(agak tahan), 191 skor 5 (agak rentan), dan 68 skor 7 (rentan). Skrining ketahanan
terhadap hawar daun bakteri strain III dilakukan terhadap 326 galur yang
memiliki sifat tahan dan agak tahan terhadap WBC biotipe 1 dan teridentifikasi
139 galur agak rentan (skor 4) setara IRBB5 dan IRBB7 (skor 4), 137 galur
rentan (skor 5), 49 galur rentan (skor 6), dan 1 galur sangat rentan (skor 7)
setara IR64 dan TN1 (skor 7). Pada pengujian kadar amilosa telah teridentifikasi
65 galur harapan yang memiliki kadar amilosa rata-rata > 18% (setara dengan
Ciherang).
3.1.2 Perakitan Varietas Unggul Padi Sawah Inbrida
Beras masih menjadi sumber utama energi dan gizi bagi lebih dari 90%
penduduk Indonesia. Rata-rata konsumsi beras per kapita masyarakat Indonesia
adalah 87 kg per tahun (Kementan 2016). ). Salah satu kendala dalam
peningkatan padi di lahan sawah adalah belum adanya varietas padi di lahan
sawah yang potensi hasilnya secara nyata lebih tinggi dari varietas-varietas yang
ada, seperti IR64, Ciherang dan Mekongga. Ciherang dan Mekongga hingga 2013
masih mendominasi luas pertanaman padi di Indonesia, masing-masing 946.811
ha (28,9%) dan 344.406 ha (10,51%) (data tidak dipublikasi, 2015). Karena itu
perlu perakitan varietas padi sawah yang mempunyai potensi hasil lebih tinggi
dari varietas unggul sebelumnya. Kegiatan penelitian perakitan padi sawah TA
2017 sudah selesai dilaksanakan. Beberapa kendala yang ditemui selama
pelaksanaan percobaan adalah: serangan wereng batang cokelat. Upaya
pencegahan dan penanggulangan telah dilaksanakan sehingga percobaan tidak
sampai mengalami kegagalan meskipun mengalami kehilangan hasil hingga
25%. PADI POTENSI HASIL TINGGI Dari 350 galur/varietas yang diuji pada
percobaan observasi MaT 1 2017, terpilih 151 galur yang berpenampilan dan
berdaya hasil baik, 74 galur terpilih mempunyai hasil 10-50% lebih tinggi
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dibandingkan dengan Ciherang (6,0 ton/ha). Sedangkan pada MT 2, dari 350
galur/varietas yang ditanam terpilih 95 galur yang mempunyai penampilan di
lapangan yang baik, 53 galur yang mempunyai hasil 10-100% lebih tinggi
dibandingkan dengan Ciherang (5,7 ton/ha). Dari evaluasi mutu beras diperoleh
hasil bahwa dari 10 galur yang diuji, 7 galur asal UDHL mempunyai rendemen
beras kepala yang tinggi (>80%). Dari uji tekstur nasi diketahui 6 galur
bertrekstur nasi pulen, 3 galur sedang dan satu galur pera. Dari 46 galur asal
UDHP diperoleh hasil sembilan galur yang diuji mempunyai tekstur nasi pulen, 20
galur bertekstur nasi sedang dan 17 galur pera. Enam galur UDHP merupakan
galur beras hitam dan 10 galur merupakan galur beras merah. Sedangkan dari
230 galur asal observasi diperoleh dua galur ketan, dua galur beras hitam dan 52
galur beras merah. Dari hasil UDHP MT 1 2017 diperoleh 7 galur mempunyai
hasil 16-30% lebih tinggi dibandingkan dengan Ciherang (5,0 ton/ha). Tiga galur
dengan hasil tertinggi adalah B14667E-MR-8-1 (6,5 ton/ha), B13824D-RS*1-2MR-18-1-4 (6,4 ton/ha) dan B13840E-MR-39-5-2-3-2 (6,03 ton/ha). Pada UDHP
MT2 207, terdapat 6 galur yang mempunyai hasil lebih tinggi dibandingkan
dengan Ciherang (6,2 ton/ha), yaitu galur B14484E-MR-51-1-1-5 (7,7 ton/ha),
B14484E-MR-37-2-1-4 (6,9 ton/ha), B14947F-MR-1-1-2-12-KN-2-MR-3 (6,8
ton/ha), B14419-5E-MR-11-3-1-5 (6,8 ton/ha), dan B14503-10E-MR-7-1-1-5 (6,8
ton/ha). Galur B14484E-MR-51-1-1-5 merupakan galur beras hitam, sedangkan
B14484E-MR-37-2-1-4 merupakan galur beras merah. Hasil UDHL di Sragen
menunjukkan bahwa dua galur beras putih yaitu B12531D-RS*1-1-1-PN-5-1-3-3
dan B13727C-MR-2-5-5-1 mempunyai hasil yang sedikit lebih tinggi dibandingkan
dengan Ciherang (8,4 ton/ha) yaitu berturut-turut 8,5 ton/ha dan 8,9 ton/ha.
Galur beras merah B14484E-MR-10-KN-3 mempunyai hasil GKG lebih tinggi
dibandingkan dengan Inpari 24 (7,6 ton/ha), yaitu sebesar 8,2 ton/ha. Pada
UDHL di Cialacap, galur B13727C-MR-2-5-5-1 juga menduduki peringkat teratas
untuk hasil, yaitu 7,1 ton/ha, lebih tinggi dibandingkan dengan Ciherang (6,3
ton/ha). Galur beras merah B14484E-MR-10-KN-3 juga mempunyai hasil yang
lebih tinggi dibandingkan dengan Inpari 24 (5,3 ton/ha), yaitu sebesar 7,1
ton/ha. Hasil pengujian galur-galur padi sawah potensi hasil tinggi terhadap
wereng cokelat menunjukkan bahwa6 galur asal UDHP, 3 galur asal UDHL, dan
13 galur asal observasi bereaksi agak tahan terhadap WCK biotipe 1, 2 dan 3.
Dari evaluasi ketahanan terhadap hawar daun bakteri diperoleh hasil bahwa 5
galur asal UDHP dan 2 galur asal UDHL mempunyai reaksi agak tahan (AT)
terhadap HDB kelompok III, IV dan VIII. Kelima galur UDHP tersebur adalah
B14492E-MR-43-1-1-5, B14419-1E-MR-18-1-1-3, B13786-6F-MR-7-1-1, B13826DRS*1-3-MR-16-1-5, dan B13786-6F-MR-19-1-1. Sedangkan dua galur asal UDHL
adalah B13784C-MR-2-5-6-5-KN-3 dan B13813D-RS*1-1-MR-8-1. Dari evaluasi
ketahanan terhadap blas menunjukkan bahwa 14 galur tahan terhadap 3 ras
yaitu galur B14947F-MR-1-1-2-12-KN-2-MR-3,
B14419-1E-MR-18-1-1-3,
B14667E-MR-8-1, B14667E-MR-9-6, Inpari 33 (asal UDHP); galur B13824E-MR18-3-3, B13823E-MR-17-2-3-1-3-SKI-3, B13813D-RS*1-1-MR-8-1, B14667E-MR95, B14484E-MR-10-KN-3 (asal UDHL); galur B13824E-MR-18-3-4-1-5-1-1,
B13824E-MR-18-3-4-1-5-1-2, B13824E-MR-18-3-5-1-3-2-1, dan B13824E-MR18-3-5-1-3-2-1 (pertanaman OBS). PERAKITAN PADI OPT Pada pertanaman
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observasi MT1 2017, telah dievaluasi sebanyak 477 galur dengan 5 varietas
pembanding. Telah diperoleh beberapa galur yang menunjukkan hasil GKG lebih
tinggi daripada varietas pembanding Inpari 32. Galur galur tersebut adalah
BP29579e-SKI-1-2-2 (7,23 t/ha), BP29652e-SKI-10-4-1 (7,16 t/ha), dan
BP29654e-SKI-1-1 (6,97 t/ha). Pada pertanaman ujidaya hasil pendahuluan MT 1
2017 telah dievaluasi sebanyak 45 galur dengan 4 varietas pembanding di 2
lokasi hotspot penyakit, yaitu KP Kuningan dan Cikembar – Sukabumi.
Berdasarkan keragaan tanaman, rata-rata hasil gabah kering giling di dua lokasi
tersebut dan sifat agronomi lain maka terpilih 19 galur akan dilanjutkan pada
pengujian selanjutnya. Uji daya hasil galur/kombinasi hibrida untuk daya hasil 15
ton/ha di KP Pusakanagara dan Sukamandi telah selesai dilakukan. Berdasarkan
keragaan tanaman, rata-rata hasil gabah kering giling di Pusakanegara dan
Sukamandi, dan sifat agronomi lain maka terpilih 10 galur akan dilanjutkan ke uji
multilokasi potensi hasil tinggi. Skrining galur-galur untuk ketahanan terhadap
hawar daun bakteri, telah dilakukan pada MT 1 2017 pada pertanaman observasi
dan pedigree di KP Sukamandi.Hasil pengujianpada pertanaman pedigree padi
terhadap HDB pada stadia generatif diperoleh 109 galur yang bereaksi tahan,
358 galur agak tahan, 114 galur rentanterhadap HDB patotipe III. Sebanyak 59
galur agak tahan, 351 rentan, 234 sangat rentan terhadap HDB patotipe IV.
Sebanyak 11 galur tahan, 154 agak tahan, 360 galur rentan, 56 sangat rentan
terhadap HDB patotipe VIII. Hasil pengujianpada pertanaman observasi padi
terhadap HDB pada stadia generatif diperoleh 159 galur yang bereaksi tahan,
296 galur agak tahan, 9 galur rentanterhadap HDB patotipe III. Sebanyak 105
galur tahan, 220 galur agak tahan, 117 galur rentan, 24 galur sangat rentan
terhadap HDB patotipe IV. Sebanyak 11 galur tahan, 279 agak tahan, 160
rentan, 16 sangat rentan terhadap HDB patotipe VIII. Hasil skrining ketahanan
terhadap penyakit blas, dari 200 galur yang diuji ternyata ada 81 galur yang
bereaksi tahan terhadap 1 ras blas , 16 galur tahan terhadap 2 ras dan 2 galur
tahan terhadap 3 ras yaitu galur BP8182-3f-4-3-WBC-2-4-1-2 dan galur BP81823f-4-3-WBC-3-8-10-1 yang tahan ras 033, 073 dan ras 173. Hasil skrining
ketahanan tungro inokulum Garut diperoleh 2 galur tahan dan 5 galur agak
tahan, dan terhadap tungro inokulum Purwakarta diperoleh 2 galur tahan dan 7
galur agak tahan. Kegiatan karakterisasi galur-galur padi untuk sifat fisika kimia
telah dilaksanakan pada MT 2 2017 di laboratorium BBPadi Sukamandi.
Berdasarkan kehampaan, galur BP17676e-7-3-3-1tergolong memiliki gabah
bermutu rendah sehingga konsekuensinya memiliki densitas yang juga kecil.
Galur IR 09A133-Kn-1 memiliki densitas tertinggi yaitu 565,5 g/L. Beras
tergolong memiliki mutu giling yang tinggi jika memiliki persentase beras kepala
yang tinggi. Sebanyak 12 galur memiliki rendemen beras giling yang baik serta
persentase beras kepala yang yang tinggi, diatas 95% yaitu galur 483-43-2,
BP17886e-10-2-2-3, BP17674e-4-3-3-1, 492-63-1, BP8182-3f-4-3-WBC-3-8-10-1,
BP17886e-10-2-1-2, BP8182-3f-4-3-WBC-3-1-10-3, BP5154f-Kn-9-2-2-WBC-3-27-3, BP20416b-1-0-1-1-2-3, BP17694e-8-7-4-1, HHZ2-SKI-19-7-0Kr-JK-0-0, dan
BP8182-3f-4-3-WBC-3-8-6-1.
Galur-galur
tersebut
berpotensi
untuk
dikembangkan menjadi produk beras premium. Menurut ukuran dan bentuknya,
galur dengan butir beras yang terpendek adalah BP19682f (6,44 mm),
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sedangkan aksesi dengan butir beras yang terpanjang adalah BP19210e-6-3-2-2
( 7,89 mm). Rasio panjang/lebar
terendah yaitu BP19682f (2,40 mm)
sedangkan rasio tertinggi yaitu BP19210e-6-3-2-2 (3,54 mm). Berdasarkan
kandungan amilosa, dari 60 galur yang diuji, 11 galur tergolong dalam memiliki
amilosa rendah (10-19%, sangat pulen), 45 galur memiliki kandungan amilosa
sedang (20-25%, pulen), dan 4 galur memiliki kandungan amilosa tinggi (pera).
PERAKITAN PADI HIBRIDA Pengujian Observasi Daya Hasil (ODH) di
Sukamandi MT1 2017 terseleksi 58 hibrida dengan kisaran hasil antara 2.09 t/ha
sampai dengan 9.32 t/ha (A6/CRS1412).Apabila dibandingkan dengan keempat
pembanding, sebanyak 4 hibrida menunjukkan kelebihan hasil di atas 20% lebih
tinggi. Kelima hibrida tersebut adalah: A7/CRS1380, A6/CRS1390,
BC5355/CRS1393, dan A6/CRS1412. Pada Mt 2 di dapat hasil yang tinggi
kombinasi hibrida GMJ15/CRS1468 sebesar 9 ton/ha. Uji Daya Hasil Pendahuluan
di Purbalingga MT1-2017 Hasil gabah dan standar heterosis dari materi UDHP di
KP Purbalingga MT 1 tiga puluh enam hibrida yang diuji apabila dibandingkan
ketiga varietas pembanding, terseleksi tiga hibrida dengan kelebihan hasil antara
lain : 7.55 (A7/CRS1284), 7,93 t/ha (A7/CRS1170) dan GMJ12/CRS1206 dengan
hasil 7,47 t/ha di musim ke 2 terdapat kombinasi hibrida GMJ12/CRS 1191
menghasilkan gabah 10.37 ton/ha. Kegiatan pengujian daya hasil pendahuluan
di Purwakarta Jawa Barat terpilih 5 hibrida dengan standar heterosis di atas 20
% yaitu
A7/CRS1187, A7/CRS1167, A7/CRS1277, GMJ10/CRS1195 dan
GMJ12/CRS1168. Uji Daya Hasil Lanjutan di KP.Kuningan MT 1 2017 Pengujian
daya hasil lanjutan padi hibrida di Kebun Percobaan Kuningan MT1 2017
Terseleksi 4 hibrida dengan kelebihan hasil antara 11.22 – 23.5% lebih tinggi
dibandingkan dengan Inpari 32. Keempat hibrida tersebut adalah
GMJ12/CRS850, GMJ12/CRS851, GMJ12/CRS857, dan GMJ12/CRS942, pada
musim ke 2 untuk hasil gabah tertinggi pada kombinasi hibrida ( 7,63 t/ha dan
tidak beda nyata dengan varietas pembanding. Pengujian daya hasil lanjutan
padi hibrida di Purbalingga Jawa Tengah MT1 2017 Terhadap Mapan P05
terseleksi 1 hibrida yang memberikan hasil sama yaitu GMJ12/VRS849
sedangkan pada musim ke 2 terdapat hasil berkisar 5.33 t/ha – 8.76 t/ha
sedangkan varietas pembanding Mapan P05 6.67 t/ha dan Inpari 32 7.06 t/ha.
Pengujian daya hasil lanjutan padi hibrida di Batang Jawa Tengah MT1 2017 ada
dua hibrida yaitu GMJ12/CRS851 dan GMJ12/CRS848 yang tinggi dibandingkan
dengan Inpari 32, Untuk hasil musim ke 2 hasil teringgi didapatkan hibrida
dengan kombinasi GMJ12/CRS 939 sebesar 4.22 t/ha sedangkan varietas
pembanding tinggi Inpari 32 sebesar 4.19 t/ha. Terhadap inokulum Purwakarta,
sebanyak 17 genotipe bereaksi agak tahan adapun genotipe lainnya bereaksi
rentan. Tahan terhadap 1 ras blas ada sebanyak 23 galur yang terdiri dari galur
UDHP sebanyak 7 galur, UDHL sebanyak 7 galur, CRS sebanyak 8 galur dan 1
galur H272. Tahan terhadap 2 ras ada sebanyak 52 galur yang terdiri dari 27
galur UDHP, 13 galur UDHL, 4 galur H, 7 galur CRS dan 1 galur GNPL2. Adapun
hasil uji organoleptik menunjukkan secara umum 60 genotipe yang diuji diterima
dengan baik oleh panelis berdasarkan warna, kilap, kepulenan, rasa, dan aroma.
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Perakitan Padi Sawah Potensi Hasil Tinggi
Penelitian Perakitan Padi Sawah Potensi Hasil Tinggi (PSPHT) merupakan salah
satu program penelitian pemuliaan BB Padi yang bertujuan untuk membentuk
varietas unggul padi. Dari kegiatan penelitian PSPHT TA 2017 dihasilkan: (1) 154
kombinasi persilangan yang terdiri atas 92 silang tunggal, 39 silang puncak, dan
23 silang ganda; (2) Dari 107 bastar populasi, terpilih 14 nomor yang dipenen
individu (rumpun) dengan total rumpun terpilih sebanyak 284 rumpun; (3) Dari
2500 pedigree terpilih 378 galur yang berasal dari 52 kombinasi persilangan dan
akan diteruskan pada tahap selanjutnya; (4) Dari 350 galur/varietas yang diuji
pada percobaan observasi MT 1 2017, terpilih 151 galur yang berpenampilan dan
berdaya hasil baik, 74 galur terpilih mempunyai hasil 10-50% lebih tinggi
dibandingkan dengan Ciherang (6,0 ton/ha). Sedangkan pada MT 2 terpilih 95
galur yang mempunyai penampilan di lapangan yang baik, 53 galur yang
mempunyai hasil 10-100% lebih tinggi dibandingkan dengan Ciherang (5,7
ton/ha); (5) Dari 30 galur/varietas yang ditanam pada pemurnian benih
dihasilkan benih murni sebanyak 500-1.200 gram tiap galur/varietas; (6) Dari
evaluasi mutu beras diperoleh hasil bahwa dari 10 galur yang diuji, 7 galur asal
UDHL mempunyai rendemen beras kepala yang tinggi (>80%). Dari uji tekstur
nasi diketahui 6 galur bertrekstur nasi pulen, 3 galur sedang dan satu galur pera.
Dari 46 galur asal UDHP diperoleh hasil sembilan galur yang diuji mempunyai
tekstur nasi pulen, 20 galur bertekstur nasi sedang dan 17 galur pera. Enam
galur UDHP merupakan galur beras hitam dan 10 galur merupakan galur beras
merah. Sedangkan dari 230 galur asal observasi terdapat dua galur ketan, dua
galur beras hitam dan 52 galur beras merah; (7) Dari hasil UDHP MT 1 2017
diperoleh 7 galur mempunyai hasil 16-30% lebih tinggi dibandingkan dengan
Ciherang (5,0 ton/ha). Pada UDHP MT2 2017, terdapat 6 galur yang mempunyai
hasil lebih tinggi dibandingkan dengan Ciherang (6,2 ton/ha); (8) Hasil UDHL di
Sragen menunjukkan bahwa dua galur beras putih yaitu B12531D-RS*1-1-1-PN5-1-3-3 dan B13727C-MR-2-5-5-1 mempunyai hasil yang sedikit lebih tinggi
dibandingkan dengan Ciherang (8,4 ton/ha) yaitu berturut-turut 8,5 ton/ha dan
8,9 ton/ha. Galur beras merah B14484E-MR-10-KN-3 mempunyai hasil GKG lebih
tinggi dibandingkan dengan Inpari 24 (7,6 ton/ha), yaitu sebesar 8,2 ton/ha.
Pada UDHL di Cialacap, galur B13727C-MR-2-5-5-1 juga menduduki peringkat
teratas untuk hasil, yaitu 7,1 ton/ha, lebih tinggi dibandingkan dengan Ciherang
(6,3 ton/ha). Galur beras merah B14484E-MR-10-KN-3 juga mempunyai hasil
yang lebih tinggi dibandingkan dengan Inpari 24 (5,3 ton/ha), yaitu sebesar 7,1
ton/ha; (9) Hasil pengujian galur-galur padi sawah potensi hasil tinggi terhadap
wereng cokelat menunjukkan bahwa 6 galur asal UDHP, 3 galur asal UDHL, dan
13 galur asal observasi bereaksi agak tahan terhadap WCK biotipe 1, 2 dan 3;
(10) Dari evaluasi ketahanan terhadap hawar daun bakteri diperoleh hasil bahwa
5 galur asal UDHP dan 2 galur asal UDHL mempunyai reaksi agak tahan (AT)
terhadap HDB kelompok III, IV dan VIII; (11) Dari evaluasi ketahanan terhadap
blas menunjukkan bahwa 14 galur tahan terhadap 3 ras blas.
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Perakitan Padi Hibrida
Penelitian Perakitan Padi Hibrida 2017 terdiri dari : Pembentukan populasi
F1pada MT-1 2017 diperoleh Tujuh delapan pasang F1 mempunyai tingkat
sterilitas tinggi (high sterile) yang terdiri dari 23 pasang BC1, 25 pasang BC2, 20
pasang BC3 dan 10 pasang BC4. Seleksi generasi awal dan menengah pada
populasi perbaikan galur pelestari dan pemulih kesuburan pada MT-1, 2017
diperolehsebanyak 103 populasi F1, 87 populasi F2, 110 populasi F3, 34 populasi
F4 dan 23 populasi F5 untuk dilanjutkan pada MT2 2017. Pembentukan galur
mandul jantan baru (Back Cross Nursery) Pada MT2 2017 di KP Sukamandi
diperoleh sebanyak 95 pasang F1, yang terdiri dari 17 pasang BC1, 23 pasang
BC2, 25 pasang BC3, 20 pasang BC4 dan 10 pasang BC5. Kegiatan Pemurnian A,
B dan R sudah dilakukan di musim pertama dan kedua Dari 14 GMJ terdapat 3
GMJ yang memperoleh hasil benih yang sedikit berkisar antara 0.3-0.5 kg. Hasil
Produksi benih pengadaan benih observasi MT 1 2017 didapat 436 kombinasi
yang mendapatkan benih diatas 6 gram, sebanyak 307 kombinasi hibrida yang
mendapatkan benih minimal dan lebih 20 gram per kombinasi. Kegiatan BP
UDHP benih yang dihasilkan dari produksi ini berkisar antara 100 – 1800 gram
(BC5355/CRS1310).Sebanyak 22 kombinasi hibrida mendapatkan hasil benih
diatas 600 gram. Pada MT 2 2017 akan diproduksi kombinasi kombinasi hibrida
yang benihnya kurang dari 600 gram. Kegiatan BP UDHL benih yang dihasilkan
dari produksi ini berkisar antara 0.4 – 4.6 kg.Benih terbanyak, yaitu 4.6 kg
(A7/CRS1097), dan A7/CRS1075 yaitu sebesar 4.1 kg.Pengujian Observasi Daya
Hasil (ODH) di Sukamandi MT1 2017 terseleksi 58 hibrida dengan kisaran hasil
antara 2.09 t/ha sampai dengan 9.32 t/ha (A6/CRS1412).Apabila dibandingkan
dengan keempat pembanding, sebanyak 4 hibrida menunjukkan kelebihan hasil
di atas 20% lebih tinggi. Kelima hibrida tersebut adalah: A7/CRS1380,
A6/CRS1390, BC5355/CRS1393, dan A6/CRS1412. Uji Daya Hasil Pendahuluan di
Purbalingga MT1-2017 Hasil gabah dan standar heterosis dari materi UDHP di KP
Purbalingga MT 1 tiga puluh enam hibrida yang diuji apabila dibandingkan ketiga
varietas pembanding, terseleksi tiga hibrida dengan kelebihan hasil antara lain :
7.55 (A7/CRS1284), 7,93 t/ha (A7/CRS1170) dan GMJ12/CRS1206 dengan hasil
7,47 t/ha. Kegiatan pengujian daya hasil pendahuluan di Purwakarta Jawa Barat
terpilih 5 hibrida dengan standar heterosis di atas 20 % yaitu A7/CRS1187,
A7/CRS1167, A7/CRS1277, GMJ10/CRS1195 dan GMJ12/CRS1168. Uji Daya Hasil
Lanjutan di KP.Kuningan MT 1 2017 Pengujian daya hasil lanjutan padi hibrida di
Kebun Percobaan Kuningan MT1 2017 Terseleksi 4 hibrida dengan kelebihan
hasil antara 11.22 – 23.5% lebih tinggi dibandingkan dengan Inpari 32. Keempat
hibrida tersebut adalah GMJ12/CRS850, GMJ12/CRS851, GMJ12/CRS857, dan
GMJ12/CRS942. Pengujian daya hasil lanjutan padi hibrida di Purbalingga Jawa
Tengah MT1 2017 Terhadap Mapan P05 terseleksi 1 hibrida yang memberikan
hasil sama yaitu GMJ12/VRS849. Pengujian daya hasil lanjutan padi hibrida di
Batang Jawa Tengah MT1 2017 ada dua hibrida yaitu GMJ12/CRS851 dan
GMJ12/CRS848 yang tinggi dibandingkan dengan Inpari 32. Terhadap inokulum
Purwakarta, sebanyak 17 genotipe bereaksi agak tahan adapun genotipe lainnya
bereaksi rentan. Tahan terhadap 1 ras blas ada sebanyak 23 galur yang terdiri
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dari galur UDHP sebanyak 7 galur, UDHL sebanyak 7 galur, CRS sebanyak 8
galur dan 1 galur H272. Tahan terhadap 2 ras ada sebanyak 52 galur yang terdiri
dari 27 galur UDHP, 13 galur UDHL, 4 galur H, 7 galur CRS dan 1 galur GNPL2.
Adapun hasil uji organoleptik menunjukkan secara umum 60 genotipe yang diuji
diterima dengan baik oleh panelis berdasarkan warna, kilap, kepulenan, rasa,
dan aroma.
Peningkatan Ketahanan Varietas Unggul Padi Sawah Terhadap Hama
Dan Penyakit Utama
Penelitian Perakitan VUB Padi Sawah Tahan Hama dan Penyakit Utama terdiri
dari empat aktivitas yaitu (1). Seleksi dan evaluasi galur-galur padi sawah tahan
OPT (2) Observasi dan uji daya hasil padi sawah tahan OPT (3) skrining galurgalur untuk ketahanan terhadap wereng batang coklat, hawar daun bakteri, blas,
dan virus tungro serta (4) karakterisasi galur-galur padi untuk sifat fisika kimia.
Capaian penelitian pada masing-masing kegiatan sampai bulan November 2017
adalah sebagai berikut: Pada pertanaman bastar MT1 2017, dievaluasi sebanyak
229 kombinasi persilangan bersegregasi generasi F1– F5 hasil evaluasi
pertanaman bastar MT 2 2016. Pada MT2 2017 pertanaman bastar tersebut
ditanam kembali dari materi terpilih dan materi baru yang berasal dari
pertanaman F1 musim sebelumnya. Pada pertanaman pedigree dievaluasi 2500
entri yang berasal dari 580 entri pedigree tiga baris,dan 1800 entri pedigree 1
baris hasil seleksi pedigree MT2 2016. Pada MT2 pertanaman pedigree
mengevaluasi sebanyak 2382 entri baik pedigree tiga baris dan pedigree satu
baris. Pada pertanaman observasi MT1 2017, dievaluasi sebanyak 477 galur
dengan 5 varietas pembanding. Dari hasil observasi diperoleh beberapa galur
yang menunjukkan hasil GKG lebih tinggi daripada varietas pembanding Inpari
32. Galur galur tersebut adalah BP29579e-SKI-1-2-2 (7,23 t/ha), BP29652e-SKI10-4-1 (7,16 t/ha), dan BP29654e-SKI-1-1 (6,97 t/ha). Pada pertanaman uji
daya hasil pendahuluan MT 1 2017 dievaluasi sebanyak 45 galur dengan 4
varietas pembanding di 2 lokasi hotspot penyakit, yaitu KP Kuningan dan
Cikembar – Sukabumi. Berdasarkan keragaan tanaman, rata-rata hasil gabah
kering giling di dua lokasi tersebut dan sifat agronomi lain maka terpilih 19 galur
akan dilanjutkan pada pengujian selanjutnya yaitu 488-58-1, BP8182-3f-4-3WBC-2-4-1-2, 492-63-1, BP8182-3f-4-3-WBC-3-8-10-1, HHZ2-SKI-19-7-0Kr-JK-00, BP20238b-7-3-SKI-0-8-1, BP20797d-SKI-1-2-7-1,BP19682b-WBC-2-6-9-2,
BP19774b-WBC-1-10-1-2, BP8182-3f-4-3-WBC-2-4-1-2, 490-61-2, BP17768e-9-67-2,
BP4112-4f-Kn-1-2-1-5-WBC-3-9-1-1,
BP8182-3f-4-3-WBC-2-10-4-2,
BP5154f-Kn-9-2-2-WBC-3-2-7-3, BP18422d-1-2, BP4112-4f-Kn-1-2-1-5- WBC-310-4, BP8182-3f-4-3-WBC-3-1-10-3 dan BP4112-4f-Kn-1-2-1-5-WBC-3-4-4-1.
Pada pertanaman uji daya hasil lanjutan, dievaluasi sebanyak 44 galur dengan 5
varietas pembanding di 2 lokasi pengujian yaitu Desa Kendal Sari Kec.
Petarukan Pemalang dan di KP Kuningan. Skrining galur untuk sifat ketahanan
wereng cokelat, penyakit blas, penyakit tungro dilakukan pada MT 2 2017. Hasil
skrining masal ketahanan 600 galur uji terhadap WBC biotipe 1 diperoleh
sebanyak 44 galur bereaksi tahan, 109 galur bereaksi agak tahan, 225 galur
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bereaksi agak rentan, 215 galur bereaksi rentan. Hasil pengujian pada
pertanaman pedigree padi terhadap HDB pada stadia generatif diperoleh 109
galur yang bereaksi tahan, 358 galur agak tahan, 114 galur rentan terhadap HDB
patotipe III. Sebanyak 59 galur agak tahan, 351 rentan, 234 sangat rentan
terhadap HDB patotipe IV. Sebanyak 11 galur tahan, 154 agak tahan, 360 galur
rentan, 56 sangat rentan terhadap HDB patotipe VIII. Hasil pengujian pada
pertanaman observasi padi terhadap HDB pada stadia generatif diperoleh 159
galur yang bereaksi tahan, 296 galur agak tahan, 9 galur rentan terhadap HDB
patotipe III. Sebanyak 105 galur tahan, 220 galur agak tahan, 117 galur rentan,
24 galur sangat rentan terhadap HDB patotipe IV. Sebanyak 11 galur tahan, 279
agak tahan, 160 rentan, 16 sangat rentan terhadap HDB patotipe VIII. Hasil
skrining ketahanan terhadap penyakit blas, dari 200 galur yang diuji ternyata ada
81 galur yang bereaksi tahan terhadap 1 ras blas , 16 galur tahan terhadap 2
ras dan 2 galur tahan terhadap 3 ras yaitu galur BP8182-3f-4-3-WBC-2-4-1-2
dan galur BP8182-3f-4-3-WBC-3-8-10-1 yang tahan ras 033, 073 dan ras 173.
Skrining ketahanan terhadp tungro inokulum Garut diperoleh 2 galur tahan dan 5
galur agak tahan dan skrining ketahanan terhadap tungro inokulum Purwakarta
diperoleh 2 galur tahan dan 7 galur agak tahan. Karakterisasi mutu fisik gabah,
mutu fisik beras, karakterisasi mutu giling beras, dan karakterisasi amilosa.
Berdasarkan kehampaan, galur BP17676e-7-3-3-1 tergolong memiliki gabah
bermutu rendah sehingga konsekuensinya memiliki densitas yang juga kecil.
Galur IR 09A133-Kn-1 memiliki densitas tertinggi yaitu 565,5 g/L. Beras
tergolong memiliki mutu giling yang tinggi jika memiliki persentase beras kepala
yang tinggi. Sebanyak 12 galur memiliki rendemen beras giling yang baik serta
persentase beras kepala yang yang tinggi, diatas 95% yaitu galur 483-43-2,
BP17886e-10-2-2-3, BP17674e-4-3-3-1, 492-63-1, BP8182-3f-4-3-WBC-3-8-10-1,
BP17886e-10-2-1-2, BP8182-3f-4-3-WBC-3-1-10-3, BP5154f-Kn-9-2-2-WBC-3-27-3, BP20416b-1-0-1-1-2-3, BP17694e-8-7-4-1, HHZ2-SKI-19-7-0Kr-JK-0-0, dan
BP8182-3f-4-3-WBC-3-8-6-1.
Galur-galur
tersebut
berpotensi
untuk
dikembangkan menjadi produk beras premium. Menurut ukuran dan bentuknya,
galur dengan butir beras yang terpendek adalah BP19682f (6,44 mm),
sedangkan aksesi dengan butir beras yang terpanjang adalah BP19210e-6-3-2-2
(7,89 mm). Rasio panjang/lebar terendah yaitu BP19682f (2,40 mm) sedangkan
rasio tertinggi yaitu BP19210e-6-3-2-2 (3,54 mm). Berdasarkan kandungan
amilosa, dari 60 galur yang diuji, 11 galur tergolong dalam memiliki amilosa
rendah (10-19%, sangat pulen), 45 galur memiliki kandungan amilosa sedang
(20-25%, pulen), dan 4 galur memiliki kandungan amilosa tinggi (pera).
3.2 Plasma Nutfah Padi
3.2.1 Eksplorasi, Rejuvenasi, Karakterisasi, Dan Skirning Sumber Daya
Genetik Padi Terhadap Cekaman Biotik Dan Abiotik Mendukung
Program Perakitan Varietas Baru
Plasma nutfah varietas lokal Indonesia telah teridentifikasi varietas
lokal yang memiliki ketahanan terhadap cekaman biotik dan abiotik. Sifat-sifat
unggul spesifik varietas lokal tersebut baru sebagian kecil yang telah
dimanfaatkan sebagai donor gen dalam pemuliaan. Kegiatan penelitian dilakukan
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di Jawa Barat, di laboratorium, rumah kassa dan lapangan. Kegiatan Eksplorasi
telah dilakukan di 14 kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, pada bulan Pebruari
dan September 2017. Hasil eksplorasi diperoleh 133 padi lokal potensial. Sebaran
temuan padi lokal yang teridentifikasi adalah sebagai berikut: Dairi (8 aksesi),
Deli Serdang (12 aksesi), Karo (7 Aksesi), Pakpak Bharat (13 aksesi), Simalungun
(11 aksesi), Humbang Hasundutan (6 aksesi), Langkat (2 aksesi), Mandailing
Natal (4 aksesi), Palas Utara (1 aksesi), Samosir (7 aksesi), Serdang Berdagai (1
aksesi), Tapanuli selatan (6 aksesi), Tapanuli Utara (17 aksesi), Toba Samosir
(24 aksesi); Proses importasi benih SDG sampai dengan Bulan November 2017
telah dilakukan dan telah diperoleh 242 galur introduksi lulus karantina dan 497
galur dalam proses izin pemasukan SDG. Proses eksportasi benih SDG padi
sampai dengan Bulan November 2017 telah dilakukan dan telah dikeluarkan SDG
ke luar Indonesia (IRRI) sebanyak 24 galur telah dikirim dan 1 galur dalam
proses pengiriman; Telah di rejuvinasi sebanyak 300 aksesi, 279 aksesi tumbuh
dan 21 aksesi tidak tumbuh, Hasil rejuvinasi diperoleh benih antara 200 -3500
gram. Diperoleh 3 aksesi yang memiliki respon agak tahan (skor 3) terhadap
wereng coklat biotipe 2 yaitu Ketan, Boneng, dan Gedabung. Selain itu aksesi
Ketan juga memiliki respon agak tahan terhadap wereng coklat biotipe 3. Pada
fase vegetatif tanaman padi, tidak ada aksesi yang bereaksi tahan terhadap HDB
patotipe III, IV, dan VIII. Padi Serepet Tinggi bereaksi agak ahan terhadap
HDPB patotipe III. Aksesi yang menunjukkan reaksi tahan terhadap tungro
inokulum Purwakarta yaitu Padi Pandan (1852) dan empat aksesi yang bereaksi
agak tahan yaitu: Ketan Abang (1562), Sawah Kanyut II (1569), Sawah Belut I
(1572), dan Ketan Lokal Keriting (1782) selebihnya bereaksi rentan. Dari 100
varietas lokal yang diuji dengan 4 ras blas ternyata ada 25 varietas yang tahan
terhadap 1 ras blas , 58 varietas tahan terhadap 2 ras blas dan 4 varietas tahan
3 ras blas yaitu Talun Bagang, Umbang Buluh Pulang Pisang, Padi Pandan dan Si
Bujang Banu. Tidak terdapat varietas yang beraksi tahan terhadap BLS. Empat
aksesi plasma nutfah padi menunjukkan toleran selama 17 hari cekaman
salinitas, dan agak toleran selama 19 hari cekaman pada fase bibit. Kegiatan
skrining plasma nutfah padi terhadap cekaman salinitas pada fase generative
mengindikasikan varietas Talum Bintik (acc20) dan Pontianak (acc71) dapat
dijadikan sebagai tetua dalam persilangan untuk perbaikan varietas toleran salin.
Telah dikarakterisasi fenotipik 20-44 karakter berdasarkan Standar Evaluation
System for Rice (SES), terhadap 242 genotipe sumberdaya genetik padi BB Padi;
Diperoleh 15 genotipe yang mempunyai panjang malai > 35 cm, antara lain Padi
Kayeli (reg. 7877), Mentik Cere Belut (reg. 8016), Ketan Peleren (reg. 8063),
Pulut Janggut (reg. 8459); Diperoleh 1 genotipe yang mempunyai jumlah gabah
isi per malai > 200 butir yaitu Utri Deli (reg. 8100); Diperoleh 1 genotipe yang
mempunyai bobot 1000 butir > 35 gram dengan ka 14%, yaitu Bangkouy (reg.
8042); Diperoleh 14 genotipe yang mempunyai warna beras pecah kulit merah
antara lain Ketik 4 (reg. 7837), Ketan Merah (reg. 7841), Gumilang (reg. 7862,
Padi Merah (reg. 7964); Diperoleh 2 genotipe yang mempunyai warna beras
pecah kulit ungu yaitu Pulu Lotong (reg. 8132) dan SiPuluk Arang (reg. 8143).
Metode inokulasi menggunakan biakan murni jamur R. solani yang diberbanyak
pada media dedak dan sekam lebih baik untuk menunjukkan tingkat kerentanan
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varietas padi yang diuji terhadap penyakit hawar pelepah. Menggunakan metode
ini tingkat keparahan penyakit dan penurunan hasil tanaman terlihat lebih nyata
dibanding dengan cara inokulasi yang lain. Dari 60 aksesi sumber daya genetik
padi yang dianalisis, terdapat 43 aksesi yang merupakan beras dengan lapisan
bekatul coklat muda dan warna endosperm putih dan 17 aksesi memiliki lapisan
bekatul coklat sampai hitam dengan warna endosperm kemerahan sampai hitam
(beras berpigmen). Yang termasuk beras berpigmen adalah aksesi 10469,
10470, 10471, 10472, 10473, 10478, 10481 (ketan hitam), 10484, 10488,
10509, 10510, 10531, 10536, 10538, 10563, 10566, 10575 (ketan merah), dan
10588. Berdasarkan persentase kehampaan gabahnya, secara umum sebagian
besar aksesi merupakan gabah bermutu baik. Densitas gabah berkisar antara
352.5-606.5 (g/l), dimana terdapat 2 aksesi memiliki densitas gabah yang cukup
tinggi (>580 g/l), seperti aksesi 10500 (606.5 g/l), dan aksesi 10577 (587.0 g/l).
Bobot 1.000 butir dari 60 aksesi berkisar antara 14.96 – 28.63 g. Berdasarkan
SNI Gabah No. 01-0224-1987, dari 60 aksesi terdapat 7 aksesi yang masuk
dalam kelas mutu 1, 31 aksesi masuk kelas mutu 2, 12 aksesi masuk kelas mutu
3 dan 10 aksesi tidak masuk dalam kelas mutu gabah (kehampaan >3%).
Terdapat 29 aksesi yang tergolong memiliki mutu giling yang sangat baik
(memiliki randemen beras giling melebihi 70% dan prosentase beras kepala
diatas 95%) yaitu aksesi 10469, 10473, 10475, 10479, 10481, 10486, 10487,
10488, 10491, 10499, 10513, 10515, 10520, 10527, 10530, 10531, 10536,
10538, 10540, 10542, 10544, 10545, 10550, 10551, 10562, 10563, 10564,
10566, 10575. Aksesi-aksesi tersebut berpotensi untuk dikembangkan menjadi
produk beras premium. Dari 60 aksesi yang diamati terdapat 25 aksesi memiliki
ukuran panjang (6.61-7.5 mm), 26 aksesi memiliki ukuran sedang (5.51 - 6.6
mm), 9 aksesi memiliki ukuran pendek (≤ 5.5mm). Ukuran beras terpanjang
terdapat pada aksesi 10544 dan ukuran beras terpendek pada aksesi 10500.
Sementara berdasarkan bentuknya, terdapat 13 aksesi yang memiliki bentuk
slender (panjang dan ramping), 43 aksesi yang memiliki bentuk medium
(sedang), dan 4 aksesi yang memiliki bentuk bold (pendek agak lonjong). Nilai
derajat putih untuk 60 aksesi SDG yang diuji berkisar antara 12.40-59.50%,
sedangkan nilai keterawangan berkisar antara 0-2.39 %. Kandungan protein dari
60 aksesi cukup baik yaitu berkisar 8.62-12.32%. Kandungan protein tertinggi
terdapat pada aksesi 10473 (12.32%). Terdapat 4 aksesi termasuk beras
beramilosa sangat rendah atau beras ketan (2-9%), dimana aksesi 10481
merupakan ketan hitam, aksesi 10575 merupakan ketan merah serta aksesi
10480 dan 1049 merupakan ketan putih. Dari hasil pengujian ditemukan 10
aksesi beras berpigmen yang memiliki tekstur pulen (amilosa rendah) yaitu
10472, 10473, 10478, 10484, 10488, 10536, 10538, 10563, 10566, dan 10580.
Aksesi-aksesi tersebut dapat dijadikan alternatif untuk tetua dalam perakitan
varietas beras merah dengan tekstur pulen. Sifat konsistensi gel dari 60 aksesi
cukup beragam dimana 31 aksesi memiliki konsistensi gel yang lunak, 26 aksesi
memiliki konsistensi gel yang sedang dan 3 aksesi memiliki konsistensi gel yang
keras yaitu aksesi 10477, 10515 dan 10506. Tekstur nasi yang dihasilkan oleh
aksesi dengan konsistensi gel keras adalah remah dan sangat remah, yang cocok
digunakan sebagai bahan pembuatan pangan yang dikonsumsi dalam bentuk
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kering dan renyah. Dari 60 aksesi terdapat 41 aksesi yang memiliki suhu
gelatinisasi tinggi, 6 aksesi memiliki suhu gelatinisasi sedang dan 13 aksesi
memiliki suhu gelatinisasi rendah.
Eksplorasi Dan Rejuvenasi Aksesi Plasma Nutfah Padi
Plasma nutfah padi merupakan sumber keanekaragaman karakter tanaman padi
yang memiliki potensi sebagai sumber keunggulan tetua dalam program
perakitan varietas unggul baru. Peningkatan sumber daya genetik dapat
diperoleh baik dengan pengkoleksian varietas lokal maupun introduksi. Cara
pengkoleksian varietas lokal dapat dilakukan melalui eksplorasi. Upaya introduksi
juga telah terbukti banyak memberikan manfaat untuk mendapatkan sumber gen
yang dibutuhkan. Mengingat pentingnya peran plasma nutfah, maka plasma
nutfah yang sudah ada harus dilestarikan agar selalu tersedia untuk masa kini
dan masa yang akan datang dan juga perlu dilakukan eksplorasi ke daerah
daerah yang masih memiliki potensi padi lokal banyak. Kegiatan ini bertujuan
untuk meningkatkan sumber daya genetik atau plasma nutfah melalui
korespondensi dan eksplorasi padi lokal serta pertukaran materi genetik
internasional serta melakukan rejuvenasi koleksi plasma nutfah BB Padi yang
telah memiliki daya kecambah kurang dari 80% dan persediaan benih <500 g.
Kegiatan eksplorasi padi lokal telah dilakukan pada MT1 dan MT2 2017 di
Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan INGER dilakukan sepanjang tahun 2017 dan
kegiatan rejuvenasi telah dilakukan pad MT1 2017 di KP. Sukamandi, Balai Besar
Penelitian Tanaman Padi. Metode eksplorasi yang digunakan adalah desk study,
koordinasi dengan Dinas Provinsi dan Dinas Pertanian Daerah se Provinsi
Sumatera Utara, eksplorasi langung ke daerah, wawancara dengan petani untuk
mengetahui sislisah padi lokal, serta mengkoleksi benih padi lokal baik dalam
bentuk malai maupun bulk. Benih hasil koleksi selanjutnya didata pada form data
paspor dan diserahkan kepada tim koleksi plasma nutfah BB Padi. Kegiatan
INGER dilakukan dengan metode korespondensi dengan IRRI Germ Plasm Bank
Gene juga dengan instansi luar negeri lainnya. Metodenya adalah segala
informasi peluang impor maupun ekspor SDG disampaikan kepada peneliti dan
kemudian penelitia yang akan menentukan galur mana saja yang akan di impor
maupun di ekspor. Untuk kegiatan rejuvenasi, metode yang digunakan adalah uji
daya berkecambah koleksi padi lokal dan introduksi yang diduga telah turun daya
berkecambahnya kemudian aksesi-aksesi yang DB rendah ditanam pada luasan
areal rejuvenasi seluas 2500 m2 tanpa menggunakan rancangan percobaan.
Luas per aksesi adalah 1 x 5 m2. Hasil eksplorasi plasma nutfah padi di provinsi
Sumatera Utara telah diperoleh 133 aksesi padi lokal. Sebaran temuan padi lokal
yang teridentifikasi adalah sebagai berikut: Dairi (8 aksesi), Deli Serdang (12
aksesi), Karo (7 Aksesi), Pakpak Bharat (13 aksesi), Simalungun (11 aksesi),
Humbang Hasundutan (6 aksesi), Langkat (2 aksesi), Mandailing Natal (4
aksesi), Palas Utara (1 aksesi), Samosir (7 aksesi), Serdang Berdagai (1 aksesi),
Tapanuli selatan (6 aksesi), Tapanuli Utara (17 aksesi), Toba Samosir (24
aksesi). Tambahan plasma nutfah padi diperoleh pula dari galur galur introduksi
yakni telah diintroduksi 242 galur padi ditambah 497 galur dalam proses izin
masuk Indonesia dan telah dikeluarkan galur asal Indonesia sebanyak 24 nomor
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galur ditambah 1 nomor galur dalam proses pengiriman. Rejuvinasi telah
dilakukan terhadap 300 aksesi, 279 aksesi hidup dan 21 aksesi mati. Hasil
rejuvinasi memperoleh benih yang antara 200 – 3500 gram peraksesi.
Skrining Aksesi Plasma Nutfah Terhadap Cekaman Biotik Dan Abiotik
Varietas lokal padi telah dibudidayakan secara turun-temurun oleh sekelompok
masyarakat pada agroekosistem spesifik, sehingga varietas lokal masing-masing
memiliki sifat tahan/toleran terhadap cekaman biotik maupun abiotik yang terjadi
pada agroekosistem spesifik terkait. Dalam pemilihan benih untuk ditanam pada
musim berikutnya, petani memilih populasi tanaman yang memiliki mutu
gabah/beras bagus dan rasa nasi enak sesuai preferensi petani dan konsumen.
Plasma nutfah varietas lokal Indonesia telah teridentifikasi varietas lokal yang
memiliki ketahanan terhadap cekaman biotik dan abiotik. Sifat-sifat unggul
spesifik varietas lokal tersebut baru sebagian kecil yang telah dimanfaatkan
sebagai donor gen dalam pemuliaan. Penelitian bertujuan mengidentifikasi
sumberdaya genetik plasma nutfah (padi lokal) yang memiliki toleransi terhadap
cekaman biotik (hama wereng coklat, penyakit hawar daun bakteri, tungro, blas,
dan bacterial leaf streak) dan abiotik (salinitas pada fase vegetatif dan
generatif). Sebanyak Kegiatan penelitian dilakukan di Jawa Barat dan Lampung
pada MTI dan MT2 2017, di laboratorium, rumah kassa dan lapangan. Untuk
skoring berpedoman pada SES IRRI 2014. Diperoleh 3 aksesi yang memiliki
respon agak tahan (skor 3) terhadap wereng coklat biotipe 2 yaitu Ketan,
Boneng, dan Gedabung. Selain itu aksesi Ketan juga memiliki respon agak tahan
terhadap wereng coklat biotipe 3. Pada fase vegetatif tanaman padi, tidak ada
aksesi yang bereaksi tahan terhadap HDB patotipe III, IV, dan VIII. Padi
Serepet Tinggi bereaksi agak tahan terhadap HDPB patotipe III. Aksesi yang
menunjukkan reaksi tahan terhadap tungro inokulum Purwakarta yaitu Padi
Pandan (1852) dan empat aksesi yang bereaksi agak tahan yaitu: Ketan Abang
(1562), Sawah Kanyut II (1569), Sawah Belut I (1572), dan Ketan Lokal Keriting
(1782) selebihnya bereaksi rentan. Dari 100 varietas lokal yang diuji dengan 4
ras blas ternyata ada 25 varietas yang tahan terhadap 1 ras blas , 58 varietas
tahan terhadap 2 ras blas dan 4 varietas tahan 3 ras blas yaitu Talun Bagang,
Umbang Buluh Pulang Pisang, Padi Pandan dan Si Bujang Banu. Dari 100 aksesi
yang diuji ketahanannya, tidak terdapat varietas yang beraksi tahan terhadap
BLS. Kegiatan skrining plasma nutfah padi terhadap cekaman salinitas pada fase
mengindikasikan varietas Talum Bintik (acc20) dan Pontianak (acc71) dapat
dijadikan tetua dalam persilangan untuk perbaikan varietas toleran salin.
Karakterisasi Fenotipik Sumber Daya Genetik Padi
Karakterisasi fenotipik sumber daya genetik padi. Kegiatan ini bertujuan untuk
mendapatkan informasi karakter morfologi dan agronomi yang unggul materi
sumber daya genetik penerimaan baru BB Padi, serta meningkatkan informasi
keunggulan materi genetik dalam mendukung program pemuliaan tanaman dan
penelitian pertanian. Materi yang digunakan sebanyak 242 genotipe, berasal dari
penerimaan baru berupa varietas lokal maupun introduksi. Materi ditanam di
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lapangan dengan tanpa ulangan, jarak tanam 25cm x 25cm, ukuran plot 1m x
5m atau disesuaikan dengan ketersediaan benih. Metode yang digunakan untuk
karakterisasi mengacu pada Standar Evaluation System for Rice (IRRI, 2014).
Hasil karakterisasi diperoleh 15 genotipe mempunyai panjang malai > 35. Satu
genotipe mempunyai jumlah gabah isi per malai > 200 butir yaitu Utri Deli (reg.
8100). Satu genotipe mempunyai bobot 1000 butir > 35 gram dengan ka 14%
yaitu Bangkouy (reg. 8042). Empat Belas genotipe mempunyai warna beras
pecah kulit merah, dan 2 genotipe mempunyai warna beras pecah kulit ungu
yaitu Pulu Lotong (reg. 8132) dan Si Puluk Arang (reg. 8143).
Kajian Metode Inokulasi Penyakit Hawar Pelepah ( Rhizoctonia Solani)
Untuk Skrining Varietas Padi
Penyakit hawar pelepah adalah penyakit padi yang mudah ditemukan pada tiap
musim tanam. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Rhizoctonia solani Kuhn, yang
mempunyai inang luas, sehingga sifat ketahanan secara genetik pada padi
terhadap penyakit ini sulit ditemukan. Sifat biologi jamur R. solani menujukkan
bahwa alat penyebaran penyakit dapat berupa basidospora, miselium dan
sklerotium. Di daerah tropik, inokulum potensial untuk penyebaran/penularan
berupa sklerotium maupun miselium. Hasil kajian inokulasi menggunakan
inokulan berupa miselium jamur yang diperbanyak pada medium campuran
dedak dan sekam menunjukkan lebih cepat menimbulkan gejala hawar sehingga
penyakit berkembang lebih parah pada tanaman padi yang diinokulasi. Tingkat
keparahan penyakit pada tanaman padi pada cara inokulasi dengan inokulan
berupa miselium yang diperbanyak pada medium campuran dedak dan sekam
menunjukkan lebih parah dibanding dengan inokulan bentuk lain. Skrining
ketahanan varietas padi terhadap penyakit hawar pelepah lebih akurat
menggunakan metode inokulasi dengan inokulan berupa miselium yang
diperbanyak pada medium campuran dedak dan sekam.
Karakterisasi Fisik Dan Kimia Sumber Daya Genetik Padi
Tujuan dari penelitian ini adalah mengkarakterisasi sifat fisik dan kimia sumber
daya genetik padi yang ada di koleksi plasma nutfah BB Padi. Kegiatan ini terdiri
dari beberapa kegiatan utama antara lain: karakterisasi mutu fisik gabah, mutu
fisik beras, karakterisasi mutu giling beras, dan karakterisasi mutu kimiafisikokimia. Berdasarkan hasil analisa, dari 60 aksesi terdapat 18 aksesi beras
berpigmen. Berdasarkan persentase kehampaan gabahnya, secara umum
sebagian besar aksesi merupakan gabah bermutu baik, namun ada 10 aksesi
tergolong gabah bermutu rendah. Densitas gabah berkisar antara 352.5-606.5
(g/l), dimana terdapat 2 aksesi memiliki densitas gabah yang cukup tinggi (>580
g/l), seperti aksesi 10500 (606.5 g/l), dan aksesi 10577 (587.0 g/l). Berdasarkan
SNI Gabah No. 01-0224-1987, dari 60 aksesi terdapat 7 aksesi yang masuk
dalam kelas mutu 1, 31 aksesi masuk kelas mutu 2, 12 aksesi masuk kelas mutu
3 dan 10 aksesi tidak masuk dalam kelas mutu gabah. Terdapat 29 aksesi yang
tergolong memiliki mutu giling yang sangat baik (memiliki randemen beras giling
melebihi 70% dan prosentase beras kepala diatas 95%). Ukuran beras
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terpanjang terdapat pada aksesi 10544 dan ukuran beras terpendek pada aksesi
10500. Sementara berdasarkan bentuknya, terdapat 13 aksesi yang memiliki
bentuk slender (panjang dan ramping), 43 aksesi yang memiliki bentuk medium
(sedang), dan 4 aksesi yang memiliki bentuk bold (pendek agak lonjong). Nilai
derajat putih untuk 60 aksesi SDG yang diuji berkisar antara 12.40-59.50%,
sedangkan nilai keterawangan berkisar antara 0-2.39 %. Kandungan protein dari
60 aksesi cukup baik yaitu berkisar 8.62-12.32%. Kandungan protein terendah
terdapat pada aksesi 10510 (8.62%) dan kandungan protein tertinggi terdapat
pada aksesi 10473 (12.32%). Terdapat 2 aksesi yang merupakan beras
beramilosa tinggi (>25%), 20 aksesi beras beramilosa sedang (20-25%), 34
aksesi merupakan beras beramilosa rendah (9-20%) dan 4 aksesi termasuk
beras beramilosa sangat rendah atau beras ketan (2-9%). Terdapat 10 aksesi
beras berpigmen yang memiliki tekstur pulen (amilosa rendah) yaitu 10472,
10473, 10478, 10484, 10488, 10536, 10538, 10563, 10566, dan 10580. Aksesiaksesi tersebut dapat dijadikan alternatif untuk tetua dalam perakitan varietas
beras merah dengan tekstur pulen. Sifat konsistensi gel dari 60 aksesi cukup
beragam dimana 31 aksesi memiliki konsistensi gel yang lunak, 26 aksesi
memiliki konsistensi gel yang sedang dan 3 aksesi memiliki konsistensi gel yang
keras dan cocok sebagai bahan pembuatan pangan yang dikonsumsi dalam
bentuk kering dan renyah. Dari 60 aksesi terdapat 41 aksesi yang memiliki suhu
gelatinisasi tinggi, 6 aksesi memiliki suhu gelatinisasi sedang dan 13 aksesi
memiliki suhu gelatinisasi rendah.
3.3 Penyediaan Teknologi Dan Inovasi Budidaya, Pasca Panen Primer
3.3.1 Optimalisasi Produksi Padi Lahan Sawah Melalui Perbaikan
Komponen Teknik Budidaya
Penelitian optimalisasi produksi padi lahan sawah melalui perbaikan
komponen teknik budidaya bertujuan untuk: (1) Mendapatkan sistem tanam
spesifik mendukung produksi padi yang tinggi, (2) Mempelajari dinamika hara
dan respon tanaman terhadap perubahan tatakelola teknik budidaya sebagai
dasar pengelolaan input produksi (pupuk) yang efisien, dan (3) Menghitung
input-output produksi sebagai dasar penetuan kelayakan ekonomi
pengembangan model budidaya padi. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas,
pada tahun 2017 telah dilakukan kegiatan penelitian antara lain: (1) Perakitan
model budidaya padi irigasi hasil tinggi (15 t/ha) melalui jarwo ganda (millinium),
(2) Pemupukan N, P, dan K jangka panjang: respon padi sawah terhadap
produktivitas dan keseimbangan hara lahan sawah, dan (3) Analisis input output
perakitan model budidaya padi hasil tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:
(1) Peningkatan hasil dengan penambahan populasi melalui sistem tanam sangat
spesifik dipengaruhi oleh tipe varietas. Respon yang cukup baik terlihat pada
varietas Mekongga dan Inpari 32 HDB dimana peningkatan populasi hingga
571.528 rumpun/ha pada sistem tanam jarwo ganda 2 masih mampu
meningkatkan hasil sebesar 16,31% pada Mekongga dan 20,17% pada Inpari 32
HDB dibanding sistem tanam Legowo 2:1 dengan populasi 213.333 rumpun/ha,
(2) Pemberian 15 kg P/ha dan 50 kg K/ha secara kontinyu telah menaikan status
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hara P dan K pada tanah masing-masing menjadi 40,42-48,07 mg P2O5/100g dan
21,09-26,94 mg K2O/100g, sehingga justru negatif pengaruhnya terhadap
produktivias padi. Tatakelola model PHSL mampu mengatur dosis pupuk N, P
dan K sesuai status hara tanah maupun kebutuhan tanaman sehingga produksi
padi yang diperoleh lebih tinggi dan pupuk yang digunakan lebih efisien, (3)
Komponen biaya produksi usahatani padi sawah Jarwo Ganda terbagi atas biaya
upah tenaga kerja sebesar 67% dan dari pembelian sarana produksi sebesar
33%. Secara finansial perlakuan Jarwo 2:1, Jarwo Ganda 1, Jarwo Ganda 2
menguntungkan dan layak secara ekonomi namun tidak demikian pada
perlakuan Jarwo modifikasi. Perlakuan Jarwo 2:1 paling memenuhi kelayakan
secara ekonomi, karena B/C, TIP, dan TIH paling rendah, dan (4) Komponen
biaya usahatani padi gogo Largo terbagi atas biaya upah tenaga kerja sebesar
73% dan untuk pembelian sarana produksi sebesar 27%. Keuntungan yang
diperoleh pada metode Largo manual maupun Largo atabela pada usahatani padi
gogo di musim kemarau sangat kecil masing-masing yaitu Rp.288.000/ha pada
Largo manual dan Rp.432.000/ha pada Largo atabela dan secara ekonomi
kurang layak diusahakan.
Perakitan Model Budidaya Padi Irigasi Hasil Tinggi (15 T/Ha) Melalui
Sistem Tanam Jarwo Ganda
Penelitian ini merupakan bagian dari RPTP yang berjudul optimalisasi produksi
padi lahan sawah melalui perbaikan komponen teknik budidaya. Tujuan dari
penelitian ini untuk memperoleh peningkatan hasil dari pendekatan sistem tanam
(pengaturan populasi tinggi) padi sawah untuk memberikan produktifitas yang
lebih tinggi, dan pada saatnya nanti dapat memperoleh model produksi hasil
tinggi pada ekosistem sawah irigasi 15 ton/ha berdasarkan pendekatan input
budidaya. Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Sukamandi, Kabupaten
Subang dan lahan petani di Kabupaten Indramayu pada Musim Kemarau (MK)
2017. Penelitian disusun berdasarkan Rancangan Split Plot dengan 3 ulangan.
Sebagai petak utama adalah 4 perlakuan sistem tanam sebagai berikut: legowo
2:1 (50;25;12,5 cm = jumlah populasi 213.333 rumpun/ha) sebagai kontrol ;
jarwo ganda 1 (50;25;12,5;5 cm = jumlah populasi 376.470 rumpun/ha) ; jarwo
ganda 2 (40;20;10;5 cm = jumlah populasi 571.428 rumpun/ha) ; modifikasi titik
tanam legowo 2:1 (50;25;12,5 cm = jumlah populasi 853.332 titik tanam/ha ≈
213.333 rumpun/ha dimana pada satu titik tanam dimodifikasi menjadi 4 titik
tanam yang berdekatan) dan untuk anak petak adalah 3 varietas potensi hasil
tinggi (Mekongga, Inpari 30 Ciherang Sub-1, dan Inpari 32 HDB). Variabel yang
diamati meliputi: karakteristik tanah awal, pertumbuhan, komponen hasil
(jumlah malai, persen gabah isi, jumlah gabah per malai, bobot 1000 butir), dan
hasil. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa peningkatan hasil dengan
penambahan populasi yang cukup tinggi melalui sistem tanam sangat spesifik
dipengaruhi oleh tipe varietas yang sesuai. Respon yang cukup baik terlihat pada
varietas Mekongga dan Inpari 32 HDB dimana peningkatan populasi hingga
571.528 rumpun per ha rumpun per ha pada sistem tanam jarwo ganda 2 masih
mampu meningkatkan hasil sebesar 16,31% pada Mekongga dan 20,17% pada
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Inpari 32 HDB dibanding sistem tanam Legowo 2:1 yang memperolehi 6,26 dan
7,03 GKG ton/ha pada Mekongga dan Inpari 32 HDB pada jenis tanah Sukamandi
dan tertinggi sebesar 16,76% peningkatan hasil pada Inpari 30 Ciherang Sub-1
di jenis tanah Sukra. Pada lahan subur dan lapisan olah yang dalam, varietas
yang digunakan perlu lebih spesifik pada sistem perkembangan perakaran ke
bawah (bukan ke samping) sehingga efektivitas penerapan pengaturan populasi
yang lebih rapat dapat lebih signifikan meningkatkan hasil.
Pemupukan N, P, Dan K Jangka Panjang: Respon Padi Sawah Terhadap
Produktivitas Dan Keseim-Bangan Hara Lahan Sawah
Pemupukan N, P, dan K jangka panjang: respon padi sawah terhadap
produktivitas dan keseimbangan hara lahan sawah, Sarlan Abdulrachman, Swisci
Margaret, dan Ipuk Syarifah. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi dampak
kontinyuitas pemberian pupuk NPK dan respon pertumbuhan serta tingkat
produksi padi sawah yang diberi pupuk secara kontinyu dalam jangka panjang.
Perlakuan disusun berdasarkan rancangan Split Plot dengan 4 ulangan. Petak
utama adalah pemupukan, terdiri dari 6 kombinasi perlakuan pupuk yaitu kontrol
(tanpa pupuk), pemupukan berdasarkan PHSL, +PK, +NP, +NK, dan +NPK
masing-masing dengan luas petak utama (6,5 x 24) m. Takaran pupuk yang
digunakan adalah 140 kg N/ha, 15 kg P/ha, dan 50 kg K/ha. Pupuk diberikan tiga
kali, 1/3 takaran N diberikan sebagai pupuk dasar bersama seluruh pupuk P dan
½ takaran pupuk K, 1/3 takaran N diberikan sebagai pupuk susulan pertama
pada saat anakan produktif (28-35 hst) dan 1/3 dosis N bersama ½ dosis K
sisanya yang diberikan sebagai pupuk susulan kedua pada saat primordia bunga.
Khusus untuk perlakuan PHSL pupuk N diberikan berdasarkan pembacaan
SPAD/BWD, sedangkan pupuk P dan K ditetapkan berdasar status hara tanah
menggunakan PUTS. Anak petak adalah varietas yaitu Inpari 33 (padi Inbrida),
Hipa 8 (padi Hibrida), dan Inpari 23 (PTB) untuk MH 2016/2017. Sedangkan
pada MK 2017 adalah menggunakan perlakuan pupuk organic, yaitu berturutturut dengan pupuk kandang dosis 2 ton/ha, 5 ton/ha kompos jerami dan tanpa
bahan organik. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Pemberian pupuk
mempengaruhi tidak saja pertumbuhan dan produktivitas tanaman tetapi juga
status hara tanah. Pemberian pupuk N selalu direspon secara positif oleh
tanaman padi, sebaliknya tingkat responsifitas terhadap pupuk P dan K
ditentukan oleh adanya residu pupuk yang bersangkutan di dalam tanah, (2)
Tipe varietas menentukan respon parameter pertumbuhan, komponen hasil dan
produktivitas terhadap pupuk. Secara umum karakter yang lebih superior pada
Hibrida (Hipa 8) adalah tinggi tanaman dan warna daun, Inbrida (Inpari 33) pada
karakter jumlah anakan, dan PTB (Inpari 23) pada karakter biomas dan warna
daun, (3) Keseimbangan N pada lahan sawah dengan masukan 125-140 kg
N/ha/musim memperlihatkan besarnya kehilangan N dari pupuk antara 41,2–
93,8 kg/ha/musim. Di lain pihak, dengan pemberian 12,5-15 kg P dan 75-100 kg
K/ha/musim, baik tanpa maupun dengan penambahan pupuk organik yang
berupa 5 t/ha kompos jerami atau 2 t/ha pupuk kandang cukup untuk
memelihara keseimbangan P dan K, bahkan berlebih, dan (4) Tatakelola model
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PHSL mampu mengatur dosis pupuk N, P dan K sesuai status hara tanah
maupun kebutuhan tanaman sehingga produksi padi yang diperoleh lebih tinggi
dan pupuk yang digunakan lebih efisien.
Analisis Input Output Perakitan Perbaikan Teknologi Budidaya Padi
Penelitian analisis input output perakitan perbaikan teknologi budidaya padi
terdiri dari dua sub kegiatan yaitu padi sawah Jarwo milenium dan padi gogo
Largo super yang dilaksanakan pada MK 2017 (MT I). Lokasi penelitian padi
sawah Jarwo milenium di KP Sukamandi dan Desa Bogor, Kecamatan Sukra,
Indramayu, sedangkan lokasi padi gogo Largo super di Desa Cagak Kroya, Terisi,
Indramayu, Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan Komponen biaya produksi
usahatani padi sawah Jarwo milenium terbagi atas biaya upah tenagakerja
sebesar 67% dari pembelian sarana produksi sebesar 33%. Secara finansial
perlakuan Jarwo 2:1, Jarwo ganda 1, Jarwo ganda 2 menguntungkan dan layak
secara ekonomi namun tidak demikian pada perlakuan Jarwo modifikasi.
Perlakuan Jarwo 2:1 paling memenuhi kelayakan secara ekonomi, karena
memenuhu indikator gross B/C, TIP, dan TIH paling rendah, artinya dengan
hanya memproduksi 3.021 kg/ha dan dengan harga Rp.2.488/kg sudah dicapai
titik impasnya sedangkan kelebihan produksi dan harga yang diperoleh
merupakan keuntungan yang didapat pada batas penggunaan input tertentu.
Komponen biaya usahatani padi gogo Largo terbagi atas biaya upah tenagakerja
sebesar 73% dan pembelian sarana produksi sebesar 27%. Keuntungan yang
diperoleh pada metode Largo manual maupun Largo atabela pada usahatani padi
gogo di musim kemarau sangat kecil masing-masing yaitu Rp.288.000/ha pada
Largo manual dan Rp.432.000/ha pada Largo atabela dan secara ekonomi
kurang layak diusahakan. Titik impas produksi yang diperoleh pada Largo
manual maupun Largo atabela sangat kecil karena mendekati hasil rielnya, yaitu
sebesar 2.029 kg/ha dari 2.090 kg/ha pada Largo manual dan 1.869 kg/ha dari
1.960 kg/ha pada Largo atabela. Demikian pula pada titik impas harga, yang
mana pada metode Largo manual dicapai pada harga Rp.4.562/kg dari harga riel
Rp.4.700/kg dan pada metode Largo atabela dicapai pada harga Rp.4.480/kg
pada harga riel Rp.4.700/kg sehingga dapat dikatakan harga output yang
diperoleh dari masing-masing metode tanam tersebut sangat mahal karena
mendekati harga rielnya.
3.3.2 Perbaikan Teknologi Peningkatan Produksi Padi Lahan Kering Dan
Bukaan Baru Untuk Mendukung Dem-Area
Perbaikan Cara Tanam Padi Gogorancah (Gora)
Pengendalian Gulma Di Lahan Sawah Tadah Hujan

Dan

Teknik

Penelitian perbaikan cara tanam padi gogorancah (gora) dan teknik
pengendalian gulma di lahan sawah tadah hujan yang dilaksanakan di Nusa
Tenggara Barat pada tahun 2017 ini dilaksanakan pada MT II (Oktober 2017).
Perbaikan teknologi yang dimaksud antara lain cara tanam dan teknik
pengelolaan gulma di sub ekosistem padi gogo rancah lahan sawah tadah hujan.
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Telah dilakukan percobaan di dua lokasi yaitu Desa Bonder dan Desa Mangkung
Kecamatan Praya barat Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara
Barat. Hasil percobaan menunjukkan bahwa cara tanam larikan pada sistem
tanam gogo rancah di sawah tadah hujan menghasilkan produksi padi yang tidak
berbeda nyata secara statitik, akan tetapi tren angka memperlihatkan bahwa
cara tanam jajar legowo menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Teknik
pengendalian gulma yang mengintegrasikan dua cara yaitu cara manual/teknis
dan herbisida jauh lebih efektif mengendalikan pertumbuhan gulma
dibandingkan cara tunggal. Teknik pengelolaan dan pengendalian gulma sangat
dipengaruhi oleh cara tanam. Berdasarkan identifkasi jenis dan golongan gulma
pada cara tanam dan teknik pengendaliannya, menunjukkan bahwa cara tanam
larikan dapat menekan pertumbuhan dan jenis golongan gulma. Teknik
pengendalian gulma menggunakan herbisida dapat mengendalikan gulma jenis
tertentu dibandingkan cara manual.
3.3.3 Optimasi Produktivitas Padi Lahan Sub Optimal Mendukung
Kedaulatan Pangan Dan Swasembada Beras Nasional
Perbaikan Teknologi Budidaya Padi Ramah Lingkungan Potensi Hasil
Tinggi Melalui Pengelolaan Hara Di Lahan Bukaan Baru
Pada lahan bukaan baru umur lahan < 5 tahun, inpari 22 berpengaruh nyata
pada pembentukkan jumlah malai per rumpun dan persen gabah isi
sedangkankan inpari 30 berpengaruh pada peningkatan bobot 1000 butir gabah.
Pada lahan bukaan baru umur lahan 5-10 tahun, inpari 22 berpengaruh nyata
pada pembentukkan jumlah malai per rumpun sedangkankan inpari 30
berpengaruh pada peningkatan persen gabah isi dan bobot 1000 butir gabah.
Perlakuan dosis dengan rekomendasi dosis pupuk budidaya lahan bukaan baru
dan varietas inpari 22 mempunyai kecenderungan dapat menghasilkan hasil GKG
tertinggi pada bukaan baru dengan umur lahan < 5 tahun. Perlakuan dosis
dengan rekomendasi dosis pupuk PTT dan varietas inpari 30 mempunyai
kecenderungan dapat menghasilkan hasil GKG tertinggi pada bukaan baru
dengan umur lahan 5-10 tahun.
Perbaikan Sistem Tanam Larikan Dan Kombinasi Pupuk Anorganik Dan
Hayati Pada Tanaman Padi Gogo
Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan kombinasi pupuk organik dan
anorganik serta hayati yang optimal untuk mencapai hasil optimum pada
tanaman padi gogo. Penelitian yang dilaksanakan pada MT-1 2017, di Desa
Cikawung, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat hasilnya
tidak sesuai yang diharapkan karena terjadi cekaman lingkungan yang
mempengaruhi terhadap produktivitas yang dihasilkan. Hasil ini jauh dari
perkiraan karena saat masa pengisian biji terjadi kelangkaan air/tidak ada hujan.
Selain itu adanya angin dengan kecepatan tinggi yang mengganggu terhadap
proses pengisian biji. Walaupun demikian perlakuan sistem tanam
mempengaruhi hasil. Sistem larikan manual menghasillkan gabah lebih tinggi
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

93

Laporan Tahunan BB Padi 2017
dibandingkan dengan perlakuan larikan menggunakan mesin. Perlakuan
kombinasi pupuk sangat mempengaruhi hasil. Hasil tertinggi diperoleh pada
perlakuan pupuk organik lengkap. MT-2 2017/2018, dilaknakan di Desa
Banjarejo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah
menghasilan lebih baik bila dibandingkan dengan hasil di Kabupaten Indramayu,
Provinsi Jawa Barat. Hasil padi gogo pada sistem larikan menggunakan mesin
pertanian lebih tinggi dibandingkan dengan hasil largo manual, walaupun
penambahan hasilnya secara statistik tidak berbeda nyata. Hasil padi gogo
dipengaruhi oleh perlakuan pemupukan. Perlakuan kombinasi pupuk organik,
pupuk hayati dan pupuk anorganik mempengaruhi hasil padi gogo secara nyata.
Hasil padi gogo tertinggi diperoleh pada perlakuan 50% pupuk
anorganik+organik+hayati.
3.3.4 Perbaikan Teknologi Pengendalian Hama Dan Penyakit Utama
Tanaman Padi
Penelitian berbagai komponen pengendalian hama dan penyakit terus dilakukan
untuk menyempurnakan teknologi pengendalian yang lebih bijak dan ramah
lingkungan. Penelitian banyak difokuskan pada sifat biologi dan ekologi hama
maupun patogen. Penelitian penyakit meliputi: Penelitian Evaluasi tingkat
ketahanan beberapa varietas unggul baru (VUB) padi dan pencarian gen
ketahanan penyakit hawar daun bakteri (HDB). Hasil penelitian pada varietas
Inpari 17, Inpari 32 HDB, Java 14, IRBB2, IRBB5, IRBB7, IRBB21, dan IRBB57
menunjukkan keberadaan dan keparahan penyakit HDB rendah. Varietas ini
diharapkan dapat digunakan sebagai tetua sumber gen tahan HDB populasi
lapang. Penelitian potensi sumber inokulum dalam penyebaran penyakit virus
kerdil hampa/ rumput, menunjukkan bahwa saat stadia tanaman padi menjelang
panen populasi fektor wereng batang coklat sudah sangat rendah, tetapi
serangan penyakit virus cenderung meningkat.
Uji penularan pada saat
menjelang panen menunjukkan bahwa wereng coklat mempunyai efektivitas
menularkan virus paling tinggi yaitu mencapai 95%. Rumputan Gramineae yang
bergejala penyakit virus di sekitar lokasi pengamatan masih ditemukan sampai
pada 28 hari setelah panen dan dapat berperan sebagai sumber inoculum virus
kerdil. Penelitian pengaruh waktu infeksi terhadap perkembangan dan keparahan
penyakit hawar pelepah (Rhizoctonia solani) pada beberapa varietas unggul padi,
diperoleh bahwa periode pertumbuhan tanaman padi antara stadium anakan
maksimum sampai bunting merupakan stadium yang mudah diinfeksi oleh
patogen penyebab penyakit hawar pelepah. Pada stadium ini dapat digunakan
sebagai titik kritis pengendalian penyakit hawar pelepah secara dini. Agens
hayati untuk pengendalian penyakit blas (pyricularia grisea) pada tanaman padi
dapat diisolasi dari daerah perakaran tanaman padi. Agen hayati yang diperoleh
dari kelompok bakteri dan mempunyai sifat antagonis terhadap pathogen blas P.
grisea ras 033, 073, 133 dan 173 serta mampu menekan keparah penyakit blas.
Penelitian hama meliputi: Teknik Pengendalian Hama Penggerek Batang Padi
Secara Preventif dengan Bahan Nabati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
bentuk trap tabung dengan kemasan ekstrak menggunakan botol plastik kecil
dengan sumbu benang yang dipilin adalah yang efektif dan efisien untuk
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menangkap ngengat S. inferens. Hasil verifikasi diperoleh bahwa insektisida
nabati daun nimba (konsentrasi 1 ml/liter) dan biji sirsak (konsentrasi 1 ml/liter)
konsisten memiliki efek ovicidal dan efek ovicidal-nya setara dengan insektisida
kimia dengan bahan aktif klorantraniliprol 100 g/L + tiometoksan 200 g/L
(konsentrasi 0,4 ml/liter). Pengujian pestisida nabati untuk wereng cokelat,
aplikasi tunggal bahan pestisida nabati ekstrak biji sirsak 5%, serai wangi 1%
dan 5%, cengkeh 1% dan 5% dapat menyebabkan kematian wereng hingga di
atas 80%. Uji efikasi sampai 72 jam setelah aplikasi (JSA), bahan pestisida
nabati campuran bawang putih 5%+serai 1%+methanol memiliki efikasi 80,7%
yang setara dengan bioprotektor. Penelitian pengendalian tikus sawah pada
petak pertanaman padi yang telah terserang menunjukkan bahwa TBS berukuran
10m x 10m terbukti mampu digunakan untuk menangkap tikus secara efektif.
Pembersihan bekas-bekas serangan tikus pada petak sawah terserang
meningkatkan hasil tangkapan, sedangkan penambahan umpan pelet dan gabah
tidak menunjukkan peningkatan jumlah tangkapan. Respon Fisiologis Tikus
Sawah (R. argentiventer, Rob & Kloss) Terhadap Bahan Antifertilitas VCD (4Vinyl Cyclohexene Diepoxide) terjadi perubahan minor struktur histologis hepar,
ren dan glandula adrenalis pada tikus sawah betina.
Evaluasi Tingkat Ketahanan Beberapa Varietas Unggul Baru Padi
Terhadap Penyakit Hawar Daun Bakteri (HDB) Xanthomonas Oryzae Pv.
Oryzae Dan Pencarian Sumber Gen Tahan HDB Di Lapangan
Percobaan evaluasi tingkat ketahanan beberapa varietas unggul baru (VUB) padi
dan pencarian gen ketahanan penyakit hawar daun bakteri (HDB) di lapangan
musim tanam 2017 dilaksanakan di Desa Mernek Kecamatan Maos Kabupaten
Cilacap Jawa Tengah, dan di Kebun Percobaan Kuningan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penyakit HDB di lokasi penelitian di Desa Mernek
Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap Jawa Tengah berkembang dengan baik
dengan variasi keberadaan penyakit nol sampai 100 persen, dengan variasi
keparahan penyakit skore satu (1) sampai sembilan (9). Varietas unggul baru
(VUB) Inpari 17, Inpari 32 HDB dan Inpari HDB bereaksi tahan terhadap
penyakit HDB. Varietas diferensial Java 14, IRBB 2, IRBB 5, IRBB 7, IRBB21 dan
IRBB 57 HDB bereaksi tahan terhadap penyakit HDB di lokasi penelitian Desa
Mernek Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, diharapkan dapat
digunakan sebagai sumber ketahanan HDB spesifik lokasi Cilacap. Di Kebun
Percobaan Kuningan, penyakit HDB tidak berkembang dengan baik, keberadaan
penyakit tertinggi 6 persen dengan keparahan penyakit kurang dari satu persen.
Pengujian patotipe di rumah kasa menunjukkan 14 isolat bakteri Xoo xoo yang
berasal dari Cilacap semua tergolong patotipe VIII dan sembilan isolat Xoo yang
berasal dari Kuningan semua tergolong patotipe III.
Pengaruh Waktu Infeksi Terhadap Perkembangan Dan Keparahan
Penyakit Hawar Pelepah (Rhizoctonia Solani) Serta Kehilangan Hasil
Padi Pada Beberapa Varietas Unggul
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Penyakit hawar pelepah yang disebabkan oleh jamur Rhizoctonia solani Kuhn,
adalah penyakit padi yang mudah ditemukan pada tiap musim tanam. Varietas
unggul padi umumnya menampilkan respon yang tidak tahan terhadap penyakit
hawar pelepah. Keparahan penyakit juga dipengaruhi oleh waktu terjadinya
infeksi. Tanaman padi yang diinokulasi dengan jamur R. solani Kuhn pada
stadium tanaman anakan maksimum menyebabkan penyakit mendapatkan
peluang berkembang pesat. Tingkat keparahan penyakit tertinggi ditampilkan
oleh perlakuan inokulasi/infeksi pada stadium pertumbuhan anakan maksimum
dan bunting (primordia) dibandingkan inokulasi pada stadium pertumbuhan yang
lain. Komulatif keparahan penyakit yang diukur saat stadium masak fisiologi
mencapai 46,9-51,1% dan 38,1-47,2%. Kondisi seperti ini juga didukung oleh
terjadinya penurunan hasil yang tinggi yaitu antara 17,7 – 23,7% dan 17,1 –
21,5%, berturut-turut untuk inokulasi pada stadium tanaman anakan maksimum
dan stadium tanaman bunting/primordia. Stadium pertumbuhan anakan
maksimum sampai primordia dapat diasumsikan sebagai stadium kritis tanaman
padi terhadap infeksi jamur R. solani. Informasi ini dapat digunakan untuk
menentukan strategi pengendalian dini penyakit hawar pelepah.
Teknik Pengendalian Hama Penggerek Batang Padi Secara Preventif
Dengan Bahan Nabati
Umumnya petani menggunakan cara kuratif untuk mengendalikan hama
penggerek batang padi. Cara pengendalian seperti ini kurang efektif. Untuk itu
perlu mencari teknologi pengendalian penggerek batang padi yang sifatnya
preventif. Dalam rangka mendapatkan teknologi pengendalian penggerek batang
padi yang sifatnya preventif, pada MT-1 dan MT-2 tahun 2017 telah dilaksanakan
penelitian dengan tujuan mendapatkan informasi kemasan ekstrak daun
tanaman jagung dan bentuk trap yang efektif terhadap daya tangkap ngengat S.
inferens dan mendapatkan informasi insektisida nabati yang mempunyai efek
ovicidal terhadap telur S. incertulas.
Untuk mendapatkan informasi kemasan ekstrak daun tanaman jagung dan
bentuk trap yang efektif terhadap daya tangkap ngengat S. inferens telah
dilakukan pengujian di lahan petani di kabupaten Subang, Jawa Barat pada MT-1
tahun 2017. Rancangan yang digunakan adalah RAK faktorial dengan 3 ulangan.
Faktor pertama adalah bentuk trap dan faktor kedua adalah kemasan ekstrak.
Untuk mendapatkan informasi insektisida nabati yang mempunyai efek ovicidal
terhadap telur S. incertulas telah dilakukan verifikasi efek ovicidal insektisida
nabati terhadap telur S. incertulas tahap rumah kasa. Pengujian dilakukan di
rumah kasa Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Sukamandi - Subang pada MT2 tahun 2017. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok
(RAK) dengan 4 perlakuan dan 6 ulangan. Selain itu telah dilakukan pengujian
efek ovicidal insektisida nabati terhadap telur S. incertulas tahap laboratorium.
Pengujian dilakukan di laboratorium Kelti Proteksi Tanaman, Balai Besar
Penelitian Tanaman Padi, Sukamandi - Subang pada MT-2 tahun 2017.
Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL) dengan 8
perlakuan dan 20 ulangan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

96

Laporan Tahunan BB Padi 2017
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk trap tabung dengan kemasan
ekstrak menggunakan botol plastik kecil dengan sumbu benang yang dipilin
adalah yang efektif dan efisien untuk menangkap ngengat S. inferens. Hasil
verifikasi menunjukkan bahwa insektisida nabati daun nimba (konsentrasi 1
ml/liter) dan biji sirsak (konsentrasi 1 ml/liter) konsisten memiliki efek ovicidal
dan efek ovicidal-nya setara dengan insektisida kimia dengan bahan aktif
klorantraniliprol 100 g/L + tiometoksan 200 g/L (konsentrasi 0,4 ml/liter).
Informasi lain dari hasil verifikasi adalah dengan aplikasi insektisida nabati daun
nimba (konsentrasi 1 ml/liter) dan biji sirsak (konsentrasi 1 ml/liter) yang
memiliki efek ovicidal dengan persentase telur menetas masing-masing sebesar
3,54% dan 3,68%, intensitas serangan S. incertulas pada tanaman padi dapat
ditekan sebesar 55,12% dan 47,94% dibandingkan dengan kontrol. Insektisida
nabati jeringau (konsentrasi 1 ml/liter) paling tinggi efek ovicidal-nya terhadap
kelompok telur S. incertulas berumur 1 hari, dan efek ovicidal-nya lebih tinggi
dibandingkan dengan insektisida kimia dengan bahan aktif klorantraniliprol 100
g/L + tiometoksan 200 g/L (konsentrasi 0,4 ml/liter). Insektisida nabati jeringau
(konsentrasi 1 ml/liter) memiliki efek larvasidal terhadap kelompok telur S.
incertulas berumur 3 hari (embrio larva kecil), dan efek larvasidal-nya setara
dengan insektisida kimia dengan bahan aktif klorantraniliprol 100 g/L +
tiometoksan 200 g/L (konsentrasi 0,4 ml/liter). Semua insektisida nabati yang
diuji tahap laboratorium tidak memiliki efek larvasidal terhadap kelompok telur S.
incertulas berumur 5 dan 7 hari (embrio larva besar).
Pengendalian Tikus Sawah Pada Petak Pertanaman Padi Yang Telah
Terserang
Penelitian pengendalian tikus sawah pada petak pertanaman padi yang telah
terserang telah dilaksanakan pada musim kemarau 2017 di Kecamatan
Bangodua, Kabupaten Indramayu, Jawabarat. Penelitian bertujuan merakit
teknologi pengendalian untuk menangkap tikus sawah yang telah berada di
dalam petak pertanaman padi yang telah terserang tikus sawah. Penelitian
dilakukan untuk menjawab salah satu masalah yang sering dijumpai dalam
praktek pengendalian tikus yaitu terlambatnya tindakan pengendalian awal,
sehingga tikus masuk petak pertanaman dan menimbulkan kerusakan. Secara
teknis, pada bagian tengah petak terserang sedang-berat dipasang LTBS,
dengan model pemasangan menyerupai TBS full protection berukuran 10m x
10m. Selanjutnya dipasang 4 buah bubu perangkap pada masing-masing sisi
dengan corong perangkap menghadap keluar. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa TBS berukuran 10m x 10m terbukti mampu digunakan untuk menangkap
tikus pada petak lahan sawah yang telah terserang. Sejumlah 38 ekor tikus
tertangkap dan paling banyak saat stadia bunting padi. Pembersihan bekasbekas serangan tikus pada petak sawah terserang memberikan hasil tangkapan
lebih banyak, sedangkan penambahan umpan pelet (buatan) dan gabah (benih
siap sebar) tidak menunjukkan peningkatan jumlah tangkapan tikus.
Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa kombinasi penggunaan TBS
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dengan pembersihan bekas-bekas serangan merupakan kombinasi perlakuan
terbaik untuk menangkap tikus pada petak lahan yang telah terserang.
Respon Fisiologis Tikus Sawah (R. Argentiventer, Rob & Kloss) Terhadap
Bahan Antifertilitas VCD (4-Vinyl Cyclohexene Diepoxide) Sebagai Dasar
Rekomendasi Pengendalian
Penelitian dilakukan di laboratorium tikus Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
Sukamanadi pada tahun 2017. Tujuan penelitian adalah untuk mempelajari
respon fisiologis tikus sawah betina setelah pemberian bahan antifertilitas VCD
(4-Vinyl Cyclohexene Diepoxide) secara oral. Tikus sawah sebagai hewan uji
ditangkap dari kebun percobaan BB Padi dan area sekitarnya dengan teknik LTBS
dan TBS, untuk kemudian diseleksi berdasarkan kondisi reproduksi dan
kesehatannya. Hewan uji yang sudah terseleksi selanjutnya diaklimatisasi selama
seminggu dalam kondisi laboratorium. Setelah aklimatisasi tikus uji dibagi
menjadi 2 kelompok yaitu perlakuan dan control, masing-masing dengan 10
ulangan. Tikus perlakuan diberikan VCD dosis 750 mg/kg berat badan secara oral
selama 16 hari berturut-turut, sedangkan individu kelompok kontrol diberikan
minyak jagung secara oral dengan rentang waktu yang sama. Pada hari ke-17
semua hewan uji dikorbankan dan dikoleksi ketiga organnya meliputi hepar, ren
dan glandula adrenalis. Berat basah organ dicatat dan selanjutnya diproses
menjadi sediaan histologis dengan metode paraffin dan pewarnaan HE. Data
yang dikumpulkan meliputi berat badan harian, bentuk, ukuran dan warna ketiga
organ tikus uji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon fisiologis tikus sawah
betina terhadap VCD berupa perubahan minor struktur histologis hepar, ren dan
glandula adrenalis. Meskipun terjadi perubahan minor, hal tersebut tidak
berpengaruh terhadap morfometri dan morfoanatomi ketiga organ.
Penggunaan Agens Hayati Untuk Pengendalian
(Pyricularia Grisea) Pada Tanaman Padi

Penyakit

Blas

Penyakit blas disebabkan oleh cendawan Pyricularia grisea merupakan penyakit
penting yang mempengaruhi pertumbuhan dan produksi padi pada lahan sawah
maupun lahan kering. Pendekatan pengendalian penyakit dengan aplikasi
fungisida memberikan efek negatif pada lingkungan dan mikroorganisme tanah.
Beberapa penelitian menyatakan bahwa agens mikroba efektit untuk
pengendalian penyakit tanaman melalui aplikasi pada benih atau metode
aplikasi. Penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi agens biologi khususnya
bakteri untuk mengendalikan penyakit blas pada tanaman padi. Diperoleh 22
isolat bakteri yang berasal dari daerah perakaran tanaman padi, bagian akar dan
batang tanaman padi. Sebanyak 8 isolat menunjukkan kemampuan antagonisme
terhadap cendawan P. grisea ras 033, 073, 133 dan 173 yaitu isolat bakteri A1,
A3, A4, A6, A8, A11, B2, dan B7. Kemampuan antagonism dan penekanan
perkembangan penyakit blas dari isolate-isolat bakteri agens hayati yang
diperoleh bersifat spesifik terhadap ras-ras P. grisea tertentu. Perlu dicoba
penggunaan isolate-isolat bakteri agens hayati yang diperoleh dalam bentuk
konsorsium dan kombinasi cara aplikasinya dalam bentuk perlakuan benih dan
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tindakan preventif serta kuratif untuk memperoleh penekanan perkembangan
penyakit blas yang optimum.
Epidemiologi Penyakit Virus Padi Sebagai Dasar Pengendalian: Potensi
Sumber Inokulum Dalam Penyebaran Penyakit Virus Kerdil Hampa/
Kerdil Rumput
Salah satu hama utama tanaman padi yang menjadi kendala produksi padi
adalah wereng coklat. Wereng coklat merupakan hama laten yang selalu ada
setiap tahun, karena selalu ada tanaman padi di lapangan sebagai akibat tanam
padi yang tidak serempak. Serangan wereng coklat tanaman padi seringkali
diikuti oleh serangan virus tanaman padi yang ditularkannya, sehingga kerusakan
yang ditimbulkan meningkat. Diantara penyakit virus pada padi, penyakit kerdil
hampa yang disebabkan Rice Ragged Stunt Virus (RRSV) dan kerdil rumput
yang disebabkan Rice Grassy Stunt Virus (RGSV) akhir-akhir ini menjadi masalah
di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari peran sumber
inokulum dalam penularan penyakit kerdil hampa//kerdil rumput. Penelitian
didahului dengan survey dan pengambilan sampel di daerah Subang dan
Purwakarta-Jawa Barat terutama pada stadia akhir pertanaman dan dilanjutkan
pada saat bera. Pengambilan sampel dilakukan terhadap wereng coklat,
beberapa jenis gulma yang ada di lapang, dan singgang beberapa varietas yang
selanjutnya akan diuji untuk mengetahui proporsi wereng infektif di lapang, dan
efektivitas beberapa jenis gulma dan singgang beberapa varietas padi sebagai
sumber inokulun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pada akhir
pertanaman padi, populasi wereng coklat menurun (dapat dikendalikan), tetapi
tetap mempunyai efektivitas dalam penularan virus sampai 95%. Efektivitas
wereng coklat sebagai penular virus (wereng infektif ) pada 7 hari setelah panen
dapat mencapai 90%-100%. Gulma yang tumbuh pada pertanaman padi sakit
KH/KR dapat menjadi inang alternative virus. Efektivitas Eleusine indica sebagai
sumber inokulum pada masa bera 7 hsp mencapai 82,25% (Kedawung) dengan
IP mencapai 5,01. Leptochloa sp. mencapai 87,84% dengan IP 5,74 (Cijaya),
Echinochloa sp mencapai 82,64% dengan IP 4,06 (Cijaya). Sampai masa bera 21
hsp, Echinochloa sp masih mepunyai efektivias sebagai sumber inokulum 100%
dengan IP 7,3 (Kedawung), Leptochloa sp. Mencapai 90% dengan IP 6,7 di
Campaka, Eleusine indica mencapai 92,96% dengan IP 6,7 di Kedawung.
Efektivitas singgang sebagai sumber inokulum dapat mencapai 100% dengan IP
8 (di Kedawung).
Pengujian Pestisida Nabati Terhadap Wereng Coklat
Tujuan penelitian yaitu memperoleh informasi pengaruh kombinasi tanaman
bahan pestisida nabati terhadap wereng coklat. Penelitian merupakan kegiatan
laboratorium dan rumah kassa yang akan dilaksanakan pada MT1 dan MT2 2017
terdiri dari kegiatan :1) Pengujian ekstrak tanaman dan pestisida hasil fermentasi
terhadap wereng coklat; dan 2) Pengujian campuran bahan pestisida nabati yang
terdiri dari metode penetesan pada wereng, metode penyemprotan dan uji
ninhidrin atau embun madu. Pada pengujian pertama, diujikan bahan tanaman
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secara tunggal berupa pestisida nabati hasil ektraksi dengan pelarut organik dan
hasil destilasi, dan tanaman bahan pestisida nabati hasil fermentasi. Tanaman
yang diuji antara lain serai wangi ( citronella), bunga cengkeh, biji nimba, umbi
bawang putih, jeringau, rimpang jahe, dan biji sirsak. Pelaksanaan penelitian
saat ini adalah pada tahap uji bahan pestisida nabati tunggal dengan cara
penyemprotan pada wereng coklat yang dilaksanakan di rumah kassa, serta uji
kontak pestisida nabati campuran. Hasil penelitian yaitu aplikasi tunggal bahan
pestisida nabati ekstrak biji sirsak 5%, serai wangi 1% dan 5%, cengkeh 1% dan
5% dapat menyebabkan kematian wereng hingga di atas 80%. Pestisida nabati
hasil fermentasi memiliki daya bunuh 30-37%. Berdasarkan uji kontak bahan
pestisida nabati campuran seluruh perlakuan memiliki daya bunuh >60% dan
tertinggi adalah campuran serai wangi 1% + esktrak sirsak 5%. Berdasarkan uji
efikasi sampai 72 JSA, bahan pestisida nabati campuran bawang putih 5%+serai
1%+methanol memiliki efikasi 80,7% yang setara dengan bioprotektor. Efikasi
insektisida dengan bahan aktif pymetrozine menurun hingga 144 JSA hanya
63,7%. Selain itu, hampir seluruh bahan uji memengaruhi perilaku makan
wereng coklat.
3.4 Evaluasi Teknologi Pasca Panen Primer Padi Dan Mutu Beras
3.4.1 Teknologi Pasca Panen Primer Padi
Rencana Penelitian Tim Peneliti (RPTP) ini bertujuan untuk: (1) mempelajari
pengaruh cara budidaya organik dan non-organik padi terhadap mutu fisik,
fisikokimia, nutrisi dan sensori berasnya; (2) untuk melakukan karakterisasi mutu
fisik, kimia/fisikokimia, gizi dan organoleptik beberapa beras kombinasi
(multigrain rice). Pada penelitian pertama, lima varietas unggul baru padi organik
dan non organik (Inpari 24, Inpari 32, Inpari 33, Inpara 3 dan Inpari 30)
didapatkan dari tiga tempat di daerah Jawa Barat. Hasil pengujian menunjukkan
bahwa mutu gabah hampa dan densitas gabah hasil budidaya organik berbeda
nyata dengan gabah hasil budidaya non-organik. Karakter mutu fisik gabah pada
varietas Inpari 24 terlihat paling dipengaruhi oleh cara budidaya organik dan
non-organik sedangkan varietas Inpari 33 paling tidak dipengaruhi oleh cara
budidaya. Setidaknya ada dua karakter mutu giling yang berbeda antara beras
hasil budidaya organik dan non-organik dari setiap varietas yang diujikan.
Rendemen beras pecah kulit (BPK) dari varietas Inpara 3, Inpari 24, Inpari 32
dan Inpara 33 menunjukkan berbeda nyata antara beras hasil budidaya organik
dengan non-organik. Varietas Inpari 33 memiliki karakter mutu giling yang paling
sedikit dipengaruhi oleh cara budidaya organik dan non-organik. Karakter mutu
beras yang paling dipengaruhi oleh cara budidaya organik dan non-organik
adalah derajat putih. Derajat putih beras Inpara 3 dan Inpari 30 non-organik
lebih putih dibandingkan dengan beras organiknya, sedangkan beras Inpari 32,
Inpari 33 dan Inpari 24 organik lebih putih dibandingkan dengan beras nonorganiknya. Konsistensi gel dari beras hasil budidaya organik tidak menunjukkan
berbeda dengan konsistensi gel beras hasil budidaya non-organik pada semua
varietas yang diuji. Suhu gelatinisasi Inpari 33 organik masuk klasifikasi suhu
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gelatinisasi sedang sedangkan Inpari 33 non-organik masuk dalam klasifikasi
suhu gelatinisasi rendah. Suhu gelatinisasi dari varietas lainnya tidak
menunjukkan perbedaan antara beras hasil budidaya organik dan non-organik.
Kadar protein beras varietas Inpari 30, Inpari 32 dan Inpari 33 berbeda nyata
antara hasil budidaya organik dengan non-organik. Perbedaan budidaya
terhadap kandungan Fe hanya berpengaruh nyata pada beras varietas Inpari 24
sedangkan kandungan Zn hanya berpengaruh nyata pada beras varietas Inpari
30. Pengaruh budidaya terhadap kadar lemak menunjukkan perbedaan nyata
pada beras varietas Inpari 24 dan Inpari 33. Nasi Inpara 3 dan Inpari 30 nonorganik dinilai oleh panelis lebih berkilap dibandingkan dengan nasi hasil
budidaya organiknya, namun nasi Inpari 24 organik dinilai lebih berkilap dari
non-organiknya. Kepulenan nasi Inpari 24, Inpari 32 dan Inpari 33 organik dinilai
oleh panelis lebih pulen dibandingkan dengan nasi dari budidaya non-organiknya.
Kesukaan panelis berdasarkan kepulenan juga menunjukkan tidak ada
perbedaan antara nasi organik dan non-organik kecuali pada nasi Inpari 24.
Panelis menyukai kepulenan nasi Inpari 24 organik dan tidak menyukai
kepulenan nasi Inpari 24 non-organik. Selama penyimpanan nasi, aroma asam
dari nasi Inpari 30 non-organik lebih cepat timbul dibandingkan dengan aroma
nasi Inpari 30 organik. Nasi Inpari 24 baru menunjukkan aroma asam pada hari
ketiga dimana intensitas aroma asam pada nasi Inpari 24 organik lebih tinggi
dibandingkan dengan nasi Inpari 24 non-organik. Hasil analisa residu pestisida
terhadap hasil budidaya non-organik menunjukkan bahwa tidak ditemukannya
residu pestisida pada beras yang dihasilkan. Tidak terdeteksi cemaran residu
fungisida dan insektisida dari golongan organophospat, carbamat, triazole,
pyrethroid, dan abamectin pada beras giling (Inpari 30, Inpari 32, Inpari 33 dan
Inpara 3) dan juga pada BPK (Inpari 24). Penelitian kedua bertujuan untuk
melakukan karakterisasi mutu fisik, kimia/fisikokimia, gizi dan organoleptik
beberapa beras kombinasi (multigrain rice). Telah dirancang sepuluh beras
kombinasi (Formula F1-F10) yang terdiri atas beras Inpari 30 (putih), beras
Inpari 24 (merah), beras hitam, beras Sintanur (aromatik), ketan, kacang tolo
dan kacang hijau. Pada awal penelitian dilakukan Focus Grup Discussion (FGD)
untuk memperoleh masukan untuk membuat beras kombinasi yang baik. Hasil
FGD menyarankan untuk melakukan penentuan rasio beras: air yang tepat untuk
tiap formula beras kombinasi, dan menentukan perlakuan awal agar beras dapat
masak sempurna. Semua sampel beras tersebut dianalisis proksimat (kadar air,
kadar protein, kadar lemak, kadar serat dan kadar abu), total phenolic content,
dan amilografi. Selain itu, dilakukan uji organoleptik (uji ranking dan uji hedonik)
untuk seleksi produk beras yang disukai oleh panelis. Rasio beras kombinasi: air
bervariasi 1: 1,5 - 1: 1,9. Perlakuan perendaman selama 1-2 jam dilanjutkan
dengan penyangraian menghasilkan butir kacang tolo dan hijau yang matang.
Hasil analisis proksimat menunjukkan bahwa kadar air dan kadar abu sampel
beras tidak banyak berbeda kecuali pada kadar lemak, kadar protein dan kadar
amilosa. Berdasarkan uji organoleptik (uji hedonik dan uji ranking) F1, F6 dan
F10 terpilih untuk diuji Indek Glikemik (IG) dan dihitung Bebang Glikemik (BG).
Selain itu, sebuah merk beras IG rendah komersial juga di uji IG dan dihitung BG
sebagai pembanding. Hasil pengujian menunjukkan bahwa beras Ig rendah
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komersial, F1, F6 dan F9 berturut-turut memiliki 60,3; 48,2; 54,7; dan 78,0.
Beras F1 (32,1) dan F2 (36,5) memiliki nilai Beban Glikemik (BG) lebih kecil dari
IG rendah komersial (40,2), sedangkan beras F9 memiliki nilai BG yang lebih
besar (52,0).
Karakterisasi Mutu Fisik, Kimia/Fisikokimia, Gizi Dan Organoleptik
Beberapa Beras Kombinasi
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan karakterisasi mutu fisik,
kimia/fisikokimia, gizi dan organoleptik beberapa beras kombinasi ( multigrain
rice). Telah dirancang sepuluh beras kombinasi (Formula F1-F10) yang terdiri
atas beras Inpari 30 (putih), beras Inpari 24 (merah), beras hitam, beras
Sintanur (aromatik), ketan, kacang tolo dan kacang hijau. Pada awal penelitian
dilakukan Focus Grup Discussion (FGD) untuk memperoleh masukan untuk
membuat beras kombinasi yang baik. Hasil FGD menyarankan untuk melakukan
penentuan rasio beras: air yang tepat untuk tiap formula beras kombinasi, dan
menentukan perlakuan awal agar beras dapat masak sempurna. Semua sampel
beras tersebut dianalisis proksimat (kadar air, kadar protein, kadar lemak, kadar
serat dan kadar abu), total phenolic content, dan amilografi. Selain itu, dilakukan
uji organoleptik (uji ranking dan uji hedonik) untuk seleksi produk beras yang
disukai oleh panelis. Rasio beras kombinasi: air bervariasi 1: 1,5 - 1: 1,9.
Perlakuan perendaman selama 1-2 jam dilanjutkan dengan penyangraian
menghasilkan butir kacang tolo dan hijau yang matang. Hasil analisis proksimat
menunjukkan bahwa kadar air dan kadar abu sampel beras tidak banyak
berbeda kecuali pada kadar lemak, kadar protein dan kadar amilosa.
Berdasarkan uji organoleptik (uji hedonik dan uji ranking) F1, F6 dan F10 terpilih
untuk diuji Indek Glikemik (IG) dan dihitung Bebang Glikemik (BG). Selain itu,
sebuah merk beras IG rendah komersial juga di uji IG dan dihitung BG sebagai
pembanding. Hasil pengujian menunjukkan bahwa beras Ig rendah komersial,
F1, F6 dan F9 berturut-turut memiliki 60,3; 48,2; 54,7; dan 78,0. Beras F1 (32,1)
dan F2 (36,5) memiliki nilai Beban Glikemik (BG) lebih kecil dari IG rendah
komersial (40,2), sedangkan beras F9 memiliki nilai BG yang lebih besar (52,0).
Pengaruh Cara Budidaya Organik Dan Non-Organik Padi Terhadap
Mutu Beras Dan Tingkat Residu Pestisida
Sistem pertanian organik dianggap mampu menciptakan produk/hasil panen dan
lingkungan yang sehat. Penelitian mengenai keungggulan dan kekurangan pertanian
organik dibandingkan non organik dari segi produktivitas maupun analisa usaha
taninya telah banyak dilakukan, namun penelitian mengenai keamanan pangan
terkait dengan mutu beras dan tingkat residu pestisida masih terbatas dilakukan.
Informasi mengenai mutu beras dan tingkat residu pestisida penting untuk diketahui
agar keunggulan beras organik dibandingkan beras non organik dapat terkonfirmasi.
Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mempelajari pengaruh cara budidaya organik
dan non-organik padi terhadap mutu fisik, fisikokimia, nutrisi dan sensori berasnya;
dan 2) untuk mengevaluasi tingkat residu pestisida varietas unggul baru yang
ditanam cara organik dan non organik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
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pertimbangan dalam membuat rekomendasi cara pertanaman organik yang tepat
dalam menghasilkan mutu beras yang terbaik dan sehat (zero pesticide residue).
Lima varietas unggul baru organik dan non organik didapatkan dari tiga tempat di
daerah Jawa Barat. Varietas-varietas yang dijadikan sampel tersebut adalah: Inpari
24 dan Inpari 32 dari Tasikmalaya (pertanaman organik bersertifikat Internasional),
Inpari 33 dan Inpara 3 dari Pabuaran (Pertanaman organik bersertifikat nasional),
dan Inpari 30 dari Sukamandi (pertanaman organik musim pertama). Sampel gabah
yang digunakan maksimal berumur 1 bulan setelah panen. Analisa mutu fisik gabah,
mutu giling, mutu beras, mutu tanak, mutu gizi, mutu rasa dan umur simpan nasi
dilakukan di Laboratorium Fisik dan Kimia Balai Besar Penelitian Tanaman Padi,
sedangkan analisa residu pestisida dilakukan di Laboratorium analisis pestisida
terakreditasi yaitu di Saraswanti Indogenetec.
Mutu gabah hampa dan densitas gabah hasil budidaya organik menunjukkan
berbeda nyata dengan gabah hasil budidaya non-organik. Karakter mutu fisik gabah
pada varietas Inpari 24 terlihat paling dipengaruhi oleh cara budidaya organik dan
non-organik sedangkan varietas Inpari 33 paling tidak dipengaruhi oleh cara
budidaya. Setidaknya ada dua karakter mutu giling yang berbeda antara beras hasil
budidaya organik dan non-organik dari setiap varietas yang diujikan. Rendemen BPK
dari varietas Inpara 3, Inpari 24, Inpari 32 dan Inpara 33 menunjukkan berbeda
nyata antara beras hasil budidaya organik dengan non-organik. Varietas Inpari 33
memiliki karakter mutu giling yang paling sedikit dipengaruhi oleh cara budidaya
organik dan non-organik.
Karakter mutu beras yang paling dipengaruhi oleh cara budidaya organik dan nonorganik adalah derajat putih. Derajat putih beras Inpara 3 dan Inpari 30 non-organik
lebih putih dibandingkan dengan beras organiknya, sedangkan beras Inpari 32,
Inpari 33 dan Inpari 24 organik lebih putih dibandingkan dengan beras nonorganiknya. Konsistensi gel dari beras hasil budidaya organik tidak menunjukkan
berbeda dengan konsistensi gel beras hasil budidaya non-organik pada semua
varietas yang diuji. Suhu gelatinisasi beras Inpari 33 organik berbeda dengan beras
hasil budidaya non-organik. Suhu gelatinisasi Inpari 33 organik masuk klasifikasi
suhu gelatinisasi sedang sedangkan Inpari 33 non-organik masuk dalam klasifikasi
suhu gelatinisasi rendah. Suhu gelatinisasi dari varietas lainnya tidak menunjukkan
perbedaan antara beras hasil budidaya organik dan non-organik.
Kadar protein beras varietas Inpari 30, Inpari 32 dan Inpari 33 berbeda nyata antara
hasil budidaya organik dengan non-organik. Perbedaan budidaya terhadap
kandungan Fe hanya berpengaruh nyata pada beras varietas Inpari 24 sedangkan
kandungan Zn hanya berpengaruh nyata pada beras varietas Inpari 30. Pengaruh
budidaya terhadap kadar lemak menunjukkan perbedaan nyata pada beras varietas
Inpari 24 dan Inpari 33.
Nasi Inpara 3 dan Inpari 30 non-organik dinilai oleh panelis lebih berkilap
dibandingkan dengan nasi hasil budidaya organiknya, namun nasi Inpari 24 organik
dinilai lebih berkilap dari non-organiknya. Kepulenan nasi Inpari 24, Inpari 32 dan
Inpari 33 organik dinilai oleh panelis lebih pulen dibandingkan dengan nasi dari
budidaya non-organiknya. Kesukaan panelis berdasarkan kepulenan juga
menunjukkan tidak ada perbedaan antara nasi organik dan non-organik kecuali pada
nasi Inpari 24. Panelis menyukai kepulenan nasi Inpari 24 organik dan tidak
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menyukai kepulenan nasi Inpari 24 non-organik. Selama penyimpanan nasi, aroma
asam dari nasi Inpari 30 non-organik lebih cepat timbul dibandingkan dengan aroma
nasi Inpari 30 organik. Nasi Inpari 24 baru menunjukkan aroma asam pada hari
ketiga dimana intensitas aroma asam pada nasi Inpari 24 organik lebih tinggi
dibandingkan dengan nasi Inpari 24 non-organik. Sementara itu warna nasi varietasvarietas yang diuji mulai menunjukkan perubahan warna pada hari kedua
penyimpanan.
Hasil analisa residu pestisida terhadap hasil budidaya non-organik menunjukkan
bahwa tidak ditemukannya residu pestisida pada beras yang dihasilkan. Tidak
terdeteksi cemaran residu fungisida dan insektisida dari golongan organophospat,
carbamat, triazole, pyrethroid, dan abamectin pada beras giling (Inpari 30, Inpari 32,
Inpari 33 dan Inpara 3) dan juga pada BPK (Inpari 24).
Pengaruh budidaya organik dan non-organik terhadap mutu beras tidak mempunyai
pola yang sama setiap varietas. Beberapa atribut mutu lebih tinggi pada beras
organik namun beberapa atribut mutu lainnya lebih tinggi pada beras non-organik.
Selain itu, tidak ditemukan adanya residu pestisida pada beras non-organik.
Adanya degradasi senyawa pestisida diduga merupakan alasan kuat tidak
terdeteksinya residu pestisida. Dugaan tersebut perlu untuk dikonfirmasi dengan
penelitian lanjutan guna mengidentifikasi senyawa metabolit hasil degradasi
pestisida yang diamati selama dipertanaman hingga kemungkinan keberadaanya
pada beras konsumsi.
3.5 Produksi Benih Sumber
3.5.1 Penyediaan Benih Sumber Padi Mendukung Perbenihan Nasional
Kegiatan Penyediaan Benih Sumber Varietas Unggul Padi Mendukung Perbenihan
Nasional telah dilaksanakan di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi pada tahun
2017. Tujuan penelitian adalah : (i) Menyediakan dan mendistribusikan benih
penjenis dan benih dasar varietas unggul baru untuk mendukung perbenihan
nasional dan (ii) Menyediakan dan mendistribusikan benih pokok varietas padi
inbrida untuk mendukung diseminasi varietas baru. Untuk mecapai tujuan
tersebut dikerjakan 2 kegiatan penelitian yaitu: (i) Produksi benih inti (NS), benih
penjenis (BS) dan benih dasar (BD) varietas unggul padi inbrida dengan
penerapan sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001:2015 dan (ii) Produksi
Benih Kelas Benih Pokok (BP) Varietas Padi Inbrida Untuk Diseminasi Varietas.
Hasil kegiatan pada RODHP pertama Produksi benih sumber dengan penerapan
sistem manajemen mutu pada tahun 2017 telah dihasilkan 12.300 malai NS dari
6 varietas, BS: 19.635 kg terdiri dari 59 varietas, BD: 24.373 kg dari 29 varietas.
Hasil kegiatan pada RODHP 2 yaitu produksi benih pokok varietas padi inbrida
untuk diseminasi varietas dihasilkan benih 42.780 kg yang terdiri dari 39
varietas. Total benih yang dihasilkan dari kegiatan 1 dan 2 adalah sejumlah
86.788 kg benih. Distribusi benih sumber padi inbrida selama tahun 2017 baik
untuk dijual maupun sebagai bantuan sejumlah 130.116 kg, terdiri atas BS:
21.392 kg, BD: 32.203 kg dan BP: 76.521 kg. Distribusi benih bantuan padi
inbrida selama tahun 2017 sejumlah 37.611 kg, terdiri atas BS 821 kg, BD:
2.276 kg dan BP: 34.514 kg
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Produksi Benih Bs (Benih Penjenis) Dan Bd (Benih Dasar) Varietas Padi
Inbrida Dengan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berbasis Iso
9001:2008
Kegiatan produksi benih penjenis (BS) dan benih dasar (BD) varietas unggul padi
dengan penerapan sistem manajemen mutu telah dilakukan pada tahun 2017 di
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. Tujuan kegiatan ini adalah: menyediakan
benih sumber bermutu (BS dan BD) varietas unggul padi. Kegiatan produksi
yang telah dilaksanakan meliputi produksi benih seluas 20 ha, terdiri dari 16 ha
pada MT I 2017 dan 4 ha pada MT II 2017. Kegiatan produksi benih pada MT I
2017 dihasilkan benih NS 12.300 malai dan total benih sejumlah 37.002 kg yang
terdiri dari 18.139 kg BS, 18.566 kg BD dan 297 kg benih calon varietas.
Pertanaman pada MT II 2017 menghasilkan total benih sejumlah 7.303 kg yang
terdiri atas BS 1.496 kg dan BD 5.807 kg. Hasil benih yang diperoleh selama
tahun 2017 adalah sejumlah: 12.300 malai NS, 19.635 kg BS, 24.373 kg BD.
Produksi Benih Pokok (BP) Varietas Padi Inbrida Untuk Diseminasi
Varietas
Kegiatan ’Produksi Benih Kelas Benih Pokok (BP) Varietas Padi Inbrida Untuk
Diseminasi Varietas telah dilaksanakan di BB Padi pada tahun 2017. Tujuan
kegiatan ini adalah: penyediaan benih pokok (BP) padi inbrida untuk diseminasi
varietas tahun 2017. Produksi benih dilakukan di Kebun Percobaan Sukamandi
dan Kebun Percobaan Pusakanagara Balai Besar Penelitian Tanaman Padi.
sertifikasi benih dan pelabelan untuk benih pokok dilaksanakan oleh BPSB Jawa
Barat. Produksi benih pokok pada tahun 2017 mencakup areal 15 ha, 12 ha
dilaksanakan pada MT I 2017 dan 3 ha pada MT II 2017. Produksi benih pada
MT I 2017 di KP Sukamandi seluas 8,5 ha dihasilkan 26.057 kg benih pokok yang
terdiri dari 25 varietas, sedangkan produksi benih di KP Pusakanagara seluas 3,5
ha dihasilkan benih pokok sejumlah 10.604 kg yang terdiri dari 8 varietas. Total
benih yang dihasilkan daripertanaman MT I 2017 adalah 36.661 kg. Pertanaman
produksi benih pada MT II 2017 di KP Sukamandi MT II seluas 3 ha
menghasilkan benih pokok sejumlah 6.119 kg yang terdiri dari 6 varietas. Total
benih yang dihasilkan pada tahun 2017 adalah sejumlah 42.780 kg benih pokok.
3.5 Diseminasi
3.5.1 Pengembangan Sumberdaya Inovasi Iptek Dan Diseminasi
Teknologi Padi
Padi merupakan tulang punggung pembangunan subsektor tanaman pangan dan
berperan penting terhadap pencapaian ketahanan pangan. Dalam beberapa
tahun terakhir terjadi penurunan produksi padi akibat degradasi lahan sawah di
daerah sentra produksi padi. Upaya untuk mengatasi permasalah tersebut telah
dikembangkan model pengelolaan tanaman terpadu (PTT). Sesuai dengan
tuntutan kemajuan teknologi, informasi sekarang ini tidak cukup hanya disajikan
dalam bentuk tabel namun juga disajikan secara spasial. Saat ini telah
dikembangkan sistem informasi geografis (SIG) yang dapat membantu penyajian
informasi secara spasial. Pemanfaatan SIG telah dilakukan untuk
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menggambarkan sebaran VUB padi. Sebaran varietas unggul padi terluas adalah
varietas Ciherang (31,92%), diiukuti oleh Mekongga (15,24%), dan varietas
lokal (13,75%). Inpari 30 berada pada urutan ketujuh (2,97%)Upaya
mewujudkan swasembada pangan khususnya padi ada banyak faktor yang perlu
mendapat perhatian diantaranya adalah perubahan iklim global, serangan hama
dan penyakit, dan masalah harga. Kebijakan penanganan WBC di Jawa Timur
dan Sekitarnya direkomendasikan pengendaliaan dengan agen hayati dan
rekayasa ekologi, sinergisitas komponen yang terlibat, dan
pengurangan
penggunaan pestisida kimia yang menyebabkan resistensi hama dan
berkurangnya musuh alami. Permasalahan pada lahan bukaan baru di Kab
Lingga Kepri adalah drainase yang kurang baik, sehingga perlu penerapan
inovasi teknologi pengelolaan air Sistem Tata Air Mikro. Kebijakan resposif dalam
penanganan kejadian WBC di Cipunegara adalah dengan penanaman serempak,
pengendalian serangan WBC sedini mungkin, dan penanaman VUB tahan
wereng. Sedangkan masalah kenaikan harga beras bukan dipengaruhi oleh
adanya peraturan HET beras tetapi karena faktor-faktor seperti musim panen,
ketersediaan stok, permintaan konsumen, serta daya beli masyarakat.
Pengetahuan mengenai peraturan HET yang dimiliki pemilik toko belum
mendalam, sehingga pemilik toko juga tidak dapat mengidentifikasi dampak yang
ditimbulkan oleh adanya peraturan HET beras. Teknologi yang dihasilkan BB Padi
perlu disampaikan kepada pengguna dengan menggunakan berbagai media,
salah satunya dengan gelar teknologi padi dan ekspose baik lingkup Balitbangtan
dan di luar Balitbangtan/daerah atas undangan Balitbangtan. Kegiatan ekspose
indoor bertujuan untuk memfasilitasi dan mempercepat proses transfer informasi
inovasi dan teknologi padi terbaru. Materi berupa poster, ”banner”, spanduk,
display, leaflet, bahan cetakan, dll, serta narasumber (info guide) disiapkan di
stand ekspose atau pameran untuk memudahkan para pengguna dalam
memperoleh informasi sesuai dengan keperluannya. Kegiatan ekspose dan gelar
teknologi tahun 2017 yang telah dilakukan meliputi: Berbagai kegiatan baik
lingkup Balitbangtan maupun undangan di luar Balitbangtan baik In door
maupun Out door di BB Padi. Materi ekspose disesuaikan dengan topik
penyelenggaraan ekspose setempat. Jumlah makalah yang masuk tahun 2017
sebanyak 65 makalah dan 58 makalah pemutihan yaitu makalah yang masuk
dan dibuat dari tahun-tahun sebelumnya. Sejak berdirinya PEKI dan sampai
bulan Juli 2017 telah terdaftar sebanyak 3035 makalah. Makalah untuk Jurnal
Litbang pada tahun 2017 ada 4 makalah, dan untuk Jurnal lain 25 makalah.
Pemetaan Adopsi Komponen Teknologi Ptt Padi Di Indonesia
Padi merupakan tulang punggung pembangunan subsektor tanaman pangan dan
berperan penting terhadap pencapaian ketahanan pangan. Dalam beberapa
tahun terakhir terjadi penurunan produksi padi akibat degradasi lahan sawah di
daerah sentra produksi padi. Upaya untuk mengatasi permasalah tersebut telah
dikembangkan model pengelolaan tanaman terpadu (PTT). Sesuai dengan
tuntutan kemajuan teknologi, informasi sekarang ini tidak cukup hanya disajikan
dalam bentuk tabel namun juga disajikan secara spasial. Saat ini telah
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dikembangkan sistem informasi geografis (SIG) yang dapat membantu penyajian
informasi secara spasial. Melalui penerapan SIG diharapkan sebaran
pemanfaatan teknologi unggul padi dan komponen PTT padi, seperti
penggunaan benih bersertifikat, sistem tanam pindah jajar legowo, dan
penerapan alsintan, serta informasi sebaran OPT utama padi dapat dibaca secara
cepat dan mudah, baik oleh petani maupun para pengambil keputusan.
Analisis Kebijakan Mendukung Pencapaian Swasembada Beras
Analisis Kebijakan penanganan WBC di Jawa Timur dan Sekitarnya. Metode
pengendaliaan dengan agen hayati dan rekayasa ekologi menggunakan
pengembangan PGPR, agen hayati seperti Beauveria bassiana, penanaman
tanaman refuge dan peragamkan gen ketahanan varietas di lapang seperti yang
dilakukan oleh Kabupaten Lamongan dan Bojonegoro perlu diperluas ke daerahdaerah endemik serangan wereng coklat lainnya; Perlu adanya sinergisitas
komponen yang terlibat yaitu petani, aparat dan penyuluh OPT untuk
menggerakan pengendalian wereng coklat; Perlu pengurangan penggunaan
pestisida kimia yang menyebabkan resistensi hama dan berkurangnya musuh
alami. Identifikasi permasalahan pada lahan bukaan baru di Kab Lingga Kepri.
Lahan sawah bukaan baru di Kabupaten Lingga seluas 100 Ha, yang meliputi 55
ha di Resang Dabok dan 45 Ha di Bukit Langkap Lingga, tetapi drainase pada
lahan tersebut kurang baik, tidak ada saluran serta pengairan dengan sistem
Tata Air Mikro. Pada saat pertanaman memasuki fase generative dan pengisian
bulir gabah mulai timbul gejala bercak coklat pada daun padi dan bulir gabah
banyak terserang hama walang sangit serta penggerek batang padi.
Rekomendasi Budidaya Tanaman: Perlu penerapan inovasi teknologi pengelolaan
air Sistem Tata Air Mikro, yaitu dengan membuat parit (lebar 40-50cm,
kedalaman 30-40cm) di sekeliling petakan maupun tengah petakan dengan
sistem palang. Untuk olah tanah dapat menggunakan olah tanam minimum yaitu
singgang atau gulma di lahan cukup di semprot herbisida, setelah layu atau mati
dapat di tanam baik dengan tabela maupun tapin. Untuk mengatasi
permasalahan keasaman tanah, harus dilakukan penambahan Kaptan (Kapur
Pertanian) dengan dosis 1-2 ton/ha pada setiap musim tanam. Rekomendasi
varietas yang ditanam di lokasi tersebut antara lain Situ Bagendit, Situ
Patenggang, Inpari 30, Inpari 31, Inpari 34, Inpari 43, Inpara 2, dan Inpara 8.
Monitoring atau pengamatan rutin terhadap perkembangan hama (terutama
penggerek batang) secara langsung di pertanaman atau dengan bantuan lampu
perangkap. Pengambilan imago (ngengat) dan kelompok telur penggerek batang
padi, terutama di persemaian. Analisis kebijakan resposif dalam penanganan
kejadian WBC di Cipunegara. Serangan hama WBC (Wereng Batang Coklat) di
Kec. Cipunagara dimulai pada 3 musim tanam terakhir. Kondisi pertanaman ada
yang terserang WBC dan kerdil rumput yang tersebar di beberapa desa antara
lain desa Tanjung, Cipunagara, Parigi Mulya, Kosambi, dan Simoang. Adapun
tingkat serangan WBC dan Kerdil Rumput di Kecamatan Cipunagara periode
April-Juni 2017 menunjukkan bahwa serangan hama WBC dan Kerdil Rumput di
Kecamatan Cipunagara seluas 585 ha dari luas tanam 6.537 ha (8,9%) dengan
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tingkat serangan yang berbeda beda. Penyebab parahnya tingkat serangan WBC
di Kec. Cipunagara adalah : 1. Pertanaman tidak serempak, 2. Kurang
terkendalinya serangan WBC pada musim hujan 2016/2017 sehingga berakibat
munculnya penyakit kerdil rumput di musim MK (Musim Kemarau) ini, 3. Hampir
50% areal pertanaman padi pada MH 2016/2017 di Cipunagara ditanami padi
ketan varietas Grendel yang sangat peka terhadap WBC dan menjadi inang bagi
hama wereng coklat. Analisis Kebijakan Perberasan. Di Karawang, Jakarta dan
Bandung/Ciamis secara umum pemilik toko telah mengetahui peraturan HET
beras. Harga beras dari bulan Agustus hingga Oktober mengalami kenaikan
sekitar bukan dipengaruhi oleh adanya peraturan HET beras tetapi karena faktorfaktor seperti musim panen, ketersediaan stok, permintaan konsumen, serta
daya beli masyarakat. Penentuan beras mutu premium dan medium berdasarkan
pada faktor-faktor seperti warna, beras kepala, kadar air, kebersihan (ada
tidaknya pengotor), dan bentuk bulir beras, Penentuan persentase berdasarkan
uji laboratoriun belum pernah dilakukan selama ini. Di daerah Jakarta/Bogor,
beberapa jenis beras putih biasa yang menurut harga eceran tertinggi/HET beras
(PERMENDAG 57/2017) termasuk dalam kriteria beras premium dengan kisaran
harga mulai dari Rp 9.400/kg sampai dengan Rp 12.500/kg dan kriteria beras
khusus dengan harga Rp 12.800/kg dan Rp 35.000/kg. Pasokan beras diperoleh
dari beberapa daerah di pulau Jawa, seperti : Subang, Karawang, Cilamaya,
Cirebon, Bandung, Garut, Sumedang, Jawa Tengah (Pati dan Demak), Solo dan
Jawa Timur (Kalisap). Dalam menentukan kelas mutu, para distributor telah
mencantumkan atau memberi label sendiri kelas mutu beras mereka.
Pengetahuan mengenai peraturan HET yang dimiliki pemilik took belum
mendalam, sehingga pemilik toko juga tidak dapat mengidentifikasi dampak yang
ditimbulkan oleh adanya peraturan HET beras. Beberapa karakter beras yang
menjadi penentu utama pemilik toko dalam menentukan mutu beras antara lain:
warna, keutuhan.
Diseminasi Inovasi Teknologi Padi
Diseminasi hasil penelitian padi, Balai besar Penelitian Tanaman Padi 2015 telah
dilakukan melalui berbagai metode mengacu pada Spektrum Diseminasi Multi
Channel (SDMC) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Diseminasi
terbagi ke dalam 2 kegiatan operasional diseminasi penelitian, yaitu; 1) Media
Informasi dan Humas Litbang dan 2) Pengembangan dan Evaluasi Karya Tulis
Ilmiah. Melalui kegiatan tersebut, inovasi dan teknologi padi khususnya hasil
penelitian BB Padi, telah tersebar luas ke berbagai kalangan pengguna baik
petani dan kelompok tani maupun kepada para petugas lapang, penentu
kebijakan, dan masyarakat umum. Melalui kegiatan tersebut telah terbentuk
pula komunikasi umpan balik antara penghasil inovasi dan teknologi padi dengan
para pengguna dan memberikan arah, baik terhadap rencana diseminasi hasil
penelitian maupun penelitian ke depan. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB
Padi) terus melakukan penelitian untuk menghasilkan teknologi padi yang efektif,
efisien dan relatif mudah diterapkan di lahan sawah irigasi, tadah hujan, rawa
pasang surut dan lahan kering. Teknologi yang dihasilkan perlu disampaikan
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kepada pengguna dengan menggunakan berbagai media, salah satunya dengan
gelar teknologi padi dan ekspose baik lingkup Balitbangtan dan di luar
Balitbangtan/daerah atas undangan Balitbangtan. Ekspose/gelar teknologi lebih
berfungsi untuk meyakinkan seluruh kalangan pengguna teknologi padi
mengenai keunggulan suatu teknologi. Dalam hal ini pengguna perlu diberi
kesempatan seluas-luasnya untuk mengalami, melihat, dan menilai keunggulan
teknologi yang diterapkan sendiri. Penilaian terhadap teknologi yang digelar tidak
hanya terhadap produktivitas, tetapi juga kesesuaian dengan kondisi pengguna.
Kegiatan ekspose indoor bertujuan untuk memfasilitasi dan mempercepat proses
transfer informasi inovasi dan teknologi padi terbaru. Materi berupa poster,
”banner”, spanduk, display, leaflet, bahan cetakan, dll, serta narasumber (info
guide) disiapkan di stand ekspose atau pameran untuk memudahkan para
pengguna dalam memperoleh informasi sesuai dengan keperluannya. Kegiatan
ekspose dan gelar teknologi tahun 2017 yang telah dilakukan meliputi: Berbagai
kegiatan baik lingkup Balitbangtan maupun undangan di luar Balitbangtan baik
In door maupun Out door di BB Padi. Materi ekspose disesuaikan dengan topik
penyelenggaraan ekspose setempat.
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BAB IV. PENUTUP
Laporan kegiatan tahunan Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi),
disusun berdasarkan rencana kerja kegiatan selama 1 tahun anggaran yang
tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017.
Landasan pelaksanaan yang diterapkan adalah program kegiatan berbasis
kinerja yang senantiasa menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas
fungsinya, dengan penekanan kinerja melalui penerapan “Good Governance”.
Dengan demikian diharapkan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
Laporan tahunan BB Padi ini disusun sebagai pertanggungjawaban fisik
maupun keuangan. Semoga laporan ini bermanfaat serta merupakan bahan
informasi tentang kegiatan BB Padi selama kurun waktu 1 tahun.

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

110

