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KATA PENGANTAR
Produksi padi setiap tahun 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 seperti
perubahan iklim global, terjadinya alih fungsi lahan sawah 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 dihasilkanperlu
dukungan teknologi budidaya, terutama dalam menghadapi perubahan
iklim dan kondisi lahan di Indonesia. 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 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
2014 ini.
Sukamandi, Juni 2015
Kepala Balai Besar,

Dr. Ali Jamil
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PENDAHULUAN
Kebutuhan beras sebagai bahan pangan dan bahan baku industri
terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan
kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kebutuhan beras yang
konsisten (steady) karena peningkatan jumlah penduduk, terkendala
oleh ketersediaan sumber daya alam, terutama sumber daya lahan dan
air yang makin terbatas, dan ancaman terhadap kelestarian lingkungan
(sebagai akibat pencemaran dari agro-input, dan emisi gas rumah kaca
(methan) serta perubahan iklim) yang terjadi di semua negara penghasil
beras. Oleh karena itu upaya peningkatan produksi beras nasional
secara berkelanjutan melalui penggunaan teknologi yang ramah
lingkungan (conservation agriculture, ecological intensification atau
green agriculture) sangat penting diupayakan untuk mengantisipasi
munculnya gejolak sosial, ekonomi, dan politik yang tidak dikehendaki.
Upaya peningkatkan produksi beras mutlak memerlukan sistem
agroindustri padi yang terintegrasi secara vertikal, sehingga karakteristik
mutu beras yang dihasilkan juga sesuai dengan preferensi konsumen.
Upaya peningkatan produksi beras di Indonesia saat ini dan pada masa
yang akan datang akan terkendala oleh: (a) terjadinya konversi lahan
sawah menjadi lahan non-pertanian; (b) terbatasnya ketersediaan air
pengairan; (c) terjadinya perubahan iklim akibat pemanasan global yang
terwujud dalam bentuk kekeringan, kebanjiran, salinitas dan suhu udara
yang lebih tinggi; (d) adanya kecenderungan peningkatan serangan hama
dan penyakit tanaman; (e) semakin banyak infrastruktur pertanian yang
rusak; (f) terbatasnya tenaga kerja pertanian muda di pedesaan; (g)
kurangnya insentif ekonomi yang diperoleh pelaku usahatani padi karena
sempitnya skala usaha; (h) meningkatnya harga sarana produksi, alat dan
mesin pertanian, upah tenaga kerja; dan (i) masih terbatasnya akses
petani terhadap kredit modal usaha dan untuk meningkatkan produksi padi
di Indonesia pada kondisi seperti itu, dapat diperoleh melalui peningkatan
produktivitas, peningkatan indeks pertanaman, dan optimalisasi
pemanfaatan lahan sub optimal seperti lahan sawah tadah hujan, lahan
kering, dan lahan rawa. Peluang tersebut dapat diraih jika tersedia inovasi
teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas tanaman padi pada
berbagai spesifik-agroekosistem secara berkelanjutan.
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VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Visi
Visi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian merupakan bagian
integral dari visi pembangunan pertanian dan pedesaan Indonesia. Visi
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian adalah:
“Pada tahun 2014 menjadi lembaga penelitian dan pengembangan
pertanian berkelas dunia yang menghasilkan dan mengembangkan
inovasi teknologi pertanian untuk mewujudnya pertanian industrial
unggul berkelanjutan berbasis sumber daya lokal”.
Sejalan dengan visi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, maka
visi BB Padi merupakan bagian integral dari visi Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian, yaitu:
“Sumber IPTEK tanaman padi terdepan, profesional, mandiri, dan
mampu menghasilkan teknologi padi sesuai dengan kebutuhan
pengguna”.
Misi
Misi Balai Besar Penelitian Tanaman Pangan
1. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tinggi,
strategis, dan unggul tanaman padi untuk pembangunan nasional
sesuai dengan dinamika kebutuhan pengguna.
2. Menghasilkan dan mengembangkan inovasi teknologi tanaman padi dan
perberasan yang unggul, bernilai tambah, efisien, dan kompetitif.
3. Mengembangkan jaringan kerjasama nasional dan internasional dalam
rangka penguasaan IPTEK dan peningkatan peran penelitian tanaman
padi dalam mendukung penyediaan pangan yang cukup dan berkualitas
dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
4. Memperbaiki Sumber daya penelitian guna memperbaiki kapasitas SDM
agar semakin profesional didalam melakukan penelitian, serta meningkat
kemampuannya dalam menghasilkan dan mendiseminasi IPTEK dan
inovasi teknologi tanaman padi.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan Sumber daya untuk penelitian dan
pengembangan, serta mendorong keterkaitan fungsional antar
pemangku kepentingan dan pengguna teknologi.
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Tujuan
Tujuan BB Padi tahun 2010-2014 ditetapkan sebagai berikut:
(1) Mengembangkan dan memanfaatkan keragaman sumber daya
genetik padi, untuk perakitan VUB guna peningkatan produktivitas,
kandungan mineral serta vitamin padi sesuai preferensi konsumen
serta adaptif terhadap cekaman faktor biotik dan abiotik dari
dampak perubahan iklim.
(2) Menghasilkan teknologi optimasi pemanfaatan sumber daya tanah
(lahan dan air), tanaman dan pengendalian hama penyakit
tanaman yang dapat meningkatkan hasil dan mengurangi emisi gas
rumah kaca (methan) utamanya di lahan sub optimal dan antisipasi
dampak iklim ekstrim.
(3) Mempercepat distribusi benih sumber tanaman padi kepada pengguna
untuk memfasilitasi penguatan sistem perbenihan berkelanjutan dan
mendukung program strategis Kementerian Pertanian.
(4) Mengembangkan jejaring dan kerja sama kemitraan dengan
lembaga penelitian dalam dan luar negeri dan pemangku
kepentingan lainnya.
(5) Meningkatkan kualitas dan mengembangkan sumber daya penelitian.
Sasaran
Untuk dapat menjadi lembaga rujukan IPTEK dan sumber inovasi
teknologi yang bermanfaat sesuai kebutuhan pengguna, sasaran BB
Padi adalah:
(1) Meningkatnya inovasi teknologi hasil penelitian (varietas unggul, benih
sumber, dan teknologi pendukungnya), sistem diseminasi, promosi, dan
rekomendasi; dan meningkatnya adopsi inovasi teknologi pertanian. Hal
ini untuk mendukung sistem pembangunan pertanian industrial
berkelanjutan serta memberikan kontribusi pada peningkatan keilmuan
(scientific contribution).
(2) Tersedianya VUB, benih sumber, dan pengolahan hasil samping dalam
rangka peningkatan nilai tambah produk, pengembangan industri hilir
untuk komoditas padi dalam rangka peningkatan produksi dan
produktivitas untuk mendukung pencapaian swasembada berkelanjutan
melalui partisipasi pemangku kepentingan.
(3) Tersedianya teknologi adaptasi perubahan iklim, dan teknologi
pengolahan hasil primer berbasis Sumber daya lokal.
(4) Meningkatnya jejaring kerjasama nasional dan internasional.
(5) Berkembangnya kompetensi personil dan kelembagaan penelitian
serta sistem koordinasinya secara horizontal dan vertikal melalui
pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang
terintegrasi di semua bidang.
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(6) Meningkatnya publikasi hasil penelitian di publikasi ilmiah nasional
dan internasional.
AKUNTABILITAS KINERJA
Kebijakan dan Program
Kebijakan dan program yang mendasari Renstra 2010-2014 BB
Padi adalah program Kementerian Pertanian pada kegiatan penelitian
dan pengembangan pertanian untuk penciptaan teknologi dan varietas
unggul berdaya saing. Sasaran yang diarah selama periode 2010-2014
adalah penyediaan benih sumber varietas unggul baru dan peningkatan
inovasi teknologi tanaman padi mendukung pencapaian swasembada
padi berkelanjutan. Sedangkan indikator kinerja yang setiap tahunnya
harus dicapai adalah : 1) Jumlah aksesi Sumber daya genetik (SDG)
padi, terkoleksi, teridentifikasi dan terkonservasi untuk perbaikan sifat
varietas, 2) Jumlah varietas unggul baru padi, 3) Jumlah teknologi budi
daya dan pascapanen primer komoditas padi, dan 4) Jumlah produksi
benih sumber (BS, FS) padi dengan SMM ISO 9001-2008 (Tabel 1).
Perencanaan Kinerja
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif,
transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil, setelah
mendapatkan input pembiayaan melalui DIPA 2014, selanjutnya RKT
2014 ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahunan (PKT)
tahun 2014, yang merupakan ikhtisar rencana kerja yang akan dicapai
pada tahun 2014. RKT 2014 berisi: 1) sasaran strategis yang akan
ditempuh; 2) Indikator kinerja sebagai alat ukur pencapaian sasaran
tersebut; dan 3) Target hasil terukur yang akan dicapai.
Tabel 1.Rencana Kerja BB Padi Tahun 2014
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
1.
Terciptanya varietas
a. Jumlah varietas
unggul baru tanaman padi
unggul baru padi
dalam rangka peningkatan b. Jumlah benih
produksi mendukung
sumber padi
penciptaan swasembada
dengan SMM ISO
dan swasembada
9001-2008
berkelanjutan.

4

Target
5 Varietas
100 Ton

2.

Terciptanya inovasi
teknologi produksi padi dan
pengelolaan Sumber daya
pertanian mendukung
pencapaian swasembada
dan swasembada
berkelanjutan.

Jumlah teknologi budi
daya dan panen dan
pascapanen primer
padi
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Penetapan Kinerja
Penetapan perjanjian kinerja tahunan ini adalah perjanjian kerja
yang merupakan tolok ukur keberhasilan kinerja BB Padi pada tahun
2014 dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas. Pada
PKT 2014 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran yang ditempuh untuk
mencapai tujuan,yaitu (1) Terciptanya varietas unggul baru tanaman
padi dalam rangka peningkatan produksi mendukung penciptaan
swasembada dan swasembada berkelanjutan, (2) Terciptanya inovasi
teknologi produksi padi dan pengelolaan Sumber daya pertanian
mendukung pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan,
Masing-masing indikator untuk sasaran 1 (satu) yang telah ditetapkan
tersebut adalah: (a) Jumlah varietas unggul baru padi, (b) Jumlah benih
sumber padi dengan SMM ISO 9001-2008, dan sasaran 2 (dua) Jumlah
teknologi budi daya dan panen dan pascapanen primer padi, seperti
diuraikan pada Tabel 2. Sebagai penjelasan bahwa antara Renstra
2010-2014 dengan PKT 2014 terdapat perbedaan jumlah benih sumber,
yaitupada Renstra 2010-2014 tertera sebesar 35 Ton (BS=15, FS=20)
sedangkan pada PKT sebesar 100 Ton (BS=15, FS=20, dan SS=65
Ton). Perbedaan jumlah sebesar 65 Ton tersebut adalah tambahan
untuk kelas benih sumber SS, yang merupakan kebijakan Kementan
dalam upayapemenuhan kebutuhan benih padi untuk kegiatan Demplot
LL dan SLPTT di 33 Provinsi.
Tabel 2. Sasaran strategis BB Padi yang ditetapkan dalam PKT 2014
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1.

Terciptanya varietas
unggul baru tanaman padi
dalam rangka peningkatan
produksi mendukung
penciptaan swasembada
dan swasembada
berkelanjutan.

a.

b.

5

Jumlah
varietas
unggul
padi
Jumlah
sumber
dengan
ISO
2008

5
Varietas
baru
benih
padi
SMM
9001-

100 Ton

2.

Terciptanya inovasi
teknologi produksi padi
dan pengelolaan Sumber
daya pertanian
mendukung pencapaian
swasembada dan
swasembada
berkelanjutan.

Jumlah teknologi
budi daya dan
panen dan
pascapanen
primer padi
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Pengukuran Capaian Kinerja
Dalam tahun anggaran 2014 BB Padi telah menetapkan 2 (dua)
sasaran kegiatan. Kedua sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan
sejumlah indikator kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan
dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran
dengan realisasinya. Capaian kinerja BB Padi tahun 2014, secara umum
sasaran yang ditargetkan menunjukkan hasil telah mencapai
keberhasilan sebagaimana yang telah ditetapkan pada PKT 2014,
bahkan telah melampaui.
Analisis Capaian Kinerja
Analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja tahun 2014 BB
Padi dilakukan terhadap 2 sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai
indikator kinerja utama (IKU) tahun 2014, adalah: (1) Terciptanya
varietas unggul baru tanaman padi dalam rangka peningkatan produksi
mendukung penciptaan swasembada dan swasembada berkelanjutan,
(2) Terciptanya inovasi teknologi produksi padi dan pengelolaan Sumber
daya pertanian mendukung pencapaian swasembada dan swasembada
berkelanjutan. Analisis secara rinci adalah sebagai berikut:
Sasaran 1; Terciptanya varietas unggul baru tanaman padi dalam
rangka peningkatan produksi mendukung penciptaan swasembada dan
swasembada berkelanjutan.
Terdapat 2 target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada PKT
2014 yaitu: (1) terciptanya 5 varietas unggul baru padi (VUB), dan (2)
tersedianya 100 ton produksi benih sumber (BS, FS, SS dan F1 hibrida)
padi dengan SMM ISO 9001-200 (ton).
(1)

Target terciptanya 5 varietas unggul baru padi (VUB)
Untuk mencapai target 5 VUB Padi telah dilaksanakan 4 kegiatan
setingkat RPTP dengan dukungan peneliti sejumlah 56 orang dan serapan
anggaran sebesar Rp. 5.530.233.450,- atau 99,77% dari pagu anggaran
Rp. 5.543.000.000,-. Pada Tabel 3 disampaikan realisasi pencapaian
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target, yaitu tercapainya 5 (lima) VUB, dan telah sesuai dengan target
yang telah ditetapkan dalamPKT (100%).
Varietas yang dilepas tahun 2014 telah mencapai target 100% yang
ditetapkan, seperti disajikan pada tabel 4. Hal ini karena adanya kegiatan
konsorsium yang telah dilaksanakan dengan mengoptimalkan sumber daya
penelitian dan kegiatan pendukung untuk menciptakan Varietas baru.
Tabel 4.Perbandingan capaian kinerja sasaran terciptanyavarietas
unggul baru tahun 2013 dan 2014
2013
2014
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Jumlah VUB padi
7
7
5
5
Selama tahun 2014 telah dilepas sebanyak 5 VUB padi yang sesuai
untuk, lahan salin dan lahan rawa. Varietas unggul baru yang dihasilkan
oleh BB Padi pada 2014 adalah 3 (tiga) VUB padi salin dan 2 (dua) VUB
padi rawa, kriteria VUB sebagai berikut:
1. Inpari 34 Salin Agritan: BR41 x IR61920-3B-22-2. Umur tanaman ±
114 hari setelah sebar. Toleran pada fase bibit pada cekman 12
dSm-1. Ketahanan terhadap hama dan penyakit: agak tahan terhadap
wereng coklat biotipe 1, agak rentan terhadap WBC biotipe 2 dan 3.
Agak tahan terhadap hawar daun bakteri strain III, rentan terhadap
strain IV dan agak rentan terhadap strain VIII, tahan terhadap
penyakit blas ras 033 dan 173 agak tahan terhadap blas ras 073,
rentan terhadap ras 133, serta rentan terhadap virus tungro dari
Subang. Potensi hasil 8,09 ton GKG per hektar dan tekstur nasi
cukup pulen.

Gambar 3. VUB Inpari 34 Salin Agritan
2. Inpari 35 Salin Agritan: Asal persilangan IR10206-29-21 x SUAKOKO
(SEL). Umur tanaman 106±-13 hari setelah sebar. Sifat khusus
Toleran pada fase bibit pada cekman 12 dSm-1 dan sesuai untuk lahan
sawah. Ketahanan terhadap hama dan penyakit: Agak tahan terhadap
7

wereng coklat biotipe 1, agak rentan terhadap WBC biotipe 2 dan 3.
Agak tahan terhadap hawar daun bakteri strain III, rentan terhadap
strain IV dan agak rentan terhadap strain VIII, tahan terhadap penyakit
blas ras 033, rentan terhadap blas ras 073, 133 dan 173, serta rentan
terhadap virus tungro dari Subang. Potensi hasil 8,32 ton GKG per
hektar dan tekstur nasi agak pera.

Gambar 4. VUB Inpari 35 Salin Agritan
3. Inpari Unsoed79 Agritan: Asal persilangan Cisadane x Atomita-2,
Umur tanaman 109±-13 hari setelah sebar. Sifat khusus Toleran
pada fase bibit pada cekman 12 dSm -1 dan sesuai untuk lahan
sawah. Ketahanan terhadap hama dan penyakit: Agak rentan
terhadap wereng coklat biotipe 1, 2 dan rentan terhadap WBC biotipe
3. Agak tahan terhadap hawar daun bakteri strain III, dan agak rentan
terhadap strain IV dan VIII, tahan terhadap penyakit blas ras 033,
rentan terhadap blas ras 073, 133 dan 173, serta rentan terhadap
virus tungro dari Subang. Potensi hasil 8,15 ton GKG per hektar dan
tekstur nasi cukup pulen.

Gambar 5. VUB Inpari Unsoed79 Agritan
4. Inpara 8 Agritan: Asal persilangan B10597F-KN-18 / B10600F-KN-7,
umur tanaman ± 115 hari, Sifat khusus Toleran keracunan Fe.
8

Ketahanan terhadap hama dan penyakit: Agak rentan terhadap
wereng coklat biotipe 1 dan 2, rentan terhadap WBC biotipe 3. Tahan
terhadap hawar daun bakteri patotipe III, agak tahan terhadap hawar
daun bakteri patotipe IV dan VIII. Agak tahan terhadap blas ras 133.
Anjuran tanam; Lahan rawa pasang surut dan lebak dangkal serta
tengahan. Potensi hasil 6,02 ton GKG per hektar dan tekstur nasi
pera.
5. Inpara 9 Agritan: Asal persilangan Mesir/IR60080-23, umur tanaman
±114 hari. Sifat khusus Toleran keracunan Fe. Ketahanan terhadap
hama dan penyakit: agak rentan terhadap WBC biotipe 1, 2 dan 3.
Tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe III. Tahan terhadap virus
tungro inokulum Garut dan Purwakarta. Anjuran tanam; Lahan rawa
pasang surut dan lebak dangkal serta tengahan. Potensi hasil 5,63 ton
GKG per hektar dan tekstur nasi pera.
Outcome. Varietas yang telah dilepas benih sumber kelas BS dan FS
telah di produksi oleh UPBS BB Padi dan siap untuk pengujian denfarm
atau display di kegiatan diseminasi BB Padi bekerjasama dengan BPTP
di 26 provinsi.
(2) Target tersedianya 100 ton produksi benih sumber
Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam PKT 2014 Total
dana yang terealisasi untuk kegiatan produksi benih sumber sebesar Rp.
1.921.428.572,- atau 99,69% dari pagu Rp. 1.927.350.000,-. telah
dilaksanakan 3 kegiatan setingkat RPTP dengan dukungan peneliti yang
terlibat sebanyak 15 orang. Hasil capaian kinerja dari kegiatan ini telah
menghasilkan benih padi BS/FS/SS sebanyak 104,9 ton (Tabel 5.)
Tabel 5. Capaian kinerja kegiatan Produksi Benih Sumber tahun 2014
Target
Realisasi
Indikator Kinerja
%
(ton)
(ton)
Jumlah benih sumber
100 (BS,
104,90
104,9
padi dengan SMM ISO
FS, SS
9001-2008
dan F1)
Tabel 6. Rincian capaian kinerja kegiatan Produksi Benih Sumber tahun
2014
Tahun
Klas Benih
Target (ton)
Realisasi (ton)
BS
15
41,89
2014
FS
20
22,91
SS
65
40,10
Jumlah
100
104,90
9

Tabel 7.

Perbandingan atas kemajuan yang telah diperoleh dari tahun
sebelumnya (2014) dapat dijelaskan sebagai berikut
2013
2014
Kelas
Reali
Indikator Kinerja
Target
Targe Realisasi
Benih
sasi
(ton)
t (ton)
(ton)
(ton)
Jumlah benih sumber
BS
18
18,74
15
41,89
padi dengan SMM ISO
FS
30
24,43
20
22,91
9001-2008
SS
52
58,85
65
40,10

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

Gambar 8. Alur produksi benih sumber dilapangan
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Tabel 8.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Distribusi benih sumber yang disebarluaskan Per Provinsi di
Indonesia Tahun 2014
Distribusi (kg)
Provinsi
Total (Kg)
FS
BS
NAD
325
500
825
Sumatera Utara
747
710
1.457
Sumatera Barat
137
80
217
Riau
20
440
460
Sumatera Selatan
135
115
250
Bangka Belitung
0
0
0
Lampung
843
655
1.498
Kepulauan Riau
40
0
40
Bengkulu
180
0
180
Jambi
225
153
378
Banten
95
340
435
DKI Jakarta
0
175
175
Jawa Barat
3.395
5.582
8.977
Jawa Tengah
2.031
2.831
4.862
DI Jogjakarta
751
325
1.076
Jawa Timur
2.535
5.193
7.728
Bali
102
75
177
NTB
308
955
1.263
NTT
65
30
95
Maluku
180
0
180
Maluku Utara
210
5
215
Papua
81
0
81
Papua Barat
10
100
110
Kalimantan Selatan
171
0
171
Kalimantan Barat
190
230
420
Kalimantan Tengah
121
30
151
Kalimantan Timur
135
120
255
Sulawesi Selatan
389
263
652
Sulawesi Barat
95
0
95
Sulawesi Tengah
176
90
266
Sulawesi Utara
170
55
225
Sulawesi Tenggara
8
0
8
Gorontalo
65
0
65
Jumlah
13.935
19.052
32.987
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Sasaran 2
Terciptanya inovasi teknologi produksi padi dan pengelolaan
Sumber daya pertanian mendukung pencapaian swasembada dan
swasembada berkelanjutan
Sasaran tersebut, dicapai dengan dilaksanakannya (3) tiga RPTP,
dengan dukungan 112 orang dan telah berhasil dirakit 6 teknologi budi daya,
pengendalian penyakit, dan Pascapanen padi. Indikator kinerja sasaran
yang telah ditargetkan dalam tahun 2014 telah tercapai seluruhnya dengan
rata-rata fisik mencapai 100 % (Tabel 9). Serapan anggaran untuk
mencapai sasaran ini sebesar Rp. 2.480.502.400,- atau 95,37% dari pagu
anggaran Rp. 2.601.000.000,-.
Tabel 9.

Capaian kinerja Sasaran 2: Terciptanya teknologi budi daya,
panen, dan Pascapanen padi
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
Jumlah teknologi budi
6 teknologi
6 teknologi
100
daya, panen dan
pascapanen primer padi

Sebagai perbandingan teknologi yang dihasilkan tahun 2014 sebanyak 6
paket teknologi lebih tinggi daripada tahun 2013 (4 paket). Hal ini karena
banyak kegiatan yang bersifat mendukung terhadap keluaran teknologi
dan waktu penelitiannya yang memerlukan waktu pengujian dan
pemantapan teknologi.
Tabel 10.Perbandingan capaian kinerja teknologi budi daya, panen, dan
Pascapanen padi Tahun 2013 dan 2014
2013
2014
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Jumlah teknologi
4
4
6
6
budi daya, panen
dan pascapanen
primer padi
Enam teknologi yang dihasilkan adalah tiga teknologi pengendalian
penyakit padi yaitu: (1) Pengendalian penyakit HDB berdasarkan
kesesuaian patotipe di setiap agroekosistem, (2) Penanganan susut
hasil panen padi, (3) Pemberian amelioran berdasarkan Al-dd pada padi
rawa, (4) Penentuan patotipe HDB di lahan rawa dengan varietas
diferensial, (5) Sistem olah tanah konservasi untuk padi gogo di lahan
dataran rendah dan (6) Teknologi Budi Daya Padi Gogo Sistem Tanam
12

Mozaik Varietas. Uraian dari masing-masing capaian hasil adalah
sebagai berikut:
Pengendalian penyakit HDB berdasarkan kesesuaian patotipe di
setiap agroekosistem
Hawar daun bakteri (HDB) merupakan salah satu penyakit padi
utama yang tersebar di berbagai ekosistem padi di Indonesia. Penyakit
ini disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo).
Patogennya dapat menginfeksi tanaman padi mulai dari pesemaian
sampai menjelang panen melalui luka daun berupa stomata dan
merusak klorofil daun. Akibatnya kemampuan tanaman melakukan
fotosintesis menurun. Bila serangan terjadi di awal pertumbuhan,
tanaman menjadi layu dan mati. Pada tanaman dewasa penyakit HDB
menimbulkan gejala hawar (blight). Baik gejala kresek maupun hawar,
dimulai dari tepi daun, berwarna keabu-abuan, dan selanjutnya daun
menjadi kering. Bila serangan terjadi saat berbunga, proses pengisian
gabah menjadi tidak sempurna, gabah tidak terisi penuh bahkan hampa,
kehilangan hasil mencapai 50-70%.
Pengendalian penyakit HDB paling efektif dengan menanam
varietas tahan. Namun, hal ini terhambat oleh adanya kemampuan
bakteri patogen membentuk patotipe (strain) baru yang lebih virulen,
menyebabkan ketahanan suatu varietas tidak bertahan lama. Adanya
kemampuan pathogen bakteri Xoo membentuk patotipe baru ini
menyebabkan pergeseran dominasi patotipe pathogen terjadi dari waktu
ke waktu. Hal ini menyebabkan suatu varietas tahan di suatu saat tetapi
rentan di saat yang lain, dan tahan di suatu wilayah tetapi rentan di
wilayah lain. Oleh karena itu, pemantauan dominasi dan komposisi
patotipe bakteri Xoo di suatu ekosistem padi (spatial dan temporal)
sangat diperlukan sebagai dasar penentuan penanaman varietas tahan
di suatu wilayah. Peta penyebaran patotipe dapat digunakan sebagai
dasar penentuan penanaman suatu varietas disuatu wilayah. Pada
daerah yang dominan HDB patotipe III disarankan menanam varietas
tahan terhadap patotipe III, daerah dominan patotipe IV disarankan
menanam varietas tahan patotipe IV dan dominan patotipe VIII
disarankan menanam varietas tahan patotipe VIII.
Penanganan susut hasil panen padi
Panen merupakan kegiatan akhir dari suatu proses produksi padi
di lapang. Selama waktu panen, susut hasil dapat terjadi karena ada
padi yang rontok di lahan. Oleh karena itu, pemanenan harus dilakukan
sesuai umur panen. Ketidaktepatan saat panen mengakibatkan
kehilangan hasil tinggi dan mutu gabah/beras rendah. Perontokan
merupakan tahap pascapanen setelah pemotongan, penumpukan, dan
pengumpulan padi. Pada tahap ini, kehilangan hasil dapat mencapai
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lebih dari 5%. Cara perontokan padi dapat menggunakan pedal thresher
dan power thresher. Seringkali terjadi keterlambatan panen dan
penundaan perontokan karena kurangnya mesin perontok. Kehilangan
hasil di beberapa lokasi dapat mencapai 18,75% (lebih dari 10% tidak
terontok atau tercecer saat perontokan). Untuk mengurangi susut hasil
panen padi, maka perlu dilakukan perbaikan cara panen dan
perontokan. Pemanenan dengan sistem kelompok dilengkapi mesin
perontok mampu menurunkan susut hasil secara nyata. Pemanenan
padi sistem kelompok adalah pemanenan padi dengan jumlah tenaga
pemanen terbatas, kerja secara beregu dipimpin ketua kelompok dan
perontokannya menggunakan mesin perontok. Jumlah tenaga yang
efisien 20-30 orang per hektar. Pelaksanaan pemanenan dan
perontokan sistem kelompok dilakukan dengan tahapan berikut: 1)
Penetapan umur panen optimal, yaitu apabila bulir padi lebih dari 90%
menguning, 2) Inventarisasi luas panen, jumlah kelompok panen dan
mesin perontok, 3) Kelompok jasa pemanen dan UPJA menyiapkan
karung dan terpal, 4) Pelaksanaan kerja panen di lapang, ketua
membagi tugas menjadi 3 kelompok, yaitu: (a) pemotongan padi, (b)
pengumpulan potongan padi, dan (c) perontokan dan pengemasan
gabah, 5) Setelah semua siap, panen padi dapat dimulai. Jumlah
tenaga pemanen 20-30 orang/ha dengan satu unit power thresher
kapasitas 1,0–1,2 ton/jam, dan 6) Setelah tumpukan padi cukup, proses
perontokan dapat segera dimulai.
Keuntungan cara panen sistem kelompok bahwa tingkat susut
hasil dari panen sampai perontokan oleh kelompok jasa pemanen (20-30
orang) 3,19-4,9%. Sedangkan susut hasil sistem keroyokan dengan
digebot 7,61-11,31%. Pemanenan sistem kelompok menggunakan
mesin perontok dapat menyelamatkan susut hasil sampai 8%. Bila susut
hasil saat panen dan perontokan dapat diturunkan 3% dengan asumsi
produksi gabah di Indonesia 70 juta ton GKG, maka hasil panen yang
dapat diselamatkan kurang lebih 2,1 juta ton GKG. Apabila harga gabah
(GKG) Rp. 5.000/kg, maka dari kegiatan panen dan perontokan dapat
diselamatkan Rp. 10,5 milyar. Selain itu, dengan berkurangnya susut
hasil sebesar 2,1 juta ton GKG yang setara dengan 1,2 juta ton beras
akan menunjang upaya pelestarian swasembada beras.
Pemberian amelioran berdasarkan Al-dd pada padi rawa
Pengelolaan Tanaman Terpadu dan Sumber daya Terpadu (PTT)
bukan merupakan paket teknologi, tetapi merupakan pendekatan dalam
peningkatan produksi melalui pengelolaan tanaman, tanah, air, hara,
dan organisme pengganggu tanaman (OPT) secara menyeluruh dan
berkelanjutan. Dengan pengelolaaan dan penerapan teknologi yang
tepat, lahan rawa dengan tingkat kesuburan rendah dapat dijadikan
sebagai lahan pertanian produktif. Tingkat produktivitas tanah lahan
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rawa umumnya rendah, karena tingginya kemasaman tanah (pH
rendah), serta kelarutan Fe, Al, Mn, dan rendahnya ketersediaan unsur
hara terutama P dan K, serta kejenuhan basa yang mengganggu
pertumbuhan tanaman. Takaran amelioran selain bergantung pada
kondisi lahan terutama pH tanah dan kandungan Al, Fe, SO 4, dan H+,
juga jenis tanaman yang akan ditanam. Cara aplikasi amelioran disebar
di permukaan tanah kemudian diaduk merata dengan tanah sampai
lapisan olah 0 - 20 cm dan diinkubasi 1 minggu sebelum tanam.

Gambar 11. Aplikasi amelioran dengan cara disebar merata
Aplikasi bahan amelioran atau pembenah tanah tersebut dapat berupa
kapur (Kalsit dan dolomit) maupun bahan organik (abu sekam, serbuk
kayu gergaji, pupuk kandang, kompos jerami, dan kompos limbah
pertanian lainnya). Pemberian amelioran berupa kapur dalam bentuk
kalsit dan dolomit sebanyak (1-2 ton/ha) setara menurunkan kejenuhan
Al 20–60% dan meningkatkan ketersediaan Ca dan Mg. Hasil penelitian
amelioran pada perbaikan komponen teknologi pemupukan padi rawa di
Sumatera Selatan menunjukkan bahwa penyiapan lahan dilakukan
dengan olah tanah sempurna (OTS) + 2 t/ha amelioran + pupuk sesuai
(hasil analisis tanah/PUTR) meningkatkan hasil gabah tertinggi 5,10 t/ha
GKG dan tanpa amelioran 4,05 t/ha. Pemberian bahan amelioran dan
pemupukan N, P, dan K yang sesuai status hara tanah dan kebutuhan
tanaman dapat meningkatkan hasil padi rawa.
Penentuan patotipe HDB di lahan rawa dengan varietas diferensial
Pengujian reaksi keparahan varietas diferensial di daerah sentra
produksi padi lahan rawa pasang surut yang endemis penyakit hawar
daun bakteri (HDB). Lima (5) varietas diferensial yaitu Kinmaze,
Kogyoku, Tetep, Waseaikoku, dan Java 14, ditanam di antara
pertanaman padi milik petani. Hasil pengujian varietas Kinmaze
menunjukkan reaksi perkembangan HDB dengan kategori parah.
Kogyoku dan Tetep juga menujukkan reaksi yang tergolong rentan
terhadap perkembangan Xoo hasil isolasi dari lahan pasang surut. Wase
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Aikoku adalah varietas diferensial yang mengandung 2 gen tahan,
sedangkan Java 14 mengandung 3 gen tahan, kedua varietas diferensial
ini menunjukkan respon keparahan penyakit HDB yang bervariasi.
Varietas Wase Aikoku menunjukkan reaksi tahan sebesar 66,6% dan
rentan sebesar 33,3%, sedangkan Java 14 menunjukkan reaksi tahan
sebesar 83,3% dan reaksi rentan sebesar 16,6%. Hasil pengujian di
rumah kaca mendapatkan data bahwa patogen HDB tergolong pada Xoo
patotipe III, IV, dan VIII. Komposisi atau dominasi Xoo patotipe III
sebesar 66,6%, patotipe IV sebesar 16,6%, dan patotipe VIII sebesar
16,6%.

Gambar 12. Gejala penyakit hawar daun bakteri
Berdasarkan pengujian lapang dan rumah kaca, HDB di lahan rawa
pasang surut Sumatera Selatan didominasi oleh Xoo patotipe III (>60%),
sedangkan patotipe IV dan VIII masing-masing sebesar (±20%).
Informasi yang diperoleh dari pengujian ini diharapkan berguna sebagai
dasar untuk menyusun strategi pewilayahan varietas dan rekomendasi
penanaman varietas tahan HDB di rawa pasang surut Sumatera Selatan
yang didasarkan pada keberadaan patotipe Xoo.
Sistem olah tanah konservasi untuk padi gogo di lahan dataran
rendah
Konservasi lahan datar akan dilihat dari pengaruh cara olah tanah,
cara tanam, dan pengendalian gulma. Perbaikan cara tanam yang
optimum dapat meningkatkan populasi tanaman dan hasil padi gogo.
Persiapan lahan dilakukan dengan olah tanah ringan (OTR) yaitu tanah
diolah hanya pada barisan tanaman yang akan ditanami padi gogo saja
dan tanpa olah tanah (TOT) yaitu tanah dibersihkan dari rerumputan
kemudian ditugal untuk ditanami. Pada olah tanah ringan, pencangkulan
setelah lahan dibersihkan dari rumput dan semak. Setelah bersih
dilakukan pencangkulan hanya pada barisan tanam yang akan ditanami
padi gogo. Bongkahan tanah kemudian diratakan sampai siap tanam
untuk mempermudah membentuk lubang tanam untuk pertumbuhan
perakaran padi gogo. Persiapan lahan tanpa olah tanah, sebelumnya
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lahan dibersihkan dari rumput dan semak-semak yang menutupi dengan
parang atau herbisida. Lahan yang sudah bersih dan cukup gembur serta
lembab karena air hujan selanjutnya dapat langsung dilakukan penugalan
dengan alat kayu berdiameter sekitar 6-8 cm yang salah satu ujungnya
diruncingkan untuk membentuk lubang tanam.

Gambar 13. Teknik persiapan lahan olah tanah ringan (OTR) dan tanpa
olah tanah (TOT)
Teknologi Budi Daya Padi Gogo Sistem Tanam Mozaik Varietas
Teknologi pengendalian penyakit blas dengan proteksi silang
diharapkan mampu menekan tingkat keparahan penyakit blas pada padi
gogo yang memiliki ketahanan sedang-rendah terhadap penyakit blas.
Penyakit utama padi gogo adalah penyakit blas yang disebabkan oleh
jamur Pyrycularia grisea. Penyakit tersebut bila menyerang saat
pertumbuhan vegetatif disebut penyakit blas daun dan pada saat
generatif disebut blas leher/neck blast.Kerugian yang disebabkan
penyakit blas dapat menyebabkan tanaman puso dan akan merugikan
bila serangannya telah memasuki fase generatif atau blas leher.Untuk
mengurangi kerugian perlu strategi pengendalian yang terencana. Untuk
mengurangi gangguan penyakit blas perlu dipilih varietas yang tahan
dan sistem tanam multi varietas atau mozaik varietas agar penyebaran
penyakit dalam waktu singkat.
Sistem tanam multi varietas atau mozaik varietas merupakan
cara menanam padi gogo di lahan kering dengan menggunakan 3-4
varietas yang ditanam sekaligus secara berselang-seling menurut
varietas. Dengan cara ini, akan terbentuk kelompok barisan tanam
sesuai varietas dalam lorong-lorong memanjang. Tujuan dari pengaturan
cara tanam ini untuk menyelamatkan produksi padi gogo terhadap
serangan blas yang sering menyerang padi gogo. Selain itu dengan
caramozaik varietas, maka ras blas yang dominan menyerang salah
satu varietas tidak akan menyerang varietas yang lain. Dengan kata lain
masih ada hasil padi gogo yang terselamatkan dari varietas padi gogo
yang tidak terserang penyakit blas. Namun bila padi gogo yang ditanam
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hanya satu varietas saja, sehingga akan sulit menyelamatkan hasil padi
gogo yang sedang diusahakan.

Gambar 14. Gejala serangan penyakit blas daun dan blas leher
Hasil penelitian memperlihatkan persentase tingkat serangan
penyakit blas daun pada fase vegetatif (30 HSTb) dan blas leher pada
fase generatif (60 HSTb) dan menjelang panen (90 HSTb) yang ditanam
secara mozaik lebih rendah bila dibandingkan dengan yang ditanam
secara tunggal atau mono varietas pada setiap periode atau fase
pertumbuhan padi gogo.
Inpago 5

Situ Bagendit

Limboto

Situ Bagendit

Inpago 8

Gambar 15. Ilustrasi sistem tanam mozaik varietas
Ini menunjukkan dengan pengaturan varietas pada setiap kelompok atau
lorong justru dapat menekan perkembangan penyakit blas dibandingkan
dengan cara tunggal atau mono varietas. Hasil padi gogo yang ditanam
dengan sistem mozaik varietas lebih tinggi bila dibandingkan dengan
yang ditanam secara tunggal atau mono varietas
Outcome. Upaya peningkatan produksi padi sangat bergantung pada
ketersediaan teknologi dan adopsi teknologi oleh petani di lapang. Teknologi
yang telah dihasilkan BB Padi akan diterapkan melalui display/demplot
dalam SL-PTT tahun 2015 di seluruh BPTP sebagai komponen teknologi
PTT yang spesifik lokasi.
Selain kedua sasaran yang telah ditetapkan dalam PKT, ditetapkan pula
kegiatan sebagai pendukung sasaran yaitu:
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1. Tersedianya informasi sumber daya genetik
Untuk mendukung mencapai sasaran tersebut diatas, telah
dilaksanakan satu kegiatan penelitian tingkat peneliti (RPTP) berjudul
Peningkatan Sumber daya Genetik (500 Aksesi), Karakterisasi,
Rejuvinasi, Dan Skrining Cekaman Biotik Dan Abiotik Koleksi Plasma
Nutfah Padi Untuk Perbaikan Sifat Varietas Padi. Realisasi dari capaian
kinerja sasaran pendukung ini mencapai 510 aksesi atau 102%. Capain
sebesar itu diperoleh dari 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.
Sebagai perbandingan jumlah koleksi sumber daya genetik tanaman
padi tahun 2014 lebih rendah dari pada tahun 2013.
Tabel 12.Perbandingan capaian kinerja Pengelolaan sumber daya
genetik padi tahun 2013 dan 2014
2013
2014
Indikator Kinerja
Realisas
Realisas
Target
Target
i
i
Jumlah aksesi sumber
daya genetik tanaman
500
772
500
510
padi
Keluaran (output) dan outcome yang telah dicapai dari kegiatan
ini diuraikan sebagai berikut;korespondensi dilakukan untuk menggali
informasi adanya plasma nutfah lokal di suatu daerah serta
kemungkinannya untuk mengkoleksi varietas lokal tersebut.
Korespondensi dilakukan keBPTP, Perguruan tinggi, petani ataupun
pihak lain yang berpotensi memiliki informasi keberadaan varietas lokal
di seluruh wilayah Indonesia.Kegiatan ekplorasi dilakukan dengan dua
metode yaitu pengumpulan data dan survei di wilayah target. Kegiatan
pengumpulan data sekunder meliputi informasi nama padi lokal serta
daerah sebarannya yang ada di Pulau Jawa. Kegiatan selanjutnya
adalah survei ke daerah tujuan yang telah dipilih untuk mendapatkan
sampel dari aksesi plasma nutfah padi lokal pada daerah tersebut.
Pengumpulan sampel dari aksesi padi lokal disertai dengan paspor
data/identitas dari materi plasma nutfah yang didapatkan.
Benih koleksi terbaru didata identitasnya berupa paspor data selanjutnya
disimpan pada box tersendiri. Karakterisasi dilakukan sekaligus untuk
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memperbanyak benih yang selanjutnya disimpan dalam bentuk malai
dan atau bulk.
Outcome dari kegiatan ini adalah tersedianya dan telah
dimanfaatkannya informasi karakteristik sumber daya genetik untuk bahan
tetua perakitan calon varietas unggul baru padi, yang memiliki sifat
ketahanan terhadap hama dan penyakit utama serta keunggulan spesifik
lokasi dan sesuai dengan keinginan konsumen. Sebanyak 5 VUB yang
dilepas tahun 2014 telah memanfaatkan sumber daya genetik yang
terkoleksi, termasuk untuk merakit VUB di masa mendatang. Pengelolaan
sumber daya genetik tanaman pangan melibatkan pula lembaga riset
internasional seperti IRRI Filipina maupun CIMMYT Mexico, serta beberapa
lembaga riset lainnya, termasukdi antaranya disimpan di Bank Plasma
Nutfah BB Biogen.
2. Pengembangan Sumber daya Informasi IPTEK dan Diseminasi
Teknologi Padi
Kegiatan pengembangan Sumber daya Informasi Iptek dan
diseminasi teknologi padi bertujuan untuk mensosialisasikan hasil-hasil
penelitian dari ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi yang dihasilkan BB
Padi kepada pengguna, seperti petani, penyuluh, pelajar/mahasiswa,
peneliti, instansi terkait, penentu kebijakan, pengamat pertanian. Metode
diseminasi perlu dilakukan melalui media yang tepat dan terus menerus.
Sasaran akhir dari program humas litbang padi tersebut tidak hanya
menyampaikan dan menyebarluaskan informasi dan teknologi, tetapi
dengan sasaran agar pengguna, khususnya petani diharapkan dapat
menerapkan teknologi hasil penelitian sehingga dapat meningkatkan
produksi padi dan kesejahteraan petani. Hasil capaian kinerja dari kegiatan
ini:
1. Kegiatan operasional diseminasi hasil penelitian melalui media
informasi, humas litbang padi dan website telah memberikan kontribusi
dalam upaya mengakselerasi diseminasi inovasi teknologi padi kepada
para pengguna. Diseminasi melalui percetakan bahan publikasi pada
2014, BB Padi telah mencetak dan mendistribusikan 20 jenis bahan
publikasi, yaitu: booklet sistem tanam jajar legowo, booklet
pengomposan jerami, berbagai macam leaflet, poster, dan master
DVD Hopper Race. Melalui berbagai jenis publikasi tersebut
diharapkan dapat menyediakan info inovasi teknologi sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan daripada pengguna.
2. Dalam rangka diseminasi melalui kehumasan BB Padi telah
melaksanakan penyebarluasan informasi melalui siaran radio di radio
GSP Pamanukan. Materi yang diangkat pada siaran tersebut adalah
siaran talk show tentang penyebarluasan varietas unggul baru yang
adaptif untuk wilayah Jawa Barat, teknik bdidaya padi dengan PTT dan
sosialisasi kegiatan open house 2014. Website merupakan media yang
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penting dalam upaya mempercepat, mempermudah dan memperluas
jaringan terhadap target pengguna. Oleh karena itu media ini perlu
ditingkatkan kualitas dan keberlanjutannya. Sampai saat ini website
versi baru telah diakses oleh 15.172.

3. Sejak bulan Juni 2014, website BB Padi yang baru sudah on-line.
4. Koneksi internet yang cepat, lancar dan sehat dipengaruhi oleh
beberapa faktor yang saling berkaitan. Mulai dari user behavior atau
kebiasaan pengguna, computer atau device yang digunakan,
infrastruktur jaringan/network, managemen jaringan/network dan Internet
Service Provider (ISP) yang digunakan. Untuk kepentingan bersama dan
kenyaman dalam berselancar di internet user/pengguna harus dapat
mengikuti aturan yang menjadi batasannya. Bandwidth dari ISP yang
besar tidak menjadikan jaminan akses koneksi cepat apabila tidak
dikelola dengan baik dan benar. Perawatan atau maintenance computer
user dan element-element jaringan merupakan hal yang harus dilakukan
untuk menjaga kestabilan sistem.
Tabel 13.

Capaian kinerja kegiatan Pengembangan Informasi
tahun 2014
(Daftar publikasi BB Padi tahun 2014)
Jenis
Terdi Persen tasi
No
Judul Publikasi
Publik Cetak stribu
Distribusi
asi
si
(%)
1
DVD Master
DVD
1
Dokumenter
Paket
Hopper Rice
2
Poster Drought
Poste
30
30
100
Tolerant Rice
r
Varietas
3
Poster
Poste
30
30
100
Submergence
r
Tolerance
4
Poster Tolerance
Poste
30
30
100
of BLB
r
5
Poster Resisten to Poste
30
30
100
Tungro Virus
r
6
Poster Functional
Poste
30
30
100
Rice
r
7
Buku Padi Sawah
Buku
1.000
995
100
Irigasi
8
Buku Sistem
Buku
1.000
997
100
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Keterang
an
Untuk
pengunju
ng Open
House
dan
pengunju
ng
(petani,
Penyuluh
, Pelajar,
dll) dari
berbagai
daerah
yang
berkunju
ng ke BB
Padi

No

9

10

11

12
13
14

15
16
17

18

19

20

21

22

Judul Publikasi
Tanam Legowo
Leaflet Sistem
bubu Perangkap
TBS & LTBS
Leaflet SOP
Pengendalian
Penggerek Padi
Leaflet Penyakit
Blas Pada
Tanaman Padi
Leaflet Penyakit
Kresek HDB
Booklet Masalah
Lapang
Buku
Pengemposan
Jerami
Buku POS Budi
daya Padi Sawah
Buku Deskripsi
Varietas 2014
CD Seminar
Nasional 2013
buku 1
CD Seminar
Nasional 2013
buku 2
CD Seminar
Nasional 2013
buku 3
Buku 1 Prosiding
Seminar Nasional
2013
Buku 2 Prosiding
Seminar Nasional
2013
Buku 3 Prosiding
Seminar Nasional
2013

Jenis
Publik
asi

Cetak

Terdi
stribu
si

Persen tasi
Distribusi
(%)

Leafle
t

1.000

996

100

Leafle
t

1.000

998

100

Leafle
t

1.000

995

100

Leafle
t
Bookl
et
Buku

1.000

997

100

1.000

996

100

1.000

999

100

Buku

1.000

996

100

Buku

1.000

999

100

CD

100

996

100

CD

100

996

100

CD

100

997

100

Buku

60

60

100

Buku

60

60

100

Buku

60

60

100
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PERCEPATAN PELEPASAN VUB PADI SAWAH MELALUI
KONSORSIUM PADI NASIONAL
Uji Multilokasi Galur-galur Padi Sawah
Pada pengujian multilokasi padi hibrida di delapan lokasi ada
beberapa hibrida yang menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan
dengan satu atau beberapa varietas pembanding. Hibrida H-196 lebih
tinggi dibandingkan dengan varietas pembanding ciherang, sedangkan
hibrida H-253 dan H-252 lebih tinggi hasilnya dibandingkan dengan
Inpari 10 dan Ciherang.
Untuk Uji multilokasi umur genjah produktivitas varietas
Silugonggo (3.91 t/ha) nyata lebih rendah daripada Inpari 13 (4,88 t/ha).
Galur 6, 7 dan 9 memiliki produktivitas nyata lebih tinggi daripada
varietas Silugonggo dengan rata-rata hasil 4,29, 4,35 dan 4,59 t/ha.
Umur berbunga semua galur yang diuji berkisar antara 60-72 hss
menunjukkan nyata lebih pendek daripada Inpari 13 (75 hss), galur 1, 2,
3, 4 dan 5 (60-64 hss) menunjukkan umur pendek daripada kedua
varietas pembanding, sedangkan galur 6, 7, 8 dan 9 dengan umur
berbunga berkisar antara 69-71 hss menunjukkan setara dengan
varietas Silugonggo (70 hss). Galur 1, 2, 3, 4 dan 5 memiliki postur nyata
lebih pendek (70-79 cm), diikuti oleh galur 8 dan 9 (86 cm),
dibandingkan dengan varietas Inpari 13 (100 cm) dan Silugonggo (90
cm). Jumlah anakan produktif galur-galur yang diuji menunjukkan setara
dengan ke dua varietas pembanding. Galur 6 dan 9 memiliki jumlah
gabah isi dan jumlah gabah total per malai lebih tinggi daripada varietas
Silugongo, dan galur 9 memiliki jumlah gabah hampa per malai lebih
rendah daripada ke dua varietas pembanding, sedangkan bobot 1000
butir, 2 galur yaitu galur 7 dan 9 menunjukkan bobot 1000 butir lebih
tinggi daripada varietas Silugonggo. cara umum penampilan hasil dan
agronomis galur 6, 7 dan 9 lebih baikdaripada semua galur yang diuji
dan lebih baik daripada varietas Silugonggo.
Untuk uji multi lokasi potensi hasil tinggi rata-rata hasil gabah dari 9
lokasi berkisar antara (5,5 t/ha-8,3 t/ha). Varietas pembanding terbaik
dicapai oleh Ciherang (6.8 t/ha). Berdasarkan hasil analisis varians
gabungan dari Sembilan lokasi,terdapat Sembilan galur yang memiliki
hasil lebih tinggi daripada Ciherang antara lain B1104E-MR-4-PN-3-2-3MR-1, BP17314B-SKI-1-1-1, OBS 8404 (CRS 874), BP7956-1F-2-2-KLT2*B-SKI-1*B, Bio MF-133, MDS 10-02/Psj, UNSOED PK 15, UNSOED 7,
AGH-KP-AC-44223 MLG.
Uji Multilokasi Galur-galur Padi Rawa
Pada lokasi Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, galur yang
memberikan hasil paling tinggi adalah galur nomor 8 yaitu TDK 1-Sub1MR-1-2 (5,7 ton/ha) tidak berbeda dengan cek terbaik Martapura (5,6
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t/ha). Lokasi Ogan Ilir, Sumatera Selatan, galur yang memberikan hasil
paling tinggi adalah galur nomor 7 yaitu IPB107-F-127-3-1 (5,95 t/ha),
juga tidak berbeda nyata dengan cek terbaik Inpara 3 (5,9 t/ha).
Pada lokasi Banyuasin P2, Sumatera Selatan, galur yang
memberikan hasil paling tinggi adalah galur nomor 11 yaitu B13132-6CKA-1-1-3(4,4 t/ha), secara statistik tidak berbeda nyata dengan cek
terbaik Inpara 3 (4,1 t/ha).Pada lokasi Banyuasin P1, galur yang
memberikan hasil paling tinggi adalah galur nomor 12 yaitu B13100-2MR-3-KY-3(3,0 t/ha), yang secara statistik tidak berbeda nyata dengan
cek terbaik Inpara 3 (3,4 t/ha).
Pada lokasi Balandean, Kalimantan Selatan, galur yang
memberikan hasil paling tinggi adalah galur nomor 12 yaitu B13100-2MR-3-KY-3(6,78 t/ha), yang secara statistik tidak berbeda nyata dengan
cek terbaik Inpara 3 (6,3 t/ha).Pada lokasi Manarap, Kab. Banjar,
Kalimantan Selatan, galur yang memberikan hasil paling tinggi adalah
galur nomor 1 yaitu IPB107-F-5-1-1 (3,64 t/ha), galur tersebut nyata
lebih tinggi dibanding varietas Inpara 3 (3,11 t/ha).
Galur yang stabil memiliki hasil tertinggi adalah galur nomor 12
yaitu
B13100-2-MR-3-KY-3
dengan
rata-rata
hasil
4,45
t/ha.Perbanyakan benih dilakukan terhadap kurang lebih 60 galur padi
rawa yang menghasilkan benih murni antara 1,5 kg hingga 32 kg.
Uji Multilokasi (UML) Padi Gogo
Sebanyak 10 unit percobaan UML padi gogo yang meliputi UML
set 1 sebanyak 7 unit dan UML set 2 sebanyak 3 unit dilaksanakan pada
MT2 2014. Rata-rata hasil (t/ha) GKG padi gogo pada UML set 1 di tujuh
lokasi pengujian yang paling tinggi dicapai galur B12828E-TB-2-11-22
(6,41 t/ha) disusul galur B12498F-MR-1-9 (6,23 t/ha), G37 (5,74 t/ha),
dan B11592F-MR-16-1-5-1 (5,71 t/ha). Empat galur tersebut diharapkan
dapat diusulkan untuk dilepas menjadi varietas unggul baru pada
gogo.Pada UML padi gogo set 2 terdapat enam galur yang rata-rata
hasilnya tinggi di tiga lokasi dan potensial untuk dilepas menjadi varietas
unggul yaitu galur B12498F-MR-1-6 (6,85 t/ha), B12495F-TB-1-16 (6,56
t/ha), UNSOED-PDK-G82-11 (6,44 t/ha), B11592F-MR-16-1-5-1 (6,21
t/ha) dan B12798E-MR-36-2 (6,12 t/ha).
Evaluasi Ketahanan Galur Padi terhadap Cekaman Biotik
Dari 87 galur pertanaman MT-I, terdapat 2 galur UML gogo
(IPB159-F-7-1-1 dan B11592F-MR-16-1-5-1), dan tiga galur salin
(BP14034-2b-1-1-TRT-33-5-SKI-2, BP14038-1b-1-1-TRT-23-1*B-SKI-1,
dan BP14038-1b-1-1-TRT-23-1*B-SKI-2) yang agak tahan terhadap
wereng coklat biotipe 2. Terdapat tujuh galur yang bereaksi agak tahan
terhadap wereng coklat biotipe yaitu 3UML padi gogo (IPB159-F-7-1-1,
IR82571-581-1-2-3, dan B11592F-MR-16-1-5-1), 1 galur UDHL padi gogo
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(B12495F-TB-1-16) dan 4 galur UML salin (BP14034-2b-1-1-TRT-33-5SKI-2, BP14038-1b-1-1-TRT-23-1*B-SKI-1, dan BP14038-1b-1-1-TRT-231*B-SKI-2). Sedangkan respon ketahanan terhadap biotipe 1 hampir
seluruhnya memiliki respon agak rentan hingga rentan.
Dari 67 galur MT-II, terdapatgalur BP17554-1c-SBY-1-CRB-8SKI-1 (padi toleran temperatur tinggi/heat tolerant), BP12968-iF-8-Kn-31-3 (galur UDHP-OPT) dan IR 45427-2B-2-2B-1-1-IND-1 (galur UDHLS)
memiliki respon agak tahan terhadap wereng coklat biotipe 1, 2 dan 3.
Galur IR 77674-3B-8-2-2-14-2-AJY 4-IND-1 (galur UDHLS) memiliki
respon agak tahan terhadap wereng coklat biotipe 1 dan 2. Galur
BP6014F-8-1 (galur UDHP-OPT) bereaksi agak tahan terhadap wereng
coklat biotipe 3, sedangkan galur BP11282FF-Kn-10-3 (galur UDHPOPT) bereaksi agak tahan terhadap wereng coklat biotipe 1.Galur BioMt-7-B1200GRS-258 yang merupakan materi UML PHT MT-I 2014,
memiliki respon agak tahan terhadap patotipe III HDB baik pada stadia
padi vegetatif maupun generatif.
Empat puluh satu galur dari 67 materi MT-II 2014/2015 memiliki
respon agak tahan terhadap HDB patotipe III. BP10108f-7-Kn-1 (UDHPOPT-2014) bereaksi tahan terhadap patotipe III, beraksi agak tahan
terhadap patotipe IV dan VIII. BP5442-2f-Kn-29-2-3 (UDHP-OPT-2014)
bereaksi tahan patotipe III, BP12396-5F-Kn-9-1-4*B (UDHP-OPT-2014)
bereaksi agak tahan terhadap patotipe IV, dan IR58427-5B-15-IND-1
(UDHLS-2014) juga beraksi agak tahan patotipe VIII.Terhadap virus
tungro inokulum Purwakarta dan Garut, galur no 18 yaitu BP7956-1F-22-KLT-2*B-SKI-1*B beraksi tahan, sedangkan galur lainnya bereaksi
peka. Galur ini merupakan galur dari kegiatan UML PHT MT-I 2014. Dari
materi uji MT-II 2014/2015 seluruh galur uji bereaksi rentan.
Dari 87 galur/varietasMT-I 2014 yang diuji terhadap penyakit
blas, ada 15 (18%) galur yang memiliki ketahanan terhadap 1 ras blas,
10 (12%) galur meiliki ketahanan terhadap 2 ras dan 6 (7,2%) galur
memiliki ketahanan terhadap 3 ras yaitu galur IPB158-F-16-1-1,IR82571581-1-2-3, B11592F-MR-16-1-5-1, INPAGO 5, B12498F-MR-1-6,
B11004E-MR-4-PN-3-2-3-MR-1.Sebanyak 67 galur MT-II 2014/2015
yang diuji ternyata ada 17 galur yang tahan terhadap 1 ras blas, 7 galur
tahan 2 ras dan 2 galur tahan 3 ras yaitu galur heat toleran BP175541c-SBY-1-CRB-8-SKI-1 dan galur tahan opt BP13472-3F-Kt-6-1-3*B.
Uji Toleransi Galur-galur UML terhadap Cekaman Abiotik
Pengujian toleransi galur-galur padi terhadap cekaman
kekeringan mengidentifikasi 38 galur merespon toleran sampai agak
toleran.Pengujian toleransi galur-galur terhadap cekaman salinitas
mengidentifikasi
21
galur
agak
peka
terhadap
cekaman
salinitas.Pengujian toleransi galur-galur padi terhadap keracunan Fe
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mengidentifikasi 14 galur yang memiliki respon lebih baik terhadap
keracunan Fe daripada varietas Pokali, Cilamaya Muncul.
Evaluasi Karakteristik Fisik Dan Kimia (Mutu Gabah, Mutu Beras,
Rendemen, Uji Organoleptik) Galur-galur UML Padi
Secara keseluruhan gabah galur UML Hibrida dan PPHT yang
diuji mempunyai kadar air yang memenuhi persyaratan mutu gabah SNI,
yaitu kadar air gabah maksimal 14%.Telah dianalisa mutu fisik gabah,
mutu fisik dan giling beras, sifat fisikokimia dan sensori beras terhadap
28 galur UML Hibrida dan UML PPHT. Densitas gabah galur UML
Hibrida dan PPHT berkisar antara 490,5-554,0 g/l. Densitas gabah
terkecil dimiliki oleh galur UML PPHT 2 dan densitas gabah terbesar
dimiliki oleh galur UML Hibrida Cek 4.Berdasarkan persentase gabah
hampa/kotoran, semua galur memenuhi syarat kelas mutu I (maksimum
1%), hanya galur UML PPHT 5 dan UML PPHT 5yang tidak memenuhi
kelas mutu I dan termasuk kelas mutu II (maksimum 2%).
Berdasarkan persentase butir hijau/kapur, terdapat 6 galur UML
Hibrida dan 2 galur UML PPHT yang memenuhi kelas mutu I, yaitu 1%,
terdiri dari UML Hibrida Cek 3,4, H 196. H 223, H 252, H254, serta UML
PPHT 4 dan 13. Berdasarkan peresentase butir kuning rusak, semua
galur UML PPHT memenuhi kelas mutu I SNI, maksimum 2%.
Berdasarkan persentase butir merah, hampir semua galur yang diuji
memenuhi kelas mutu I SNI gabah, yaitu maksimum 1%, dan hanya
galur UML PPHT 8 yang tidak memenuhi persyaratan tersebut karena
memiliki persentase butir merah sebanyak 2.65%.
Bobot 1000 butir gabah galur-galur UML Hibrida dan PPHT
berkisar antara 22.81-27,52 g. Bobot 1000 gabah terkecil dimiliki oleh
galur UML PPHT 12, sedangkan bobot 1000 butir gabah terbesar dimiliki
oleh galur UML PPHT 3.Kadar air beras galur-galur UML Hibrida dan
PPHT memenuhi persyaratan kelas mutu I SNI yaitu maksimal 14%.
Rendemen beras pecah kulit (BPK) galur-galur yang diuji berkisar antara
77,40% (UML PPHT 5)-80.33%(UML H 196). Sedangkan rendemen
beras giling (BG) galur/varietas tersebut berkisar antara 67.05% (UML
PPHT 5)-72.85% (UML PPHT 13).
Persentase beras kepala dan beras patah, hanya dua galur yakni
UML Cek 5 dan UML PPHT 13 yang memenuhi persyaratan kelas mutu I
SNI (minimum 95%). Galur-galur lainnya berada pada kelas mutu II dan
III SNI. Persentase butir menir seluruh galur-galur UML Hibrida dan
PPHT persyaratan kelas mutu II SNI (maksimum 1%), kecuali galur UML
PPHT 4 yang termasuk kelas mutu III karena memiliki persentase butir
menir 1,27%. Berdasarkan persentase butir kapur dan kuning rusak,
semua galur-galur UML Hibrida dan PPHT memenuhi persyaratan kelas
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II dan III SNI (maksimum 1 dan 2%), kecuali galur UML PPHT 5 dan 12
termasuk kelas mutu V.
Hasil pengukuran panjang dan lebar beras, didapatkan rasio
panjang dan lebar beras galur-galur UML Hibrida dan PPHT berkisar
antara 2,49-3,64. Dari nilai tersebut, beras galur-galur UML Hibrida dan
PPHT dikategorikan ke dalam jenis beras yang ramping (P/L rasio > 3),
dan jenis medium (P/L rasio 2,1-3,0). Derajat putih tertinggi dimiliki oleh
galur UML PPHT 5 dengan nilai derajat putih sebesar 54.60 satake
milling unit. Sedangkan derajat putih terendah dimiliki oleh galurUML H
254 dengan derajat putih sebesar 38,60. Persentase kebeningan beras
galur-galur UML Hibrida dan PPHT berkisar antara 1,56-2,77%.
Persentase kebeningan terendah dimiliki oleh galur UML PPHT 6,
sedangkan persentase kebeningan terbesar dimiliki oleh galul UML
PPHT 10. Semua galur UML Hibrida dan PPHT termasuk dalam jenis
beras beramilosa sedang. Berdasarkan konsistensi gel nya, galur UML
PPHT 1, 6, dan 7 termasuk dalam kelompok very flaky ricesdan sisanya
termasuk dalam kelompok flaky rices.
Hasil uji sensori panelis terhadap warna galur-galur yang diujikan
menunjukkan bahwa warna beras berkisar sangat putih sampai putih.
Berdasarkan hasil uji sensori, penilaian panelis terhadap atribut kilap
berada pada kisaran ”sedang”, sampai ”berkilap. Berdasarkan hasil uji
skoring dan hedonik terhadap atribut kepulenan, sampel galur UML
Hibrida dan PPHT berada pada kisaran ”pulen” sampai ”sedang”, hanya
galur UML Cek 1 yang dinilai sangat pulen/lengket, serta galur PPHT
1,6, dan 7 dinilai pera oleh panelis. Tingkat kesukaan panelis terhadap
rasa nasi dari galur-galur yang diujikan berada pada kisaran suka
sampai sedang.
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Gambar 1. Galur UML ultra genjah di Haur Geulis fase generatif, MT1
2014

Gambar 2. Pertanaman UML Galur-galur Padi Sawah Ultra Genjah,
Jakenan Pati, MT1 2014

Gambar 1. Perbanyakan benih padi rawa di KP. Muara MT1 2014

Gambar 2.Skrining galur elit terhadap cekaman Fe di rumah kaca MT2.
2014
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PERAKITAN VARIETAS UNGGUL PADI SAWAH
Perakitan atau pemuliaan tanaman hibrida dilandasi oleh adanya
fenomena heterosis yaitu suatu kecenderungan bahwa F1 akan tampil
lebih baik dibandingkan dengan salah satu atau rata-rata kedua tetuanya.
Penelitian ini bertujuan untuk merakit padi hibrida yang mempunya nikai
heterosis yang tinggi dan mempunyai ketahanan terhadap wereng batang
coklat, hawar daun bakteri, tungro dan blas serta mempunyai mutu beras
yang baik.Metodologi dalam penelitian ini mencakup kegiatan
pembentukan galur-galur tetua tahan WBC, HDB, atau tungrodilakukan di
lapangan, rumah kaca, dan laboratorium KP Sukamandi dan KP Muara
pada MT1 dan MT2 2014. Kegiatan penelitian meliputi sub kegiatan (1)
Pembentukan populasi F1dan Uji Silang (test cross), (2) Evaluasi dan
seleksi genotipe generasi awal dan menengah perbaikan galur pemulih
kesuburan dan galur pelestari, dan (3) Pembentukan GMJ baru melalui uji
silang balik (back cross).Kegiatanpemurnian GMJ dan restorer serta
produksi benih bahan pengujian daya hasil padi hibrida dilakukan di
Sukamandi pada MT1 dan MT2 2014 meliputi sub kegiatan (1) Pemurnian
galur-galur tetua dilakukan terutama terhadap galur mandul jantan dan
galur pemulih kesuburan, (2) Pengadaan benih bahan pengujian
Observasi, (3) Pengadaan benih bahan pengujian UDHP, dan (4)
Pengadaan benih bahan UDHL.Kegiatan uji keragaan dan heterosis padi
hibrida, meliputi kegiatan evaluasi daya hasil padi hibrida tahap awal
(observasi daya hasil), kemudian uji daya hasil pendahuluan dan uji daya
hasil lanjutan.Kegiatan verifikasiteknologi benih untuk mendapatkan hasil
benih F1 2 t/hadilaksanakan di KP Sukamandi dan KP Muara pada MT 1.
Penelitian ini menggunakan dua varietas hibrida yaitu Hipa Jatim 2 dan
Hipa 18. Perlakuan terdiri atas rasio barisan (2:8; 2;12 ; 2:16) dan
perlakuan GA3 (0, 200 ppm dan 300 ppm). Kegiatan identifikasi penciri
karakter morfologi dan fisiologi terkait dengan potensi persilangan alami
pada GMJ.Kegiatan ini meliputi dua sub kegiatan yaitu (1) Karakterisasi
morfologi dan fisiologi GMJ dan (2)Uji mutu beras akan dilaksanakan pada
MT2 2014.
Uji Silang (Test Cross Nursery) menggunakan ±300 kombinasi,
hasil silangan antara 6GMJ dengan 15 calon galur pelestari dan 40
calon galur pemulih kesuburan hasil perbaikan. Pada MT2 2014,
pembuatan persilangan dengan menggunakan handcrossing. Sebanyak
112 kombinasi, hasil silangan antara 8 galur mandul jantan dengan 14
tetua jantan yang persilangan tangannya dilakukan pada MT 1 2014.
Untuk perbaikan galur pelestari yang berasal dari persilangan antara
sesama pelestari telah ditanam sebanyak tiga populasi F4 dan 15
populasi F5, sedangkan hasil silangan antara galur pelestari dengan
varietas donor terpilih atas empat populasi generasi F7. Untuk perbaikan
galur pemulih kesuburan yang berasal dari persilangan R x R terseleksi
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30 populasi generasi F4, 6 populasi generasi F, sedangkan yang berasal
dari persilangan R dengan donor terpilih8 populasi generasi F5.
Pembentukan Galur Mandul Jantan Baru (Back Cross Nursery)pada MT
1 didapat 1 populasi BC5, 2 populasi BC6 dan 5 populasi BC7.
Pemurnian galur mandul jantan dan pelestari telah dilakukan pada MT1
2014 sebanyak 12 galur untuk galur mandul jantan dan 10 galur restorer.
Galur-galur ini dimurnikan merupakan galur mandul jantan yang secara
rutin digunakan untuk produksi benih dan merupakan GMJ baru rakitan
BB Padi. Galur mandul jantan yang dimurnikan melalui metode tanpa
handcrossing antara lain: IR58025A/B, IR68897A/B, IR62829A/B,
IR79156A/B, GMJ6A/B A, GMJ7A/B A, GMJ10A/B A, GMJ11A/B A,
GMJ12A/B A, GMJ13A/B A, GMJ14A/B A, GMJ15A/B A. Adapun galur
mandul jantan yang dimurnikan melalui handcrossing dengan
menyilangkan 50 pasang A dan B. Galur mandul jantan tersebut adalah
GMJ7A/B , GMJ10A/B, GMJ11A/B, GMJ13A/B, GMJ14A/B, dan
GMJ15A/B. Benih murni sangat penting untuk menjamin kemurnian
benih hibrida secara genetik. Galur pemulih kesuburan yang dimurnikan
adalah R1, R2, R32, R14, PK21, PK88, PK90,PK 92. Pengadaan benih
BP OBS menggunakan 60 calon R hasil identifikasi dan 11 A, kombinasi
hibrida nya 600 kombinasi hibrida. Bobot benih yang dihasilkan beragam
dari 2 sampai 98 gram. Bobot benih yang dihasilkan dari produksi bahan
penelitian UDHP berkisar antara 120 – 1427 gram. Benih terbanyak,
yaitu 1427 gram, diperoleh dari kombinasi GMJ12/CRS842. Bobot benih
yang dihasilkan dari produksi bahan penelitian BP UDHL berkisar antara
200-3100 gram.
Pengujian observasi daya hasil padi hibrida dilakukan di dua musim
tanam yaitu MT 1 dan MT2 2014. Hasil gabah hibrida-hibrida yang terseleksi
secara fenotipik di lapangan tersebut berkisar antara 2,09 t/ha (A1/CRS1045)
sampai dengan 10,39 t/ha (GMJ15/CRS1082). Varietas pembanding dengan
hasil gabah tertinggi dicapai oleh varietas Ciherang (6,80 t/ha) dan Hipa 8
(6,38 t/ha), adapun Hipa Jatim2 dan Inpari 19 masing-masing memperoleh
hasil 5,66 t/ha dan 5,43 t/ha. Sebanyak sepuluh kombinasi padi hibrida
menampilkan hasil lebih tinggi dari keempat varietas pembanding, dengan
heterosis 0,6%-52,7% terhadap varietas pembanding Ciherang, kelebihan
hasil sebanyak 7,3%-63,0% terhadap varietas pembanding Hipa8, terhadap
varietas pembanding Hipa Jatim2, kelebihan hasil 21,0-83,7% dan 25,90%91,30% terhadap varietas pembanding Inpari 19. Varietas pembanding hibrida
dengan hasil gabah tertinggi adalah Hipa18 dengan hasil 5,83 t/ha sedangkan
Hipa Jatim2 sebanyak 5,61 t/ha. Sebanyak sembilan kombinasi hibrida
menunjukkan standar heterosis posisif 6,02% (A7/CRS551)-7,19%
(GMJ12/CRS707) terhadap varietas pembanding Hipa 8 dan 7,22%
(A7/CRS551)-28,20% (GMJ12/CRS707) terhadap varietas pembanding
Hipa18. Hibrida tersebut adalah GMJ12A/CRS704, GMJ12/CRS708,
GMJ12/CRS710, GMJ7/CRS520, A7/CRS551, A1/CRS520, A6/CRS540,
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GMJ13/CRS750 dan GMJ12/CRS707.Kegiatan pengujian daya hasil
pendahuluan di Cilacap, hasil gabah yang diperoleh pada pengujian ini
berkisar antara 3,94 t/ha (GMJ14/CRS755) sampai 7,37 t/ha
(A7/CRS781).Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada satupun kombinasi
hibrida yang memiliki hasil nyata lebih tinggi dari varietas pembanding Hipa8
dan Ciherang. Hasil gabah oleh varietas pembanding Hipa8 adalah 6,6 t/ha
sedangkan Ciherang 6,3 t/ha. Sebanyak enam kombinasi hibrida yang
memiliki hasil setara dengan kedua varietas pembanding. Hibrida tersebut
adalah GMJ6/CRS516 (6,4 t/ha), GMJ13/PK60 (6,7 t/ha), A6/CRS517 (6,2
t/ha), A1/CRS542 (6,4 t/ha), A7/CRS547 (6,7 t/ha), dan A7/CRS517 (6,4
t/ha).Kegiatan UDHL secara umum pertanaman menunjukan hasil yang cukup
baik, dengan rata-rata hasilnya sebesar 5,6 t/ha. Gabah yang dihasilkan dari
delapan belas kombinasi hibrida berkisar antara 1,9 t/ha (A2/H19) sampai 8,4
t/ha (GMJ6/CRS516) dan A1/CRS542. Hasil gabah dari varietas pembanding
adalah 8,1 t/ha untuk Hipa8 dan 8,9 t/ha untuk Ciherang.Hasil penelitian ini
bahwa perlakuan aplikasi GA3, rasio baris, maupun interaksi GA3 X rasio tidak
berpengaruh signifikan terhadap hasil gabah kering panen (GKP) maupun
terhadap hasil benih pada pertanaman produksi benih Hipa 14 maupun Hipa
Jatim 2 di KP Sukamandi dan KP Muara pada MT 1 2014
Penelitian perakitan varietas padi sawah potensi hasil tinggi pada
tahun 2014 terdiri dari 4 kegiatan utama, yaitu: Seleksi pembentukan
galur murni padi sawah potensi hasil tinggi; Observasi keseragaman dan
daya hasil, dan evaluasi dan seleksi galur padi emas; Uji daya hasil
pendahuluan padi sawah potensi hasil tinggi, dan Uji daya hasil lanjutan
galur harapan padi sawah potensi hasil tinggi. Dari kegiatan tersebut
telah didapat 1120 galur generasi menengah dari 16 kombinasi
persilangan untuk dievaluasi dan seleksi pada tahun 2014 dan 628 galur
generasi menengah dari 51 kombinasi persilangan, serta 459 galur
generasi lanjutan yang sudah mantap sifat-sifatnya untuk dievaluasi
lebih lanjut di pertanaman observasi daya hasil dan kestabilan sifat; 61
galur mempunyai hasil 8-11 t/ha, yang tinggi tanamannya sedang (100
cm), umur sedang (105-120 hss), malai lebat (> 175 butir per malai). Uji
daya pendahuluan menghasilkan 23 galur yang mempunyai hasil
dengan hasil 6 sampai 7 t/ha, lebih tinggi 10 sampai 32% dibanding
varietas pembanding Ciherang dan Fatmawati, yang hasilnya 5,45 t/ha
dan 5.45 t/ha. Empat galur dari persilangan B12473 mempunyai hasil 7
t/ha dengan potensi hasil 8,5 sampai 9 t/ha. Galur-galur tersebut adalah
B12743-MR-18-2-3-5-PN-10-3-6-1, B12743-MR-18-2-3-5-PN-10-3-6-2,
B12743-MR-18-2-3-5-PN-5-2-2-4, dan B12743-MR-18-2-3-5-PN-10-3-41. Dari enam uji daya hasil lanjutan didapatkan tiga galur berpotensi
hasil tinggi. Satu galur yang mempunyai hasil 7 t/ha GKG, 10 persen
lebih tinggi dari Ciherang, yaitu B12891-5D-MR-2-4-PN-23-5-2 dengan
hasil tertinggi 8,11 t/ha. Dua galur lain yang hasilnya setara yaitu
B12411E-MR-9-4-1 dengan hasil 6,93 t/ha dan hasil tertinggi 8,23 t/ha
31

dan B12891-5D-MR-2-1-PN-35-4-3 (6,81 t/ha, 7,97 t/ha). Penelitian
perakitan padi emas telah menghasilkan 61 galur padi emas yang
mempunyai sifat-sifat sama atau lebih baik dari Ciherang, mengandung
karoten 12 ug/g dan amilosa rendah/sedang (23 persen), namun harus
dihentikan karena ada kesalahan pemasukan gen.
Perakitan varietas unggul padi tahan hama penyakit. Kegiatan
skrining dilakukan terhadap tiga organisme pengganggu tanaman, yaitu
wereng coklat, hawar daun bakteri, dan blas. Kegiatan pembentukan
populasi dasar padi sawah tahan hama penyakit telah memperoleh 111
kombinasi persilangan untuk perakitan padi sawah tahan hama penyakit
dengan tujuan utama untuk meningkatkan ketahanan terhadap hama dan
penyakit utama, dan mutu yang baik. Pada pertanaman F1 padi sawah
tahan hama penyakit MT 2 2014 telah ditanam 130 nomor F1. Dari kegiatan
bastar MT 1 2014 telah terseleksi 241 populasi untuk dilanjutkan pada
pertanaman bastar MT 2 2014. Kegiatan pedigree MT 1 2014 telah
terseleksi 262 nomor untuk dilanjutkan pada pertanaman pedigree MT 2
2014. Kegiatan observasi dilakukan selama 2 musim, MT 1 dan 2 menguji
materi yang sama. Dari kegiatan Uji daya hasil pendahuluan di sukamandi
telah teridentifikasi 19 galur yang memiliki hasil setara dengan Ciherang (cek
terbaik), sedangkan dari kegiatan UDHP di Kuningan teridentifikasi 26 galur
setara dengan INPARI 19 (cek terbaik). Kegiatan UDHL di tiga lokasi
menunjukkan 6 galur memiliki hasil setara dengan Ciherang dan satu galur
memiliki hasil lebih tinggi daripada Ciherang yaitu OBS 8412. Skrining
ketahanan galur terhadap hama dan penyakit menunjukkkan bahwa
terdapat 5 galur agak tahan wereng coklat biotipe 1, satu galur agak tahan
biotipe 2, dam 2 galur agak tahan biotipe 3. Respon ketahanan galur
terhadap penyakit hawar daun bakteri cukup bervariasi. Hampir semua galur
yang diuji tahan terhadap HDB patotipe III, dan 66 galur tahan ketiga
patotipe. Respon ketahanan terhadap blas menunjukkan 11 galur yang
memiliki ketahanan terhadap 1 ras, 6 galur meiliki ketahanan terhadap 2 ras
dan 5 galur memiliki ketahanan terhadap 3 ras yaitu galur BP29179d,
BP29182, BP29184d, BP29206d dan galur BP29217d. Hasil kegiatan kultur
antera dari 11 populasi yang dikulturanterkan, hanya 2 populasi yang dapat
menghasilkan kalus.
Kegiatan “Perakitan Varietas Unggul Padi Sawah Tadah Hujan
Toleran Kekeringan” terdiri atas kegiatan mulai dari seleksi generasi
bersegregasi hingga uji daya hasil dan skrining toleransi terhadap cekaman
kekeringan, suhu tinggi, dan ketahanan terhadap hama/penyakit
utama.Seleksi populasi bersegregasi dilakukan di areal target lahan tadah
hujan pada MH 2014 di kabupaten Purwakarta terhadap 2694 populasi
generasi F4 – > F8.Observasi daya hasil galur-galur padi sawah tadah hujan
di Pati pada MK 2014 mengidentifikasi satu galur yang memiliki hasil lebih
tinggi daripada pembanding terbaik Situ Bagendit (3,04 t/ha), yaitu HHZ2SKI-2-7-0Kr-JK-IND (4,09 t/ha), dan tiga yang memiliki daya hasil lebih tinggi
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daripada cek terbaik kedua Inpari 13 (2,88 t/ha), yaitu HHZ4-SKI-5-4-0KrJK-IND (3,91 t/ha), BP17280M-26D-IND (3,89 t/ha), dan Zhonghua1-SKI-1IND (3,8 t/ha). Observasi daya hasil padi sawah tadah hujan di KP
Sukamandi mengidentifikasi tiga galur yang memiliki daya hasil tertinggi baik
pada kondisi tercekam kekeringan maupun normal, yaitu BP14352e-1-23Kr-JK-0, IR83142-B-20, BP20118c-SKI-1-1-0. Ketiga galur tersebut
prospektif untuk diuji lebih lanjut karena memiliki daya hasil tinggi baik pada
kondisi normal maupun pada kondisi tercekam kekeringan. Observasi daya
hasil di Purwakarta pada MH 2014/2015 mengidentifikasi 11 galur yang
memiliki hasil nyata lebih tinggi dibanding cek terbaik Inpari 13 (5,96 t/ha),
yaitu antara lain HHZ5-SKI-7-1-0Kr-JK-IND (7,047 t/ha), PR42098-B-2-3SBY-0-CRB-0 (7,089 t/ha), BP14352e-2-2-0Kr (7,109 t/ha), BP18332-4-1JK-1-IND-1 (7,209 t/ha), dan HHZ12-SKI-2-5-0Kr-JK-IND (7,249 t/ha). Uji
Daya Hasil Pendahuluan di Pati mengidentifikasi galur HHZ9-SKI-6-2-0KrJK-0 (5,76 t/ha) memiliki daya hasil nyata lebih tinggi daripada cek terbaik
Inpari 23 (4,60 t/ha). Uji daya hasil pendahuluan di Purwakarta pada MH
2014/2015 terhadap 32 galur dan 4 cek memperlihatkan bahwa HHZ5-SKI8-2-0Kr-JK-IND (6.41 t/ha) memiliki hasil nyata lebih tinggi daripada cek
terbaik Inpari 13 (4.93 t/ha). Uji Daya Hasil Pendahuluan padi sawah
dataran tinggi di Garut pada MK 2014 dan mengidentifikasi beberapa galur
yang memiliki daya hasil setara dengan Inpari 28 (7,6 t/ha). Berdasarkan
preferensi terpilihi beberapa galur, yaitu BP13990-1B-GRT-3-2-2-2-SKBM-1,
BP14022-10B-GRT-2-3-7-2, BP14022-12B-GRT-1-2-4-SKBM-2, dan HHZ2SKI-2-7-0Kr-JK-0.
Penelitian aplikasi marka molekuler telah diaplikasikan 6 marka
terpaut gen Dro1 dan 43 marka terpaut karakter agronomis padi terhadap 22
genotipe padi toleran cekaman kekeringan termasuk galur Dro1 beserta
tetua VUB yang akan diperbaiki sifatnya.Hasil pengujian menunjukkan
bahwa genotipe yang diuji memiliki keragaman yang tidak terlalu tinggi,
terlihat dari rata-rata nilai keragaman genetik (0,31) dan PIC (0,26) yang
relatif rendah. Analisis dendogram memperlihatkan bahwa pada jarak
genetik 0,1 hanya ada dua group besar, yaitu Gajah mungkur sebagai group
tersendiri sedangkan genotipe lain tergabung sebagai satu group. Dro1
cenderung memiliki kedekatan dengan Inpari 10, Mekongga, Situ Bagendit,
IR64, Ciherang, dan Inpari 30. Ciherang dan Inpari 30 berkerabat sangat
erat. Skrining toleransi terhadap cekaman kekeringan menggunakan
metode PEG memperlihatkan pengaruh negatig PEG terhadap tinggi
tanaman dan tidak pada karkater yang lain. Pengujian menggunakan bak
semen mengidentifikasi 7 galur yang memiliki skor 1 untuk karakter
mengeringnya daun dan 3 untuk karakter recovery yaitu BP14352e-1-12Op-JK-0, BP14352e-2-2-0Kr, HHZ5-SKI-7-3-0Kr-JK-0, BP14352e-2-33Op-JK-0, BP17280M-1, BP17280M-66-1, dan BP14342f-7. Pada MT 2
pengujian terhadap 134 galur generasi lanjut diidentifikasi adalima galur
yang memiliki skor mengering dan recovery yang baik (skor 1) yaitu galur
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LH1-SKI-IND, IR 10L297-JK-IND, BP17280M-26D-IND, BP17280M-66C-2IND, BP17280M-50D-IND, dan varietas introduksi N22.Hasil analisis varian
pada perlakuan parafin dan vaselin layer menunjukkan bahwa terdapat
perbedaan yang nyata antar galur yang diuji pada karakter tinggi tanaman,
panjang akar total, jumlah akar total, dan panjang akar yang menembus
layer. Pada pengujian toleransi terhadap suhu tinggi telihat adanya interaksi
antara genotype dengan lingkungan pada karakter gabah hampa per malai
dan seed set. Pada kondisi tercekam BP17552-1c-SBY-0-CRB-0,
PR40781b-9-1-SBY-0-CRB-0, dan HTBC10-2b-5-2-SBY-0-CRB-0 memiliki
seed setyang setara dengan cek terbaik Dular (26%). Skrining ketahanan
tehadap WBC biotipe 1 MT1 2014 dilakukan terhadap 154 galur dan
mengidentifikasi 72 galur bersifat agak tahan WBC biotipe 1. Biotipe 2 dan 3
masih dalam proes pengerjaan. Beberapa contoho galur yang bersifat tahan
terhadap WBC biotipe 1 antara lain adalah BP14356e-1-B, BP20118c-SKI1-3-0, HHZ5-SKI-8-2-0Kr-JK-0, dan IR 77390-49-B-9-1-3-B-B-SKI-3-1-0.
Hasil pengujian MT2 terhadap 171 galur menunjukkan bahwa 38 galur yang
diuji bersifat agak tahan (skor 3) terhadap WBC biotipe 1, sementara 120
galur bersifat agak rentan (skor 5), dan 11 bersifat rentan (skor 7). Contoh
galur-galur yang bersifat agak tahan dinataranya adalah HHZ 5-SAL10-DT1DT1-SKI-0-1-1-B,
HHZ
8-SAL6-SAL3-Y1-SKI-0-3-1-B,
BP20451e,
BP20452e, BP20456e, dan BP29734d. Tanaman survive dari tiap galur
yang diuji dipilih untuk pengujian lebih lanjut. Skrining ketahanan terhadap
penyakit blast dilakukan terhadap 87 galur dan mengidentifikasi empat galur
bersifat tahan terhadap tiga ras utama blas di Indoneia, yaitu HHZ3-SKI-5-20Kr-JK-IND, BP14352e-2-2-3Op-JK-IND, HHZ9-SKI-19-7-0Kr-JK-IND, dan
BP17290M-1-2C-IND.
Penelitian perakitan varietas padi sawah toleran salinitas terdiri dari
lima kegiatan yaitu (1) Pembentukan populasi dasar F1 dan F2 galur-galur
padi toleran salin dengan cara hibridisasi (2) Evaluasi galur-galur generasi
awal dan menengah (F2-F8), (3) Observasi daya hasil galur-galur padi
toleran salin pada kondisi lingkungan normal dan cekaman salin, (4) Uji
Daya Hasil Pendahuluan galur-galur elit toleran salin (5) Skrining materi
pemuliaan padi terhadap cekaman salin. Kegiatan penelitian perakitan
varietas toleran salinitas ini dilakukan di laboratorium (rumah kasa) dan di
lapangan (kebun percobaan dan lahan petani/hotspot salin). Capaian dari
hasil penelitian ini meliputi; (1) Pembentukan populasi dasar dengan
memanfaatkan 48 tetua telah menghasilkan populasi F1 silang tunggal
sebanyak 110 kombinasi persilangan dan 25 populasi silang ganda pada
MT2. Populasi ini dievaluasi pada MT2 di pertanaman bastar (2).
Pembentukan dan evaluasi populasi bastar pada MTI, mengevaluasi
sebanyak 9 populasi F1, 94 galur generasi ke-3 dan 1128 galur generasi ke4 sampai dengan galur generasi lanjut. Dari pertanaman tersebut telah
diseleksi sebanyak 7 populasi F2, dan 84 populasi generasi F4, 71 populasi
generasi menengan dan 143 galur generasi lanjut. Pada pedigree MTII/2014
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dievaluasi sebanyak 1140 nomor galur generasi menengah sampai dengan
lanjut hasil seleksi famili terbaik, yang terdiri dari 5 populasi silang tunggal
(200 nomor F8), 5 populasi silang ganda populasi F5 (240 nomor), dan 444
nomor generasi F9 dari persilangan back cross dan galur-galur rekombinan,
15 populasi F5, 35 populasi F7, 43 populasi F4 dan 22 nomor hasil skrining
toleransi galur di rumah kaca. Dari kegiatan tersebut terseleksi 223 populasi
yang dievaluasi lagi di pertanaman pedigree dan 50 galur untuk materi
observasi (3) Kegiatan observasi daya hasil pada MTI mengevaluasi 62
galur galur generasi lanjut pada daerah hotspot cekaman salin di Karang
Ampel dan teridentifikasi sebanyak 10 galur yang layak dievaluasi lagi pada
musim berikutnya, sedangkan pada MTII, sebanyak 305 galur observasi dan
9 varietas cek dievaluasi pada kondisi normal di Sukamandi dengan
rancangan augmented. Hasil evaluasi menunjukkan terdapat 8 galur dual
tol, 14 galur Padi, 11 galur IRSSTN, 7 galur tahan blas, serta 7 galur GSR
menunjukkan hasil yang lebih tinggi dari masing-masing vareitas
pembanding. (4) Pertanaman Uji daya hasil pada MTI/2014 mengevaluasi
sebanyak 21 galur termasuk varietas pembanding. Dari hasil kegiatan ini
tidak teridentifikasi galur yang lebih baik dari Ciherang, dan terdapat 2 galur
hasilnya nyata lebih tinggi dari Siak Raya.
Pertanaman Uji daya hasil Pendahuluan mengevaluasi sebanyak 61
galur ditambah dengan 4 varietas pembanding di Karang Ampel Indramayu.
Hasil evaluasi menunjukkan terdapat 7 galur yang memiliki hasil setara lebih
tinggi dari varietas pembanding terbaik (FL478). (5) Hasil evaluasi toleransi
galur terhadap cekaman salinitas pada fase bibit berhasil mengindentifikasi
18 galur yang memiliki repon agak tahan (skore 3) pada hari ke 21 setelah
salinisasi. Galur tersebut adalah yaitu galur IR86384-95-3-1-B, IR84649303-10-1-1-B-IND-1-1, IR13T146, CSR 28, CSR 90 IR-2, IR55179-3B-11-3,
IR58443-6B-10-3, IRRI 147, IR66946-3R-178-1-1, IRRI 123, SWARNASUB1, IR12T253, IR11T129, IR11T184, IR11T219, IR 05N412. Diantara 18
galur tersebut, pada kondisi normal di KP Sukamandi, 11 galur diantaranya
menunjukkan hasil lebih baik atau setara dengan Inpari 34 salin Agritan.
Galur tersebut adalah IR86384-95-3-1-B (4.85 t/ha), IR84649-303-10-1-1-BIND-1-1 (4.36 t/ha), IR84649-303-10-1-1-B-IND-1-2 (5.95 t/ha), IR84649303-10-1-1-B-IND-1-3 (5.55 t/ha), IR13T146 (5.39 t/ha), IR55179-3B-11-3
(6.62 t/ha), IR58443-6B-10-3 (4.98 t/ha), IRRI 147(5.91 t/ha), IRRI 123 (5.04
t/ha), IR11T184 (5.43 t/ha), IR11T219 (4.81 t/ha).
PERAKITAN VARIETAS PADI LAHAN RAWA LEBAK DAN
PASANG SURUT DENGAN PRODUKTIVITAS TINGGI
Penelitian ini terdiri atas tiga kegiatan, yaitu: 1. Perakitan Varietas
Padi Rawa Pasang Surut,2. Perakitan Varietas Padi Rawa Lebak,3.
Perakitan Varietas Padi Rawa Tahan OPT. Pada kegiatan pertama,
telah dilakukan 209 persilangan pada MT1 2014 dan 149 persilangan
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tunggal (Top Cross) dan 92 persilangan balik (Back Cross), pada MT2
2014.Hasil dari kegiatan pada MT1 2014 telah diperoleh 51 populasi F2
dan pada MT2 telah diperoleh 195 populasi F2.Berdasarkan
pengamatan visual pada unit observasi daya hasilgalur padirawa pasang
surut terdapat 56 galur yang potensial untuk pengujian selanjutnya,
memiliki penampilan tanaman yang seragam dan lebih baik
dibandingkan varietas pembanding IR42, serta lebih baik atau setara
dengan Inpara 2 dan Inpara 3.Hasil pengujian UjiDaya Hasil
Pendahuluan (UDHP)galur padi rawa pasang surut diKarang Agung,
SumSel pada MT1 dan MT2, terdapat empat galur yang konsisten
menunjukkan hasil lebih tinggi dibanding cek terbaik. Galur-galur
tersebut adalah galur nomor 5, 10, 15, dan 16.Secara berurutan
bernama B13971E-KA-23-1, B13982E-KA-16-2, B13983E-KA-12-2, dan
B13983E-KA-12-3. Keempat galur tersebut layak untuk diuji lebih lanjut
pada Uji Daya Hasil Lanjutan (UDHL) pada musim selanjutnya.Dari
kegiatan UDHL galur padi rawa pasang surut di Karang Agung, Sumsel,
diperoleh dua galur yang secara visual dan hasilnya nyata lebih tinggi
dibandingkan Inpara 3, yaitu galur B13100-1-MR-2-KY-2 (galur no. 8)
dan B13520E-KA-13-B (galur no. 13). Sedangkanpada UDHL galur padi
rawa pasang surut di Batola, Kalsel, tampak ada beberapa galur yang
penampilannya baik, antara lain galur B13926E-KA-23 (galur no 2),
B13926E-KA-43 (galur no. 4), B13982E-KA-5 (galur no. 6), B13100-1MR-2-KY-2 (galur no. 8), B13134-4-MR-1-KA-3-4 (galur no. 12), dan
B13522E-KA-5-B (galur no. 14), namun dari segi hasil ke enam galur
tersebuthanya 3 galur yang menunjukkan hasil tinggi, yaitu: galur nomor
4, B13926E-KA-43 (4,36 t/ha), galur nomor 6, B13982E-KA-5 (4,21 t/ha)
dan galur nomor 12, B13134-4-MR-1-KA-3-4 (4,20 t/ha). Pada
kegiatanmolekuler, telah diperoleh 15 marka yang dapat digunakan
sebagai penanda sifat toleran cekaman Fe, yaitu RM589, RM248,
RM1287, RM190, RM6, RM206, RM224, RM346, RM310, RM231, RM9,
RM346, RM246, RM263, dan RM526. Hasil studi morfofisiologi
menunjukkan bahwa karakter yang paling berkorelasi erat dengan
bronzing daun adalah bobot kering akar dan tajuk. Sementara itu,
Aerenkima dapat dijadikan penanda toleransi cekaman Fe.
Pada kegiatan yang kedua yaitu: Perakitan Varietas Padi Rawa
Lebak, telah diperoleh seratus enam puluh dua nomor pedigree padi
rawa lebak terpilih untuk dilanjutkan ke unit Observasi uji daya hasil dan
200 nomor kembali ke unit pedigree. Dua galur dengan hasil tertinggi
pada observasi daya hasil padi rawa lebak yaitu B13982E-KA-30 yang
mencapai 8,78 t/ha, disusul galur B13926E-KA-23 dengan hasil 8,75
t/ha, sementara itu varietas pembanding yang hasilnya tertinggi adalah
Inpara 3, yaitu 5,67 t/ha.Lima galur terbaik pada UDHP galur-galur padi
rawa lebak di lokasi Barabai, Kalsel, antara lain B13995E-KA-38,
B13995E-KA-34, B13996E-KA-1, B14006E-KA-40 dan B14005E-KA-45,
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yang masing-masing menghasilkan 10,5; 9,6; 9,1; 8,8 dan 8,5 t/ha. Lima
galur terbaik dari UDHP galur-galur padi rawa lebak di Kebun Percobaan
(KP) Kayuagung, Sumsel, antara lain B14010E, B14010E-KA-20,
B14010E-KA-18, B14009E-KA-42 dan B14006E-KA-29, berturut-turut
menghasilkan bobot panen sebesar 7,0; 6,8; 6,7; 6,6 dan 6,5 t/ha,
sedangkan IR42 menghasilkan gabah sebanyak 5,8 t/ha.Hasil tertinggi
pada UDHL galur padi rawa lebak di Kotadaro, Sumsel, dicapai oleh
galur B13520E-KA-13-B (8,25 t/ha) namun tidak berbeda nyata
dibanding varietas Inpara 3 (7,96 t/ha). Pada lokasi KP Kayuagung,
Sumsel, galur B13522E-KA-5-B menghasilkan bobot panen tertinggi,
yaitu 6,45 t/ha. Sebanyak 44 galur bereaksi toleran terhadap keracunan
Fe. Galur B14339E-KA-27, B13100-1-MR-2-KY-2, B14339E-KA-46 dan
B14308E-KA-26 bereaksi toleran terhadap keracunan Fe (2) dan
menghasilkan gabah panen yang baik, berturut-turut 3,6 t/ha,3,3 t/ha,
3,2 t/ha dan 3,1 t/ha.Tujuh belas galur padi rawa bereaksi toleran
terhadap cekaman kekeringan, galur IR70213-10-CPA-2-UBN-B-1-1-3
dan B13545E-KA-8-B merupakan dua galur dengan performa terbaik
pada kondisi kekeringan hingga reproduktif.Pada skrining terhadap
cekaman salinitas, teridentifikasi enam galur padi rawa yang bereaksi
tahan terhadap cekaman salin 12 dsm hingga 7 hari, dan 17 galur rawa
yang bereaksi agak tahan terhadap cekaman salin 12 dsm hingga 17
hari. Sebanyak dua ratus dua belas nomor populasi dari kegiatan seleksi
generasi bersegregasi generasi awal (bastar) telah terpilih pada MT1
2014. Dua puluh lima diantaranya terpilih untuk dilanjutkan pada
generasi pedigree.
Pada kegiatan ketiga, yaitu Perakitan Varietas Padi rawa Tahan
OPT, sebanyak empat puluh lima populasi F5 dan dua puluh sembilan
populasi F6 tahan OPT telah terpilih untuk dapat dilanjutkan pada musim
selanjutnya. Pada pertanaman observasi uji daya hasil galur padi rawa
tahan OPT yang dilaksanakan di KP. Muarapada MT1 2014, telah
terpilih sembilan puluh galur padi rawa. Galur-galur tersebut dipilih
berdasarkan indikator potensi hasil dan ketahanan terhadap penyakit
terutama hawar daun bakteri (HDB) secara alami di lapang.Dari seratus
galur dan varietas padi rawa yang diuji terhadap wereng coklat biotipe 3
dan 2 terdapat 12 galur yang agak tahan terhadap wereng coklat kedua
biotipe; dan ada 15 galur yang agak tahan terhadap wereng coklat
bioitipe 2 saja.Dari seratus galur dan varietas padi rawa yang diuji
terhadap ras blas, terdapat 38 galur yang memiliki ketahanan terhadap 1
ras Pyricularia grisea, 20 galur memiliki ketahanan terhadap 2 ras, dan
1 varietas dan 5 galur tahan terhadap 3 ras yaitu galur Inpara 3,
B14315E-KA-13, B14316E-KA-36, B14316E-KA-39, B14316E-KA-39,
dan B14316E-KA-48, sedang yang tahan terhadap 4 ras hanya ada 1
galur yaitu galur B14315E-KA-62. Terdapat dua galur yang tahan
terhadap HDB kelompok IV yaitu B14300E-KA-18 (galur nomor 33) dan
37

galur B14316E-KA-40 (galur nomor 84) dan satu galur yang tahan
terhadap HDB kelompok VIII yaitu B14300E-KA-42 (galur nomor
7).Tidak ada galur padi rawa yang tahan terhadap tungro baik tungro
inokulum Garut maupun Purwakarta.Galur B14316E-KA-40 memiliki
ketahanan terhadap 6 ras/kelompok OPT yaitu tahan terhadap HDB
kelompok IV, WBC biotipe 3 dan 2, serta blas ras 033, 073, dan ras 173.
Galur B14316E-KA-39 memiliki ketahanan terhadap 5 ras/kelompok
OPT yaitu tahan terhadap WBC biotipe 3 dan 2, blas ras 033, 073, dan
133. Kedua galur tersebut merupakan turunan dari B11844-MR-29-7-1 /
Inpara 5 // Code.
Hasil evaluasi mutu gabah dan beras dari total 270 galur padi
rawa meliputi 220 galur observasi terpilih, 34 galur UDHP padi rawa
pasang surut dan 16 galur UDHL padi rawa pasang surut, menunjukkan
bahwa lebih dari 50%nya memiliki kadar amilosa antara 16-21% (pulen),
yaitu galur observasi (2 ketan, 11 sangat pulen, 127 pulen, 50 sedang
dan 30 pera), galur UDHP (20 pulen, 7 sedang, 7 pera) dan UDHL (5
pulen, 5 sedang, 6 pera). Rendemen tertinggi dari galur UDHP adalah
sebesar 68%, yaitu dimiliki galur B13990E-KA-44-2 dengan persentase
beras kepala sebesar 75%, sedangkan untuk galur UDHL hampir
semuanya memiliki rendemen diatas 50%, kecuali galur B13134-4-MR1-KA-3-4 (41%). Galur-galur padi rawa yang memiliki ukuran beras
panjang ramping dengan sedikit pengapuran (LSS) yaitu 63 galur
observasi terpilih dan tujuh galur UDHP padi rawa pasang surut,
sedangkan galur UDHL padi rawa pasang surut belum ada. Galur UDHL
terbaik berdasarkan evaluasi mutu beras adalah galur B13925E-KA-1
yang memiliki ukuran beras LMS (panjang, medium dansedikit
pengapuran), tekstur nasi pulen dan persentase rendemen paling tinggi
(68%) dengan persentase beras kepala sebesar 84%.
PERAKITAN VARIETAS UNGGUL PADI GOGO
Melalui penelitian perakitan varietas unggul padi gogo akan
diperoleh padi gogo yang mampu beradaptasi baik terhadap cekaman
yang ada di lahan kering. Penelitian mencakup kegiatan di laboratorium,
rumah kaca, dan kegiatan di lapangan baik di kebun percobaan maupun
di lahan petani. Penelitian perakitan varietas unggul padi gogo pada
tahun 2014 terdiri atas tiga kegiatan yaitu: (1) Perakitan varietas unggul
padi gogo dataran rendah toleran naungan; (2) Perakitan varietas unggul
padi gogo dataran tinggi; (3) Perakitan varietas unggul tahan hama dan
penyakit.
Hasil perakitan varietas unggul padi gogo dataran rendah toleran
naungan adalah sesuai dengan tujuan penelitian adalah untuk
mendapatkan populasi dasar bahan pemuliaan dan galur-galur harapan
padi gogo yang dapat dilepas menjadi varietas unggul toleran naungan.
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Penelitian terdiri atas 4 kegiatan yaitu (1) Persilangan dan pertanaman
F1 padi gogo, (2) Bastar populasi padi gogo, (3) Seleksi galur padi gogo
toleran naungan dengan paranet, (4) Seleksi galur padi gogo toleran
naungan dibawah tegakan pohon kelapa. Hasil penelitian pada MT.1
2014 telah diperoleh sebanyak 95 kombinasi persilangan baru (F1), 81
nomor populasi terpilih dari pertanaman F1, 101 nomor populasi terpilih
dari pertanaman bastar populasi. Pada MT.2 2014 telah ditanam
sebanyak 44 tetua bahan persilangan dan 181 nomor F1 serta 134
nomor bastar populasi generasi F2 – F5. Dari persilangan telah
diperoleh 53 kombinasi persilangan baru, 71 nomor populasi terpilih dari
pertanaman F1, dan 41 nomor bastar populasi yang dipanen secara
bulk. Sebanyak 129 galur toleran naungan terpilih dari seleksi dibawah
tegakan pohon kelapa di Sukabumi pada MT.1 2014. Percobaan seleksi
galur toleran naungan dibawah paranet yang dilakukan di KP. Muara
pada MT.1 2014 telah diperoleh sebanyak 143 galur toleran
naungan.Dari percobaan seleksi galur padi gogo toleran naungan
dibawah tegakan tanaman kelapa telah selesai dilakukan dan terpilih
sebanyak 127 galur yang memiliki persentase kehampaan ≤ 26,3%
(Jatiluhur) sebagai pembanding toleran.
Hasil penelitian perakitan varietas unggul padi gogo dataran
tinggi dalam rangka mendapatkan galur-galur harapan padi gogo yang
cocok untuk lahan kering dataran tinggi sudah dilakukan pada TA. 2014.
Penelitian terdiri atas 3 kegiatan yaitu: (1) Evaluasi dan seleksi galur
padi gogo dataran tinggi, (2) Uji Daya hasil lanjutan padi gogo dataran
tinggi, dan (3) Skrining galur-galur padi gogo terhadap cekaman abiotik
dan mutu beras. Hasil penelitian yang dilakukan pada kegiatan Evaluasi
dan seleksi galur padi gogo dataran tinggi telah diperoleh sebanyak 257
galur dari 86 galur terpilih pada percobaan pedigree, 27 galur terpilih dari
percobaan observasi yang dilakukan di Wonosobo. Dari uji daya hasil
lanjutan padi gogo dataran tinggi yang dilakukan di Wonosobo telah
diketahui bahwa terdapat lima galur yang hasilnya sama atau lebih tinggi
dari varietas pembanding. satu galur yang hasilnya lebih tinggi dari
varietas pembanding Sigambiri Putih (3,09 t/ha) yaitu galur B11592FMR-23-2-2 (3,20 t/ha), sementara empat galur lainnya hasilnya
sebanding dengan varietas Jatiluhur (2,75 t/ha). Hasil skrining galur
terhadap keracunan aluminium telah diperoleh sebanyak 4 galur yang
sangat toleran dan 7 galur toleran keracunan aluminium. Dari skrining
galur terhadap kekeringan telah diperoleh sebanyak 30 galur sangat
toleran kekeringan dan 127 galur toleran kekeringan. Skrining mutu
beras galur padi gogo dari kelompok observasi diperoleh 8 galur
berkadar amilosa 11-16%, 75 galur berkadar amilosa 17-20%, 7 galur
berkadar amilosa 22-24% dan 6 galur berkadar amilosa >24 %. Dari
kelompok UDHP telah diperoleh 20 galur bertektur nasi sangat pulen, 47
galur pulen, 13 galur bertekstur nasi sedang dan 6 galur pera. Dari
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kelompok UDHL telah diperoleh sebanyak lima galur memiliki rendemen
≥ varietas Inpago 5 (61%), empat diantaranya bertekstur nasi pulen dan
satu galur bertekstur nasi pera.
Hasil kegiatan seleksi dan evaluasi galur-galurpadi gogo tahan
terhadap hama dan penyakit pada tahun 2014.Kegiatan penelitian
meliputi empat sub kegiatan yaitu(1) evaluasi dan seleksi galur padi
gogo tahan blas, (2) skrining galur padi gogo untuk ketahanan terhadap
penyakit blas, (3) uji daya hasil galur padi gogo tahan blas dan (4)
evaluasi galur padi gogo di tingkat petani.Sampai akhir tahun 2014,
semua kegiatan telah selesai dilakukan. Pada percobaan pedigree padi
gogo MT 1 2014 di KP. Tamanbogo, Lampung terpilih sejumlah 239
galur dari 2116 galur pedigree yang ditanam.Pada percobaan observasi
padi gogo MT1 2014 di KP. Tamanbogo, Lampung telah terpilih 143
galur dari 500 galur yang ditanam. Percobaan observasi padi gogo MT1
2014 di Kebumen, Jawa Tengah telah terpilih sebanyak 123 galur dari
400 galur yang ditanam. Pada percobaan UDHP padi gogo di KP.
Tamanbogo, Lampung terpilih 63 galur yang hasilnya lebih tinggi
dibanding Inpago 6 (1,99 t/ha), 4 galur diantaranya hasilnya nyata lebih
tinggi dari Inpago 6 yaitu: B11593F-MR-48 (3,42 t/ha), B11850F-TB-2-12-1 (3,37 t/ha), B14086D-TB-90 (3,60 t/ha), dan B13638E-TB-44 (3,44
t/ha).Hasil skriningketahanan terhadap empat ras Pyricularia griseadi
rumah kacaterhadap 207galur padi gogo menunjukkan 59 galur memiliki
ketahanan terhadap satu ras, 22 galur memiliki ketahanan terhadap dua
ras dan satu galur memiliki ketahanan terhadap tiga ras yaitu varietas
lokal Indramayu.Dari penelitian UDHL padi gogo diperoleh empat galur
harapan yang potensial untuk diikutkan dalam uji multilokasi, galur-galur
tersebut adalah B12160D-MR-11-3-1, B12498F-MR-1-6, B11592F-MR16-1-5-1, B12165D-MR-33-3-1.Kegiatan evaluasi tingkat petani di
Sukabumi diperoleh sebanyak tujuh galur yang disukai petani dari urutan
teratas sampai teredah, yaitu B11604E-MR-24, B12825E-TB-2-1-2-4,
B1050E-KN-28-1-1,B12498F-MR-1-6, B12161D-MR-1-1-5, B12801CMR-21-2-6 dan B12498F-MR-1-5. Di Kebumen diperoleh sebanyak lima
galur yang disukai petani yaituB11604E-MR-2-4, B12498F-TB-2-12-4,
B10580E-KN-28-1-1, B12498F-MR-1-9 dan B12498F-MR-1-5.
PENYEDIAAN BENIH SUMBER VARIETAS UNGGUL PADI
(BS, BD DAN BP) MENDUKUNG PERBENIHAN NASIONAL
Penelitian Penyediaan Benih Sumber Varietas Unggul Padi (BS,
BD dan BP) Mendukung Perbenihan Nasional telah dilaksanakan di
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi pada tahun 2014. Tujuan
penelitian adalah :(i) Penyediaan benih inti, benih penjenis dan benih
dasar varietas unggul baru untuk mendukung perbenihan nasional, (ii)
Penyediaan benih pokok varietas padi inbrida dan benih sebar F1 padi
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hibrida untuk diseminasi varietas unggul dan (iii) Peningkatan efisiensi
produksi dan mutu benih mendukung UPBS. Untuk mecapai tujuan
tersebut dikerjakan 2 kegiatan penelitian yaitu: (i) Produksi benih inti
(NS), benih penjenis (BS) dan benih dasar (BD) varietas inbrida dengan
penerapan sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001:2008, (ii)
Produksi benih pokok varietas padi inbrida dan benih sebar F1 hibrida
untuk diseminasi varietas unggul serta (iii) Peningkatan efisiensi
produksi dan mutu benih mendukung UPBS.

PRODUKSI BENIH INTI (NS), BENIH PENJENIS (BS) DAN BENIH
DASAR (BD) VARIETAS UNGGUL INBRIDA DENGAN PENERAPAN
SISTEM MANAJEMEN MUTU BERBASIS ISO 9001:2008 ; Penelitian
produksi benih inti (NS), benih penjenis (BS) dan benih dasar (BD)
varietas unggul padi dengan penerapan sistem manajemen mutu telah
dilakukan pada MT I tahun 2014 di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi.
Tujuan kegiatan ini adalah: menyediakan benih sumber bermutu (BS
dan BD) varietas unggul padi. Kegiatan produksi yang telah
dilaksanakan meliputi produksi benih pada tahun 2014 yaitu NS
varietas seluas 2,0 ha pada MT I dan MT II 2014 di KP
Sukamandi,produksi benih penjenis seluas 13 ha pada MT I dan MT II
2014 di KP Sukamandi, KP Pusakanagara dan KP Muara, produksi
benih dasar seluas 11,0 ha pada MT I dan MT II 2014 di KP Sukamandi
dan KP Pusakanagara, sedangkan produksi benih calon varietas untuk
persiapan benih dalam pelepasan varietas seluas 1 ha di KP
Sukamandi.Dari pertanaman produksi NS calon varietas seluas 1 ha
pada MT I 2014 di KP Sukamandi ditanami 25 calon varietas dan 4
varietas (untuk memenuhi areal yang tersisa) dihasilkan 9.936 malai NS
dari 19 calon varietas dan 289 kg benih 9 calon varietas, serta dihasilkan
4.855 malai NS dan 506 kg benih BS dari 4 varietas. Sedangkan dari
pertanaman produksi benih pada 2014 dihasilkan total benih BS
sebanyak 31.021 kg yang terdiri dari 62 varietas, total BD sebanyak
34.155 kg yang terdiri dari 37 varietas, sedangkan dari produksi NS
varietas dihasilkan sebanyak 35.351 malai dan BS 2.594 kg dari 24
varietas.
PRODUKSI BENIH KELAS BENIH POKOK (SS) VARIETAS PADI
INBRIDA DAN BENIH SEBAR (ES) /F1HIBRIDA TERBARU
UNTUKUJI ADAPTASI VARIETAS; Penelitian Produksi Benih Kelas
Benih Pokok (SS) Varietas Padi Inbrida dan Hibrida Terbaru Untuk Uji
Adaptasi Varietas telah dilaksanakan di BB Padi pada tahun 2014.
Tujuan kegiatan ini adalah: penyediaan benih pokok (BP) padi inbrida
dan F1 Hibrida untuk displai varietas dan mendukung pengembangan
UPBS BPTP tahun 2014. Produksi benih dilakukan di kebun percobaan
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lingkup Balai Besar Penelitian Tanaman Padi yaitu: Kebun Percobaan
Sukamandi dan Kebun Percobaan Pusakanagara. Untuk produksi benih
kelas SS oleh BPSB.Telah dilaksanakan produksi untuk Musim Tanam I.
Kondisi pertanaman saat ini untuk produksi benih di Kp Sukamandi
sebagian sudah panen dan sebagian lainnya memasuki fase
pembungaan 80-90%.Sedangkan di Kp Pusakanagara memasuki fase
vegetatif akhir. Hasil produksi benih sebagai berikut; 1) Pertanaman
produksi benih pokok pada tahun 2014 di tanam pada dua musim yaitu MT 1
2014 seluas 9 Ha di kebun Sukamandi dan 3 Ha di kebun Pusakanagara,
serta MT 2 2014 seluas 6 Ha di kebun Sukamandi dan 2 Ha di kebun
Pusakanagara. 2) Hasil Produksi Benih Pokok di Sukamandi seluas 4 Ha
dan 5 Ha adalah 11.141 Kg dan 12.210 Kg. 3) Hasil Produksi Benih
Pokok di Pusakanagara seluas 3 Ha adalah 6.200 Kg, dan mengalami
serangan hama penggerek batang. 4) Distribusi benih bantuan selama
tahun 2014 mencapai 19,7 Ton benih pokok, dimana sebanyak 13,2 ton
didistribusikan ke BPTP untuk uji adaptasi varietas, percepatan
diseminasi VUB dan mendukung UPBS BPTP, sisanya untuk kegiatan
BB Padi dan instansi/stakeholder lainnya. 5) Produksi Benih Pokok di KP
Sukamandi maupun Kp. Pusakanagara MT 2 2014 seluas 6 Ha dan 2
Ha, saat ini masih dalam fase vegetative awal. 5) Produksi benih F1
Hibrida di KP. Sukamandi seluas 3 Ha dengan varietas yang ditanam
adalah Hipa 8, Hipa 9, Hipa 18, Hipa 19 dan Hipa Jatim2, dan dihasilkan
benih sebanyak 3.129 Kg.
PENINGKATAN EFISIENSI PRODUKSI DAN MUTU BENIH PADI
MENDUKUNG UPBS; Penelitian peningkatan efisiensi produksi dan
mutu benih padi mendukung UPBStelah dilakukan di Balai Besar
Penelitian Tanaman Padipada tahun 2014. Tujuan kegiatan ini adalah:
mempelajari pengaruh bahan kemasan dan kondisi ruang simpan
terhadap daya simpan benih F1 beberapa varietas padi hibrida dan
mempelajari pengaruh perlakuan beberapa metode invigorasi
terhadapviabilitas dan vigorbenih padi hibrida. Pada penelitian
penyimpanan digunakan 6 varietas padi hibrida (Hipa8, Hipa9, Hipa18,
Hipa19, Hipa Jatim2 dan Mapan) dan Inpari 10 (sebagai cek),
sedangkan pada penelitian invigorasi digunakan benih F1 dari 5 varietas
padi hibrida yaitu: Hipa3, Hipa5, Hipa8, Hipa9 dan Hipa10 dan satu
varietas inbrida Inpari 10 (sebagai cek). Hasil penelitian penyimpanan
menujukkan bahwa mutu benih selama penyimpan dipengaruhi oleh
jenis varietas, kemasan dan kondisi ruang simpan. Bila dibandingkan
dengan benih inbrida/cek, mutu benih padi hibrida selama penyimpan
lebih rendah dibandingkan benih padi inbrida/cek. Benih Hipa18
mempunyai mutu benih (daya berkecambah dan vigor) tertinggi selama
penyimpanan dibanding benih hibrida lainnya. Mutu benih yang disimpan
pada kantong plastik 0,8 mm atau IRRI super bag yang dikelim rapat
42

relatif sama dan lebih baik dibandingkan yang disimpan pada karung
platik. Penyimpanan pada kondisi ruang terkendali (suhu 16+2 oC, RH
45+5%) mampu mempertahankan mutu benih lebih lama dibandingkan
yang disimpan pada kondisi suhu kamar. Sedangkan hasil penelitian
invigorasi menunjukkan bahwa perendaman benih dalam larutan GA 3 5
ppm selama 24 jam efektif meningkatkan viabilitas dan vigor, serta
panjang akar, panjang batang dan berat kering akar dan batang
kecambah padi hibrida. Perendaman dalam larutan Na Cl 0,01 M
selama 24 jam juga mampu meningkat viabilitas, vigor, panjang akar dan
berat kering akar kecambah padi hibrida.
PENINGKATAN SUMBER DAYA GENETIK (500
AKSESI),KARAKTERISASI, REJUVINASI, DAN SKRINING
CEKAMAN BIOTIK DAN ABIOTIK KOLEKSI PLASMA NUTFAH PADI
UNTUK PERBAIKAN SIFATVARIETAS PADI
Rejuvenasi dilakukan terhadap materi koleksi plasma nutfah yang
ketersediaan benihnya <500 gram dan memiiki daya kecambah<80%
hasil dari pengujian tahun sebelumnya. Hasil rejuvenasi dari 390 aksesi
yang hidup, 321 aksesi diperoleh benih antara 500 - 4500 gr dan 69
aksesi memperoleh benih < 500 gr. Perolehan benih < 500 gr
disebabkan karena tanaman berumur panjang dan bibit yang ditanam
sedikit. Aksesi yang menghasilkan benih < 500 gr antara lain Bulu
Hideung (acc. 1489), Padi setai (acc. 4585), Gamulang sawah Gunung
Mas (acc.5689). Hasil pengelolaan dan penanganan benih plasma
nutfah padi, tahun 2014 telah diterima 881 nomor benih yang berasal
dari introduksi sebanyak 605 nomor, padi lokal sebanyak 267 nomor dan
varietas unggul baru sebanyak 9 nomor. Introduksi berasal dari IRRI
melalui kegiatan INGER sedangkan padi lokal berasal dari propinsi Jawa
Barat (74 nomor), Jawa Tengah (3 nomor), Jambi (48 nomor), Riau (119
nomor), Sumatera Barat (2 nomor), Gorontalo (1 nomor) dan Sulawesi
Selatan (20 nomor). Penerimaan terbanyak diperoleh pada bulan
September 2014 (37.6 %) diikuti pada bulan Januari (21.8 %), Pebruari
(17.1 %), Oktober (15.2 %), Mei (3,4 %), Juni (2,9 %), Nopember (1,7 %)
dan Maret (0,3 %). Benih tersebut setelah dicatat, diperiksa
kebersihannya dan dikeringkan hingga kadar air ±10 %, disimpan di
ruang penyimpanan. Pemanfaatan plasma nutfah padi antara lain telah
didistribusikan sebanyak 2602 aksesi kepada 23 pemohon, dengan
jumlah permohonan sebanyak 74 kali, dan sebanyak 698 telah
dimanfaatkan baik untuk perakitan varietas unggul baru, ataupun
penelitian. Pengujian daya tumbuh telah dilakukan sebanyak 1276
aksesi, 1137 aksesi mempunyai daya tumbuh < 80 %, 139 aksesi
mempunyai daya tumbuh > 80 %.
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Hasil pengujian terhadap 52 galur harapan yang berasal dari
breeder BB Padi hanya diperoleh 3 galur yang bereaksi tahan dengan
skor 1 terhadap wereng coklat biotipe 3, yaitu galur BP17280M-8D-INDSKI (M. Yamin S, MS), B12344-2D-PN-43-5-MR-5 (Dr. Buang Abdullah),
dan B11004E-MR-4-PN-3-2-3-MR-4 (Dr. Buang Abdullah). Untuk galur
lainnya bereaksi agak tahan dan agak rentan. Hasil pengujian terhadap
100 aksesi plasma nutfah padi BB Padi tidak diperoleh satu aksesi pun
yang bereaksi tahan terhadap wereng coklat biotipe 3. Semua aksesi
yang diuji bereaksi agak rentan dan rentan. Sedangkan hasil pengujian
galur/aksesi dari 6 sumber materi terhadap bakteri Xanthomonas oryzae
pv. oryzae patotipe III, IV, dan VIII menunjukkan bahwa galur/aksesi
yang dihasilkan dari kegiatan pemuliaan masih cenderung memiliki
ketahanan terhadap patotipe III, hanya sebagian kecil saja yang memiliki
ketahanan patotipe IV dan VIII. Dari 52 galur yang berasal dari 5
breederBB Padi, diperoleh beberapa galur yang cukup berpotensi
sebagai varietas tahan terhadap penyakit hawar daun bakteri, yaitu 1)
galur PED 52-BLK yang bereaksi tahan terhadap patotipe III dan VIII,
dan bereaksi agak tahan terhadap patotipe IV; 2) galur HHZ12-SAL8-Y1Y2 yang bereaksi tahan terhadap patotipe III dan agak tahan terhadap
patotipe VIII; 3) galur BP17372-Kn-SKI yang bereaksi tahan terhadap
patotipe III dan agak tahan terhadap patotipe IV dan VIII; 4) galur
B14621E yang tahan terhadap patotipe III dan agak tahan terhadap
patotipe IV dan VIII; 5) galur B14625E yang bereaksi tahan terhadap
ketiga patotipe Xoo; 6) galur B12344-2D-PN-43-5-MR-5; 7) galur
B12411E-MR-10-2-PN-5-3-2-1-MR-1; 8) galur B13257B-RS*1-1-9-PN14-1-1-MR-2 yang masing-masing bereaksi sangat tahan terhadap Xoo
patotipe III dan agak tahan terhadap patotipe VIII; dan 9) galur B13257BRS*1-5-MR-2-6-5-PN-6-MR-3 yang bereaksi tahan terhadap patotipe III
dan agak tahan terhadap patotipe VIII.Galur-galur asal breeder M.
Yamin S, MSi hanya dapat dikembangkan sebagai varietas tahan
terhadap patotipe III saja.Hasil pengujian aksesi asal koleksi plasma
nutfah terhadap ketiga jenis patotipe Xoo pada stadia vegetatif
menunjukkan bahwa dari 60 aksesi yang diuji, sebagian besar hanya
memiliki sifat ketahanan terhadap patotipe III saja. Hasil pengujian
aksesi dari koleksi plasma nutfah diperoleh 6 aksesi yang memiliki sifat
ketahanan terhadap 2 jenis kelompok patotipe Xoo, yaitu 4 aksesi yang
memiliki ketahanan terhadap patotipe III dan VIII, dan 2 aksesi terhadap
patotipe III dan IV.Keempat aksesi yang memiliki ketahanan terhadap
Xoo patotipe III dan VIII tersebut adalah Cantik Lembayung (aromatik)
(8218), Mansur (8221), Ketan Bayong(046) (8804), dan Nemol (056)
(8822). Untuk 2 aksesi yang memiliki sifat ketahanan terhadap patotipe
III dan IV adalah Ketan Hideung(047) (8807), dan Cireh Gudang(051)
(8823).
44

Hasil pengujian terhadap 52 galur harapan yang berasal dari breeder
BB Padi hanya diperoleh 2 galur yang bereaksi agak tahan, baik terhadap
varian virus tungro 073 (Garut), 033 (Magelang), dan 013 (Lanrang). Galur
tersebut adalah: PED 52-BLK asal breeder Dr. Satoto dan (Y): B13257BRS*1-1-9-PN-14-1-1-MR-2 asal breederDr. Buang Abdullah. Untuk galurgalur lainnya bereaksi rentan dengan skala 7 sampai 9. Hasil pengujian
terhadap 60 aksesi dari koleksi plasma nutfah padi BB Padi, baik terhadap
varian virus tungro 073 (Garut), 033 (Magelang), dan 013 (Lanrang) tidak
diperoleh satu aksesi pun yang bereaksi tahan. Semua aksesi bereaksi
rentan terhadap tungro dengan skala 7 sampai 9. Hasil pengujian
113galur/aksesi terhadap 4 ras Pyricularia griseadiperoleh 37
galur/aksesiyang mempunyai ketahanan terhadap 1 ras dan 16
galur/aksesi yang memiliki ketahanan terhadap 2 ras yaitu Sibosur
(8775),Siremet (8776), Tampai Beureum(057) (8826), Garagai (8852),
BP17302M-34D-IND-SKI,
BP17290M-1C-2-IND-SKI,
B14777D,
B14600E, B14605E, B12825E-TB-2-6, HHZ12-SAL2-Y3-Y1, IR83142B-79-B,
BP17372-KN-SKI,
B13257B*1-5-MR-2-6-5-PN-6-MR-3,
B13257B-RS*1-1-9-PN-14-1-1-MR-2 dan PED 52-BLK. Hasil pengujian
terhadap bakteri Xanthomonas oryzae pv. oryzicolapenyebab penyakit
bakteri daun bergores (BLS) menunjukkan bahwa semua galur/aksesi
yang berasal dari 6 sumber materibersifat rentan, artinya belum
diperoleh galur aksesi yang memiliki sifat ketahanan terhadap bakteri
Xanthomonas oryzae pv. oryzicola.
Penelitian skrining sifat toleransi plasma nutfah padi terhadap
cekaman abiotik terdiri dari lima kegiatan yaitu a). Skrining aksesi
plasma nutfah padi terhdap cekaman salin pada fase bibit (12 dSm-1),
b). Skrining aksesi plasma nutfah padi terhadap cekaman salinitas pada
fase generatif di kolam salin, c). Skrining aksesi plasma nutfah padi
terhadap cekaman lahan sulfat masam, d), skrining aksesi plasma
nutfah padi terhadap cekaman rendaman sesaat dan e). skrining aksesi
plasma nutfah padi terhadap cekaman kekeringan. Kegiatan ini
mengevalusi sebanyak 154 aksesi plasma nutfah padi ditambah cek dari
masing-masing sifat yang diuji, kecuali kegiatan skrining aksesi plasma
nutfah terhadap cekaman salinitas pada fase generatif mengevaluasi
galur-galur lanjut yang memiliki toleransi terhadap cekaman salinitas
pada fase generatif.
Hasil penelitian berhasil mengidentifikasi sebanyak 18 aksesi
plasma nutfah toleran salinitas pada fase bibit (12 dSm -1) yaitu Cantik
Lembayung (aromatik), Ciherang Malaysia, Pokkali, BERAS HITAM
MELIK, BERAS HITAM (PARI IRENG), WARNENG, Banih Kuning,
Betek, Bonai Tinggi, Kamajaya Putih, Ketek Semut, Ringka Paya, Reket
Abang (Ketan Merah), Padi Siam, Padi Karya, Serendah Halus, Rimbun
Daun, Kotek, Serendah Layap. Dari aktivitas skrining galur terhadap
cekaman salin pada fase generatif, teridentifikasi tujuh galur yang
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memiliki hasil lebih baik dari pembanding terbaik yaitu IR70788 (Inpari
34 salin). Galur tersebut adalah galur 25(BP14080-5b-4-4-TRT-25-1SKI-2), 58(BP14082-2b-2-5-TRT-35-1-SKI-1), 59BP14082-2b-2-5-TRT35-1-SKI-2, 60BP14082-2b-2-5-TRT-35-1-SKI-3, 68 BP14082-2b-2-5TRT-36-2-SKI-2, 71BP14082-2b-2-5-TRT-36-2-SKI-5 dan 78(BP140341b-1-3-TRT-49-3-SKI-4). Disamping itu teridentifikasi empat galur tahan
wereng batang coklat koloni lapangan Sukamandi yaitu galur 31
(BP14080-5b-6-5-TRT-26-1-SKI-1), 61(BP14082-2b-2-5-TRT-35-1-SKI4), 73 (BP14092-2b-3-2-TRT-49-2) dan 75 (BP14034-1b-1-3-TRT-49-3SKI-1).
Sebanyak 51 aksesi toleran cekaman Fe di Taman Bago dan tiga
galur menunjukkan respon agak toleran, tidak terdapat aksesi toleran
terhadap cekaman rendaman sesaat, dan terdapat 7 aksesi plasma yaitu
Ciherang Malaysia, Beras hitam Bantul, Pare emas, Kapundung, Pulut
Ciherang, Padi Botol, dan Sepulo yang menunjukkan tahan terhadap
cekaman OPT (virus tungro dan wereng batang coklat) di lahan penelitian,
dan apabila dilihat dari hasil gabah, memiliki indikasi toleran terhadap
kekeringan pada fase generative, serta teridentifikasi dua aksesi toleran
pada fase bibit yaitu Dimpit Terong dan Kamajaya Hitam. Teridentifikasi
aksesi yang menunjukkan respon agak tahan sampai tahan terhadap lebih
dari satu cekaman yaitu Sepulo dan Kapundung (tahan OPT koloni
lapangan Jakenan), toleran Fe dan salinitas serta Warneng memiliki
respon tahan salinitas dan Fe serta agak toleran kekeringan pada fase
bibit. Konfirmasi lebih lanjut terhadap toleransi kedua aksesi ini perlu
dilakukan pada penelitian selanjutnya.Dari kegiatan skrining terhadap
cekaman rendaman, tidak terdapat aksesi yang memiliki respon toleran
terhadap cekaman rendaman. Dari kegiatan skrining terhadap cekaman
kekeringan di Jakenan teridentifikasi galur yang relatif toleran pada
lingkungan tumbuh dengan kadar lengas terbatas yaitu Ciherang
Malaysia, Beras hitam Bantul, Pare emas, Kapundung, Pulut Ciherang,
Padi Botol, dan Sepulo dan teridentifikasi 2 aksesi yang memiliki respon
agak tahan selama pengeringan selama 15 hari yaitu Dimpit Terong dan
Kamajaya Hitam. Aksesi Sepulo dan Kapundung menunjukkan toleran
terhadap keracunan Fe dan salinitas dan tahan terhadap OPT koloni
lapangan Jakenan, Warneng memiliki respon tahan salinitas dan Fe serta
agak toleran kekeringan pada fase bibit.
Tahun 2014 telah dilakukan karakterisasi terhadap 479 nomor
plasma nutfah penerimaan baru. 186 nomor pada MT1 dan 293 nomor
pada MT-2. Plasma nutfah yang dikarakterisasi terdiri dari plasma nutfah
lokal dan introduksi. Terdapat keragaman dari karakter yang diamati
dintaranya adalah karakter: warna pelepah daun, warna lidah daun,
warna leher daun, warna telinga daun dan permukaan daun. Pada
plasma nutfah padupadan BB Padi dengan BB Biogen menunjukan 5
plasma nutfah padi mempunyai jumlah gabah isi per malai > 250 butir.
46

Selain itu juga diidentifikasi 2 plasma nutfah yang mempunyai bobot
1000 butir > 40 gr.
Pada penelitian sidik jari digunakan Varietas Unggul Baru yang
belum digunakan sebelumnya, tetua hibrida, dan beberapa varietas lokal
koleksi plasma nutfah BB Padi yang memiliki sifat-sifat spesifik. Digunakan
32 marka SSR pada pengujian sidik jari. Didapatkan 21 marka polimorfis
11 marka walaupun teramplifikasi tetapi tidak menunjukkan polimorfisme
antara genotype yang diuji. Pada tingat kemiripan genetik ,67, 32
genotipe yang di uji terbagi menjadi lima cluster. Selain itu juga didapatkan
informasi marka yang polimorfis antara galur mandul jantan dan pelestari.
Pada kegiatan ke dua di dapatkan informasi bahwa pola pewarisan
ketahanan HDB strainn III yang berasal dari Lapang dikendalikan oleh gen
mayor yang diwariskan secara resesif. Pengujian HDB strain VIII
dikendalikan secara kuantitatif dan ketahanan terhadap HDB strain IV
yang dimiliki oleh varietal lokal Lapang dikendalikan secara multi genik.
Hasil pengujian pada generasi F3, menunjukkan bahwa indi vidu yang di
dapat telah bersifat homozigot untuk ketahanan terhadap HDB strain III
dan dapat dilakukan seleksi pada generasi awal, sedangkan individuindividu tersebut belum homozigot untukketahanan pada HDB strain IV
sehingga seleksi HDB strain IV belum efektif untuk dilakukan pada
generasi awal.
Berdasarkan mutu fisik gabah dan beras, dari 200 varietas/galur
harapan yang dianalisa menunjukkan bahwa densitas gabah berkisar
424.5 (Lampu Merah)-594.5 (Pae Wita I B) g/l, sedangkan bobot 1.000
butir berkisar antara 14,82 (Mundam Payakumbu)-40.78 (CB 10393-MR12-4-2).Berdasarkan persentase butir hijau/kapur, hanya 81
varietas/galur harapan sudah memenuhi persyaratan SNI standar mutu
gabah (SNI No. 0224-1987/SPI-TAN/01/01/1993) kelas mutu I yaitu
maksimal 1% gabah hijau/kapur, sedangkan sisanya sebanyak 88
varietas/galur harapan masuk dalam mutu IIdan III yaitu maksimal 2%
dan 3%, dan sisanya sebanyak 31 varietas/galur harapan belum
memenuhi persyaratan SNI standarmutu gabah.
Persentase butir kuning rusak yang telah memenuhi standar
mutu I (maksimal 2%) adalah sebanyak 89 varietas/galur harapan.Pada
analisis persentase butir merah, terlihat bahwa seluruh varietas/galur
harapan telah memenuhi standar mutu I (maksimal 1%) kecuali pada
varietas padi campuran warna merah dan putih.Kadar air beras giling dari
200 galur dan varietas yang dianalisis berkisar antara 10,10 (ketan wadas)
hingga 11,70% (bandang di gadis). Rendemen beras pecah kulit (BPK)
berkisar antara 71,93% (padi sawah ngale) hingga 80,24% (IR 72580-B-24-33-2). Sedangkan rendemen beras giling (BG) berkisar antara 63,55% (segon
saga) hingga 72,55% (Adik).Persentase beras kepala pada 200 galur dan
varietas yang diuji berkisar antara 53,93% (UDHL Biotik 2)-97,62%
(lahatan jambu).Terdapat 108 galur yang termasuk dalam kelas mutu II
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(minimal 89%). Persentase beras patah berkisar antara 1.03 % (kuniang
aro talang)-63,03% (genjah emer) dan persentase beras menir berkisar
0,02% (AC1144-2)-4,57% (genjah emer). Persentase butir kapur pada
keseluruhan sampel bervariasi antara 0,00% (B 8210 G-KN-4-6-6-8-2 dan
IRYN 1050-UK-22)-4,91% (cicih boleleng). Persentase butir kuning rusak
berkisar antara 0,00%( padi hitam)-7,83% (perak).
Dari 200 galur dan varietas yang dianalisa, diperoleh 10 galur
termasuk sangat panjang (>7,50 mm), 93 galur termasuk panjang (6,617,50 mm), dan 97 galur/varietas termasuk sedang (5,61-6,60 mm).
Beras terpendek yaitu Mundam Paya Kumbu dan Ketan Keuyeup (5,39)
dan beras terpanjang yaitu HSPR (7,72 kisaran rasio P/Lvarietas/galur
yang dianalisis adalah 1,83 (bulu bodas)-3,64 (UDHL Biotik 14 dan
Mengkuang Merah).Terdapat 95galur berbentuk slender, 101galur
berbentuk medium, dan 4 galur berbentuk bold. Persentase derajat putih
berkisar antara 17,00% (Padi Hitam) sampai 61,90% (cicih boleleng).
Dari 200galur dan varietas yang dianalisis, derajat kebeningan bervariasi
antara 0,22% (Padi Hitam) sampai 7,00% (UDHL Biotik 6). Hasil analisa
kadar amilosa dari 200 galur dan varietas yang diuji menunjukkan bahwa
5 galur/varietas termasuk amilosa sangat rendah, 51 galur/varietas
termasuk amilosa rendah, 120 galur/varietas termasuk amilosa sedang,
dan24 galur/varietas termasuk amilosa sangat tinggi. Hasil uji
sensori/organoleptik pada galur UDHL Biotik terhadap atribut warna
menunjukkan panelis memberi penilaian “putih” terhadap semua galur
UDHL Biotik. Penilaian panelis terhadap kepulenan galur yang diuji
berkisar antara “sangat pulen” sampai “pulen” dengan tingkat kesukaan
berkisar “suka” sampai “sedang”. Dilihat dari atribut aroma pada beras,
hamper semua galur dilihat mempunyai aroma yang netral (tidak
berbau), dan hanya dua galur yaitu UDHL Biotik 12 dan UDHL Biotik 13
yang dinilai memiliki aroma agak harum.
PENELITIAN KOMPONEN
PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU (PTT)PADI SAWAH IRIGASI
Efisiensi penggunaan input >20% melalui perbaikan teknologi
ratunisasi, pemupukan, pengendalian OPT serta penanganan panen dan
pasca panen pada budidaya padi sawahini terkait dengan konsep PTT
yang selalu mengetengahkan prinsip sinergitik, dinamisasi, dan spesifik
lokasi bagi komponen teknologi. Tujuan penelitian antara lain untuk: (1)
mempelajari dinamika hara dan respon tanaman padi akibat pemberian
pupuk NPK dalam jangka panjang, (2) mengidentifikasi faktor agronomis
yang mendukung pertumbuhan dan hasil ratunisasi padi, (3)
memperoleh informasi perkembangan hama dan penyakit penting padi,
dan (4) diperoleh informasi mengenai penanganan pasca panen yang
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dapat menurunkan susut hasil serta dapat mempertahankan mutu hasil
gabah.
Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, pada tahun 2014 telah
dilakukan kegiatan penelitian antara lain: (1a) Pengaruh pemupukan N,
P, K jangka panjang terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman padi, (1b)
Pengaruh pemupukan pada pertanaman ratun padi sistem Salibu, (2)
Studi potensi ratun sistem salibu pada dua varietas padi sawah, (3)
Perkembangan hama dan penyakit utama pada ratun padi system
salibu, (4) Perbaikan teknologi pengendalian hama dan penyakit utama
padi sawah irigasi, dan (5) Penanganan susut dan mutu hasil.Hasil
penelitian menunjukkan bahwa:
Penelitian Komponen PTT Padi Sawah Irigasiini terkait dengan
konsep PTT yang selalu mengetengahkan prinsip sinergitik, dinamisasi,
dan spesifik lokasi bagi komponen teknologi. Tujuan penelitian untuk
mengevaluasi dampak kontinuitas pemberian pupuk NPK pada tanaman
padi sawah dalam jangka panjang dan mengetahui respon pertumbuhan
dan tingkat produksi ratun padi sistem Salibu terhadap perlakuan
pemupukan. Percobaan pemupukan NPK jangka panjang disusun
berdasarkan rancangan Split Plot dengan 4 ulangan. Petak utama
adalah 6 perlakuan pupuk (tanpa pupuk, pemupukan berdasar PHSL,
+PK, +NP, +NK dan +NPK) dan anak petak adalah 3 varietas padi
((Inbrida, Hibrida dan PTB). Sedangkan perlakuan Salibu terdiri atas
varietas (Ciherang dan Hipa Jatim2) sebagai petak utama dandosis
pupuk sebagai anak petak (tanpa pupuk, 50% dari R1 atau dosis
rekomendasi Permentan No. 40 tahun 2007, 75% dari R1, 100% dari
R1, 100% dari R2 atau dosis rekomendasi PHSL, dan 125% dari R1.
Hasil menunjukan bahwa: (1) Pertumbuhan tanaman (tinggi tanaman,
jumlah anakan dan kandungan khlrofil daun) maupun hasil dipengaruhi
oleh ketersediaan unsur esensial N, P dan K. Kekurangan salah satu
atau lebih unsur hara esensial tersebut dapat menghambat pertumbuhan
tahap vegetatif dan generatif tanaman, (2) Kemampuan membentuk
ratun dipengaruhi oleh varietas dan keberhasilan ratun Salibu sangat
ditentukan oleh kondisi kesehatan tanaman pokok dan lingkungan,
terutama keberadaan OPT. Pada kondisi rumah kaca ratun sulit
diperoleh karena setelah jerami dipotong tanaman dalam pot belum
tentu dapat bertunas. Sedangkan pada kondisi lapangan, secara
agronomis Salibu yang layak adalah ratun yang pertama. Dosis pupuk
yang diperlukan ratun cukup 75% dari ketetapan Permentan 40. Untuk di
Sukamandi adalah 225 kg Urea + 56 kg SP 36 + 75 kg KCl per ha dan di
Muara 225 kg Urea + 56 kg SP 36 + 37,5 kg KCl per ha, dan (3)
Kesehatan tanaman pokok, upaya pengendalian OPT dan keterjaminan
serta kemudahan pengelolaan air menjadi faktor penentu keberhasilan
ratun.
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STUDI POTENSI RATUN SISTEM SALIBUPADA BEBERAPA
VARIETAS PADI SAWAH
Budidaya padi Salibu (tanaman setelah ibu), merupakan salah
satu inovasi teknologi untuk memacu produktivitas/peningkatan
produksi. Tanaman padi yang tumbuh lagi setelah batang sisa
panen/tunggul padi dipotong, tunas akan muncul dari buku yang ada
didalam tanah, hasil yang diperoleh berkisar antara 110–120% dari hasil
tanam pindah. Tujuan dari penelitian adalah :(a) Mengevaluasivarietas
unggulbaru padi sawah(inbrida dan hibrida) yang mempunyai potensi
ratun tinggi, dan (b) Meningkatkan produktivitas padi ratun melalui waktu
pemotongan dan tinggi pemotongan tunggulpadi untuk mendapatkan
hasil ratun yang tinggi.Percobaan lapang dilaksanakan di lahan sawah di
Provinsi Jawa Barat selama 4 musim tanam (MK 2014 dan MH
2014/2015), pada dua lokasi (berdasarkan jenis tanah atau ketinggian
tempat/topografi), terpilih lokasi di KP Sukamandi, Subang (dataran
rendah, Inceptisols) dan K.P. Muara (dataran sedang, Ultisols).
Dilakukan juga percobaan di rumah kaca, merupakan percobaan yang
terkontrol sebagai pendukung percobaan lapang. Percobaan
menggunakan Rancangan Petak Terpisah dengan tiga ulangan, sebagai
petak utama varietas padi sawah: V1. Varietas Ciherang dan V2.
Varietas Hipa Jatim 2. Sebagai anak petak kombinasi antara waktu
pemotongan dan tinggi pemotongan. Waktu pemotongan (W): (W1)
pemotongan pada 3 hari setelah panen (3 HSP), (W2) pemotongan pada
8 hari setelah panen (8 HSP). Faktor kedua adalah tinggi pemotongan
tunggul padi (batang sisa panen): (T1) tinggi pemotongan 3–5 cm, (T2)
tinggi pemotongan 8-10 cm, dan (T3) tinggi pemotongan 18–20 cm.
Untuk percobaan Rumah kaca, rancangan yang digunakan acak
kelompok dengan 3 faktor, 6 ulangan. Faktor pertama. jenis tanah (3
jenis), faktor kedua varietas (Ciherang dan Hipa Jatim 2), dan faktor
ketiga kombinasi antara waktu pemotongan tunggul padi (W3 dan W8)
dan tinggi pemotongan tunggul padi (T1, T2, dan T3). Hasil penelitian
menunjukkan bahwakisaran hasil gabah kering gilingvarietas Ciherang
sebagai tanaman utama di K.P. Sukamandi berkisar antara 3,79–4,38
t/ha, untuk varitas Hipa Jatim 2 berkisar antara 2,54–3,08 t/ha, Hasil
gabah kering giling dari pertanaman ratun (Salibu pertama) pada
varietas Ciherang berkisar antara 1,83–3,51 t/ha. Untuk varietas Hipa
Jatim 2 populasi tanamannya sedikit karena terinfeksi virus kerdil
rumput, hasil gabah kering konversi dari komponen hasil berkisar antara
7,56 – 9.78 t/ha. Lokasi Sukamandi, pada sistem Salibu (Salibu
pertama), semua komponen hasil varietas Ciherang dan Hipa Jatim 2
meningkat, kecuali jumlah gabah per malai, panjang malai dan bobot
gabah 1000 butir.Hasil gabah kering tertinggi pada pemotongan tunggul
padi 3 – 5 cm, makin tinggi pemotongan tunggul padi, hasil gabah kering
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semakin menurun. Kisaran hasil gabah kering giling varietas Ciherang
sebagai tanaman pokok di K.P. Muara berkisar antara 3,90–4,25 t/ha,
dan hasil gabah kering varietas Hipa Jatim 2 berkisar antara 3,68–4,02
t/ha.Hasil gabah kering pada padi ratun (Salibu pertama) di Muara
berkisar antara 0,83-1,36 t GKG/ha. Hasil penelitian di rumah kaca
menunjukkan bahwa bobot gabah isi per rumpun dari tanah Inceptisol
Sukamandi tertinggi (35,29 g/rumpun), untuk tanah Ultisol Kuningan dan
Muara masing-masing sebesar 28,96 dan 27,52 g/rumpun. Bobot gabah
isi per rumpun untuk varietas Hipa Jatim 2 (31,46 g/rumpun) lebih tinggi
dibandingkan dengan varietas Ciherang (29,72 g/rumpun). Pada
pertanaman Salibu pertama, bobot gabah isi per rumpun sangat rendah,
pada varietas Ciherang berkisar antara 1,45–6,35 g/rumpun dan pada
varietas Hipa Jatim 2 berkisar antara 2,72–6,84 g/rumpun.
PERKEMBANGAN HAMA DAN PENYAKIT UTAMA
PADA PADI RATUN
Budidaya padi salibu yang merupakan pengembangan dan
perbaikan dari sistem ratun dapat memacu peningkatan produksi padi.
Di lain pihak, pertanaman padi ratun merupakan media yang cocok bagi
perkembangan populasi serangga (penggerek, wereng) selama off
season dan menjadi inang bagi kelanjutan populasi serangga. Selain itu
penggunaan varietas yang digunakan menjadi padi ratun harus memiliki
ketahanan terhadap serangga untuk menekan penggunaan insektisida.
Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan padi salibu perlu dikaji,
termasuk tentang pengendalian hama/penyakit yang sesuai atau
dianjurkan.Penelitian ini bertujuan untuk memantau perkembangan
populasi hama dan penyakit utama padi pada pertanaman padi ratun
sistem salibu. Penelitian di lakukan di lapangan, Perlakuan adalah 1)
pengendalian dengan interval 5 hari; 2) pengendalian interval 10 hari; 3)
pengendalian berdasarkan ambang ekonomi dengan insektisida
berbahan aktif bpmc, sipermetrin, sihalotrin, buprofezin untuk wereng
cokelat, klorantiniprol, dimehipo, karbofuran, abamektin untuk
penggerek. dan 4) pengendalian berdasarkan ambang ekonomi dengan
insektisida berbahan aktif pymetrozin dan dinotefuran untuk wereng
cokelat, dan spinoteram untuk penggerek. Hasil penelitian menunjukkan
hama utama yang terdapat pada pertanaman salibu adalah penggerek
batang padi kuning, wereng cokelat dan tikus. Hama pada pertanaman
salibu antara lain penggerek padi kuning, wereng coklat, wereng
punggung putih, dan kepinding tanah. Wereng coklat mendominasi
hampir pada semua pertanaman salibu. Jenis varietas berpengaruh
terhadap populasi hama. Penyakit tanaman padi yang ditemukan di
lahan sawah irigasi pada ratun sistem salibu yaitu busuk batang
Helmithosporium sigmoideum, hawar pelepah Rhizoctonia solani, bercak
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daun Cercospora oryzae, hawar daun bakteri (HDB) Xanthomonas
oryzae pv. oryzae, dan Bacterial Leaf Streak (BLS). Hasil pengamatan
mulai dari tanaman utama hingga pertanaman salibu ketiga
menunjukkan varietas berpengaruh nyata terhadap keparahan beberapa
penyakit padi, sedangkan interval aplikasi pestisida tidak berpengaruh
nyata terhadap keparahan semua penyakit padi. Tidak terjadi interaksi
antara varietas dengan aplikasi pestisida terhadap keparahan penyakit
padi. Penyakit yang dominan menyerang tanaman utama pada fase
vegetatif yaitu busuk batang dan BLS, sedangkan pada fase generatif
adalah busuk batang, bercak daun Cercospora (BDC), HDB, dan BLS.
Penyakit yang dominan menyerang tanaman salibu pertama pada fase
vegetatif yaitu ragged stunt dan busuk batang, sedangkan pada fase
generatif sama dengan penyakit yang menyerang tanaman utama pada
fase generatif. Penyakit yang dominan menyerang tanaman salibu
kedua pada fase vegetatif yaitu ragged stunt, sedangkan penyakit yang
paling banyak ditemukan pada fase generatif yaitu hawar pelepah.
Penyakit yang dominan menyerang tanaman salibu ketiga pada fase
vegetatif dan generatif yaitu grassy stunt.
PERBAIKAN TEKNOLOGI PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT
UTAMA PADI SAWAH IRIGASI
Penelitian untuk mengetahui keadaan hama dan penyakit utama
padi di daerah wilayah waktu tanam berbeda berdasarkan golongan air
irigasi dilaksanakan di wilayah Kabupaten Karawang Jawa Barat pada
MT 2014. Penelitian meliputi tiga tahapan kegiatan yaitu pengamatan
dan pengambilan sampel tanaman di lapangan, isolasi patogen di
laboratorium dan pengujian patotipe di rumah kaca. Pengamatan dan
pengambilan sampel tanaman sakit dilakukan di daerah golongan
pengairan irigasi I, II, III, dan IV di Kabupaten Karawang. Hasil penelitian
menunjukkan ditemukan enam jenis hama yaitu penggerek padi kuning
(pbk), hama pelipat daun, wereng punggung putih (wpp), wereng batang
cokelat (wbc), dan keong. Penggerek, WPP, dan WBC menyerang pada
saat stadia tanaman padi vegetatif dan generatif. Hama pelipat daun dan
keong menyerang pada saat tanaman padi stadia vegetatif. Wereng
punggung putih, merupakan hama yang dominan dengan. Musuh alami
hama tanaman padi yang terdapat di daerah pengamatan meliputi labalaba, Paederus, Coccinela, dan Cyrtorhinus. Pada saat vegetatif, musuh
alami tertinggi adalah laba-laba, sedangkan pada saat stadia padi
generatif musuh alami tertinggi adalah Paederus sp. Pada MT I 2014
penyakit padi yang ditemukan yaitu penyakit hawar daun bakteri, busuk
batang, hawar pelepah, dan bercak daun Cercospora dan Ustilago,
sedangkan pada MT II penyakit padi yang ditemukan adalah penyakit
hawar daun bakteri, busuk batang, hawar pelepah, dan bercak daun
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Cercospora dan hawar daun jingga. Pada kedua musim tanam, penyakit
HDB merupakan penyakit yang paling menonjol merata di semua
golongan pengairan dengan keparahan pada MT I mencapai 92,0%
dengan skor keparahan 9, sedangkan penyakit yang lain ditemukan
dengan keparahan ringan sampai sedang dengan skor 1-3. Hasil
pengujian patotipe terhadap 444 isolat bakteri Xoo yang diperoleh pada
MT I 2014 menunjukkan 167 isolat bakteri Xoo (37,6%) tergolong
patotipe III, 113 isolat (25,5%) patotipe IV, dan 164 isolat bakteri Xoo
(36,9%) tergolong patotipe VIII. Pada MT II diperoleh 154 isolat bakteri
Xoo terdiri atas tiga isolate (2%) patotipe III, 82 isolat (53,2%) patotipe IV
dan 69 isolat (44,8%) patotipe VIII.

PENANGANAN SUSUT HASIL DAN EVALUASI MUTU PADI SAWAH
DI TINGKAT PETANI
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tingkat susut
hasil panen dan pasca panen padi di beberapa sentra produksi di
Propinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, memperoleh alternatif
penanganan pasca panen untuk menurunkan susut hasil, dan
mengevaluasi mutu padi dan beras beberapa varietas padi
sawah.Kegiatan penelitian ini dibagi menjadi tiga tahapan
utama/subkegiatan yakni, tahapan prasurvei yang bertujuan
mengumpulkan data primer dan sekunder di kabupaten yang menjadi
lokasi penelitian, tahapan survei yang bertujuan untuk mendapatkan
informasi susut hasil pada saat panen dan pasca panen di setiap lokasi
penelitian serta mendapatkan sampel untuk dianalisa di laboratorium,
tahapan analisa laboratorium yang bertujuan untuk mengetahui ada atau
tidaknya susut kualitas padi akibat proses pemanenan dan pascapanen.
Selain tahapan penelitian susut hasil padi sawah, dilakukan juga
evaluasi mutu padi sawah dari hasil kegiatan lain yakni penelitian
perbaikan komponen PTT. Pelaksanaan pengukuran susut hasil
dilakukan di Kabupaten Cianjur (varietas Sintanur) dan Kabupaten
Indramayu (varietas Mekongga) untukPropinsi Jawa Barat, serta di
Kabupaten Magelang (varietas Mentik Wangi Susu) dan Kabupaten
Batang (varietas Situ Bagendit) untuk Propinsi Jawa Tengah. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa susut hasil padi sawah di Propinsi Jawa
Barat berkisar dari 13,04–17,18%, sedangkan susut hasil padi sawah di
Propinsi Jawa Tengah berkisar dari 13,19–13,25%. Kehilangan hasil
terbesar pada tahap pemanenan dan perontokan (7,61–9,31%).
Berdasarkan SNI Gabah No. 01-0224-1997, gabah padi varietas
Mekongga dan Situ Bagendit masuk kelas mutu III, sedangkan gabah
padi varietas Sintanur dan Mentik Wangi Susu tidak masuk kelas mutu.
Berdasarkan SNI Beras no 6238-2008, beras varietas Mekongga, Mentik
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Wangi Susu dan Situ Bagendit masuk kelas mutu II, sedangkan Sintanur
tidak masuk kelas mutu. Rendemen beras giling tertinggi dihasilkan oleh
varietas Mekongga serta rendemen beras giling terendah adalah
varietas Mentik Wangi dan Situ Bagendit. Kandungan amilosa dan sifat
fisikokimia merupakan sifat genetik tanaman padi, tidak dipengaruhi oleh
musim tanam. Alternatif teknologi untuk menekan kehilangan hasil di
tingkat petani dapat dilakukan melalui: panen dan perontokan dengan
sistem beregu dan penggunaan mesin perontok; penggunaan combine
harvester;penggunaan mesin pengering dengan bahan bakar sekam;
dan revitalisasi penggilingan.
PERBAIKAN KOMPONEN TEKNOLOGI PENGELOLAAN TANAMAN
TERPADU (PTT) PADI RAWA
Optimalisasi potensi hasil suatu varietas padi unggul di lahan
rawa pasang surut dan lebak dapatdicapai melalui praktik usahatani padi
varietas unggul yang
didukung dengan teknologi spesifik lokasi.
Perbaikan teknologi pemupukan, cara tanam, pengendalian gulma, dan
pengendalian hama penyakit yang dilakukan secara terpadu mempunyai
peluang keberhasilan tinggi dalam meningkatkan pertumbuhan dan
kesehatan tanaman. Di lahan rawa mempunyai kondisi lingkungan yang
berbeda dengan lahan irigasi, misalnya tingkat kesuburan tanah lahan
rawa sangat rendah akibat dari tingkat kemasaman tanah yang tinggi,
kahat hara, dan mengandung senyawa beracun. Beberapa teknologi
budidaya padi lahan rawa telah tersedia namun penerapan teknologi
tersebut di lapangan masih banyak menemui kendala seperti
terbatasnya sarana dan prasarana pertanian ditempat. Penelitian
dengan judul “Perbaikan Komponen Teknologi Pengelolaan Tanaman
Terpadu (PTT) Padi Rawa”merupakan suatu rangkaian kegiatan
penelitian dengan tujuan 1) Mendapatkan teknologi PTT padi rawa dan
identifikasi tingkat kesesuaian lahan rawa untuk mengoptimalkan potensi
produksi padi lahan rawa; 2) Mendapatkan informasi satu atau lebih,
varietas yang adaptif dan berproduksi tinggi di lahan rawa lebak; 3)
Menguji komponen perbaikan TBS dan LTBS pada agroekosistem padi
pasang surut; 4) Mempelajari komposisi patotipe Xoo di daerah sentra
produksi padi rawa lebak dan pasang surut Sumatera Selatan; 5)
Mendapatkan informasi lebih dini tentang populasi awal spora patogen
blas di lapangan dan hubungan antara populasi spora patogen di udara
dengan stadia tumbuh kritis infeksi patogen blas padi lahan rawa; 6)
Mendapatkaninformasi tingkat susut hasil panen, alternatif penanganan
panen dan pasca panen padi lahan rawa; 7) Mengevaluasi mutu padi
dan beras beberapa varietas padi rawa.Untuk mencapai tujuan tersebut
di atas telah dilakukan penelitian perbaikan pemupukan, perbaikan cara
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tanam dan pengendalian gulma, pengendalian tikus dengan TBS dan
LTBS, pengendalian penyakit utama padai lahan rawa serta
penanganan tingkat susut hasil dan mutu beras. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa :Perbaikan teknologi Pendekatan pengelolaan
tanaman terpadu dengan kombinasi perlakuan penyiapan lahan
sempurna, pemberian pupuk dan ameloran 2 ton/ha dapat mendeliniasi
tingkat kesesuaian lahan rawa dan mengoptimasi potensi produksi lahan
rawa dengan hasil pada MT 1 sebesar 5,1 t/ha dan 2,77 t/ha pada MT
2.Hasil gabah kering tertinggi diperoleh pada perbaikan teknologi
pemupukan komponen PTT padi rawa dicapai oleh varietas Inpari 30
Ciherang Sub-1 sebesar 5,55 t/ha pada MT-1 dan sebesar 2,86 pada
MT-2. Lahan rawa dangkal didominasi oleh gulma jenis teki dan rumput,
sedangkan pada lahan rawa tengahan didominasi oleh jenis gulma teki
dan berdaun lebar. Pengendalian gulma yang terbaik pada TOT
menggunakan kombinasi mekanis dan herbisida pra-pasca tumbuh.
Pengendalian gulma terbaik pada OT, menggunakan pengendalian
kombinasi herbisida pra-pasca tumbuh serta mekanis saja.Material hard
plastic (fiber) dapat direkomendasikan sebagai material perbaikan
komponen pengendalian tikus hama dengan TBS di pasang surut,
sedangkan material plastik terpalsudah cukup baik untuk digunakan
sebagai komponen pengendalian tikus hama dengan LTBS di pasang
surut.Komposisi atau dominasi Xanthomonas oryzaepv. oryae (Xoo)
penyebab HDB tergolong patotipe III, IV dan VIII. Patotipe III sebesar
60-66,6%, patotipe IV sebesar 16,6-20%, dan patotipe VIII sebesar 16,620%. Pengendalian dini penyakit HDB di daerah ini dapat dilakukan
dengan menggunakan varietas tahan terhadap Xoo patotipe III.
Spora/konidia penyakit blas di lapangan dapat ditangkap saat sebelum
ada tanaman padi. Pencegahan kerusakan tanaman akibat blas daun
dapat disemprot fungisida pada stadium primordia dan menjelang
berbunga, sedangkan blas leher dapat disemprot fungisida pada stadium
pengsisian malai dan masak susu.
Tujuan dari penelitian ini untuk mendapat informasi peningkatan
produktivitas padi di lahan rawa lebak dengan pendekatan PTT serta
mendapatkan informasi tingkat senjang hasil panen padi antara teknologi
PTT (sistem tanam dan pengendalian gulma) dengan budidaya
setempat.Penelitian ini dilaksanakan pada lahan rawa lebak di Provinsi
Sumatera Selatanmusim tanam 2014, yang disusun menggunakan
rancangan split-split plot dengan 3 ulangan. Petak utama terdiri dari
metode tanam, yaitu tanpa olah tanah dan dengan olah tanah. Anak petak
1 adalah varietas, terdiri dari Siputih (varietas lokal) dan Inpara4 (VUB).
Anak petak kedua terdiri dari cara pengendalian gulma (Tanpa
pengendalian (Control), Mekanis (Hand weeding) umur 21 HST dan 42
HST, Mekanis + Herbisida pra tanam, Herbisida pra tanam, Herbisida
pasca tumbuh umur 9-10 HST dan setelah gulma tumbuh, Herbisida pra
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tanam dan pasca tumbuh (umur 9-10 HST dan setelah gulma tumbuh)
dan Herbisida pra tanam + pasca (10 HST dan setelah gulma tumbuh) +
manual). Berdasarkan hasil pengamatan, lahan rawa dangkal didominasi
oleh gulma jenis teki dan rumput, sedangkan pada lahan rawa tengahan
didominasi oleh jenis gulma teki dan berdaun lebar. Pengendalian gulma
yang terbaik pada TOT menggunakan kombinasi mekanis dan herbisida
pra-pasca tumbuh. Pengendalian gulma terbaik pada OT, menggunakan
pengendalian kombinasi herbisida pra-pasca tumbuh serta mekanis saja.
Masalah pada lahan pasang surut potensial terbilang paling
sedikit karena teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) pada
lahan irigasi dapat diterapkan pada lahan pasang surut potensial.
Teknologi PTT pada lahan sulfat masam potensial dan lahan gambut
dangkal telah dirumuskan tetapi komponen Pengelolaan Hama Terpadu
(PHT), terutama tikus, hama yang perlu dikembangkan.Penelitian ini
bertujuan menguji komponen perbaikan TBS dan LTBS di
agroekosistem padi pasang surut.Kegiatan penelitian meliputi
pemasangan TBS dan LTBS serta pengamatan kerusakan tanaman
yang disebabkan serangan tikus. Populasi tikus hama R. argentiventer
pada agroekosistem padi pasang surut di Telang Rejo memang terbilang
tinggi pada musim kemarau. Musim kemarau di Telang Rejo bukan
merupakan musim tanam (kami menyebutnya sebagai periode bera).
Pada periode bera tersebut lahan sawah dipenuhi gulma yang
merupakan habitat yang disukai oleh tikus hama. Pada musim tersebut
populasi tikus juga tetap berkembang biak. Oleh karena tidak ada
pertanaman, maka analisis kerusakan tanaman tidak dilakukan.
Tangkapan TBS (sebar tanggal 10 Mei 2014, varietas Inpari 20)
menunjukkan bahwa material hard plastic mampu memerangkap lebih
banyak tikus daripada material light plastic atau material yang biasa
dipakai. Tangkapan LTBS menunjukkan bahwa material berbeda yang
digunakan tidak terlalu memberikan hasil yang berbeda. Untuk
komponen pengendalian yang terpasang dengan jangka waktu yang
lama, seperti TBS, material hard plastic dapat direkomendasikan
sebagai material perbaikan komponen pengendalian tikus hama di
pasang surut.
Rekomendasi teknologi tersebut perlu diikuti dengan penerapan
teknologi pra-panen padi yang benar. Panen padi dianjurkan untuk
dilakukan secara berkelompok terorganisir. Malai padi perlu dirontok
menggunakan pedal/power thresher langsung pada hari pemanenan
(pemotongan). Tebal lapisan gabah saat penjemuran sekitar 5-7 cm,
pembalikan gabah setiap 2 jam atau kurang, dan penjemuran dihentikan
setelah kadar air gabah mencapai 14%. Padi atau beras yang umum
ditanam di lahan rawa memiliki sifat: butir beras medium-ramping, kadar
amilosa sedang-tinggi dengan tekstur nasi pera, dan tidak beraroma.
Penelitian Perbaikan Teknologi Pemupukan Padi Rawa
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Gambar 1. Persiapan tanam dan Aplikasi Amelioran PTT Padi Rawa

Gambar 2. Kegiatan cabut bibit dan Tanam PTT Padi Rawa di Lokasi
Telangrejo Kec. Muara Telang Kabupaten Banyuasin.

Gambar 3. Pertanaman pada Fase Pertumbuhan Awal dan Generatif di
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
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PERBAIKAN KOMPONEN TEKNOLOGI
PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU PADI GOGO
Berbagai komponen teknologi yang menyokong yang
diimplementasikan melalui pengembangan pengelolaan tanaman
terpadu padi gogo yang sudah ada, sesuai dengan sumberdaya lahan
yang ada dapat digunakan untuk mendapatkan sistem produksi padi
yang lebih produktif, seperti cara penyiapan lahan dalam hubungannnya
dengan penyiangan dan pengelolaan gulma, cara tanam jajar tegel atau
legowo yang dihubungkan dengan cara pengelolaan pupuk yang
efektif.Selain itu pengembangan padi gogo kedepan akan mengarah
pada lahan-lahan kering yang ditumpangsarikan dengan tanaman
perkebunan dan/atau hutan tanaman industri (HTI) maupun perkebunan
muda. Pengelolaan tanaman yang efektif dalam mengendalikan penyakit
blas pada padi gogo serta hama utama padi gogo seperti hama lundi
dan penggerek batang padi kuning dapat menekan kerugian yang
ditimbulkan, sehingga produktivitas padi gogo dapat ditingkatkan. Untuk
menekan kehilangan hasil padi gogo pada saat panen.
Adapun hasil perbaikan komponen teknologi pengelolaan
tanaman terpadu padi gogo sebagai berikut; 1) Berdasar hasil analisis
masalah dan pemecahan masalah pada PRA dapat diketahui, bahwa
rendahnya produksi padi gogo di Desa Cikeusal disebabkan antara lain:
benih yang ditanam umumnya dari varietas unggul lama dan kurang
bermutu, pengendalian gulma kurang intensif dan adanya gangguan
hama-penyakit (busuk leher, penggerek akar, penggerek batang,
wereng, dan walang sangit). Permasalahan di atas dapat diatasi dengan
penyediaan benih bermutu varietas unggul baru padi gogo, penggunaan
herbisida dan pemupukan berimbang, pengendalian hama-penyakit
terpadu. 2) Hasil gabah yang diperoleh menunjukkan perbedaan yang
nyata antara amelioran cara petani dengan berdasar PUTK dan
perbedaan varietas Limboto dengan Inpago 8. 3) Rata-rata hasil gabah
pada lahan tumpangsari HTI mudaadalah 4,01 t/ha GKG (mother trial),
hasil gabah tertinggi diperoleh pada perlakuan cara tanam sebar dalam
baris yaitu 4,44 t/ha GKG dan terendah pada perlakuan cara tanam tugal
sebesar 3,57 t/ha. Sedangkan pada baby trial (petani sebagai ulangan)
adalah 2,88 t/ha GKG, hasil gabah tertinggi diperoleh pada perlakuan cara
tanam sebar dalam baris yaitu 3,22 t/ha GKG dan terendah pada
perlakuan tanpa olah tanah sebesar 2,59 t/ha. Rata-rata hasil padi gogo
yang didapatkan pada mother trial lebih tinggi dibandingkan pada baby
trial yang dikelola di lahan petani. 4) Rata-rata hasil gabah pada lahan di
bantaran sungai adalah 6,43 t/ha GKG, hasil gabah tertinggi diperoleh
pada perlakuan varietas Inpago 8 yaitu 7,54 t/ha GKG dan terendah
Kebo (lokal)yaitu 5,31 t/ha. 5) Rata-rata hasil padi gogo yang ditanam
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dengan sistim mozaik varietas 4,63 t/ha GKG lebih tinggi bila
dibandingkan dengan yang ditanam secara tunggal atau mono varietas
maupun blending. Hasil gabah pada sistim tanam mozaik varietas ini
terutama didukung dengan adanya kecenderungan panjang malai,
jumlah gabah/malai, persentase gabah isi, dan bobot 1000 butir yang
lebih tinggibila dibandingkan dengan cara tunggal maupun blending. 6)
Dosis pemupukan urea 75% dari rekomendasi setempat memberikan
rata-rata hasil gabah yang tidak berbeda nyata bila dibandingkan
dengan dosis pemupukan urea 100% rekomendasi.Cara tanam mozaik
varietas dapat menekan perkembangan penyakit blas daun maupun blas
leher. 7 ) Hama yang dominan di lokasi pertanaman padi gogo lahan
terbuka adalah hama wereng coklat dan belalang dengan rata-rata populasi
berkisar 0,00–28,20 ekor/20 rumpun dan 0,00–2,20 ekor/20 rumpun, serta
walang sangit dengan rata-rata populasi berkisar 0,00–7,80 ekor/20 rumpun.
Hama lainnya yang ada adalah penggerek batang padi dengan rata-rata
intensitas serangan sebesar 0,00–1,59%.8 )Hama yang dominan di lokasi
pertanaman padi gogo tumpang sari dengan jagung adalah hama
belalang dengan rata-rata populasi berkisar 0,00–20,60 ekor/20 rumpun
dan walang sangit dengan rata-rata populasi berkisar 0,00–5,60 ekor/20
rumpun. Hama lainnya yang ada adalah wereng coklat, wereng
punggung putih, wereng hijau, dan penggerek batang padi dengan ratarata populasi secara berturut-turut berkisar 0,00–3,40 ekor/20 rumpun;
0,00–0,40 ekor/20 rumpun; 0,00–0,40 ekor/20 rumpun; dan rata-rata
intensitas serangan sebesar 0,00–3,31%. 9) Hama yang dominan di
lokasi pertanaman padi gogo di sela pohon jati muda adalah hama
belalang dengan rata-rata populasi berkisar 0,00–9,60 ekor/20 rumpun
dan walang sangit dengan rata-rata populasi berkisar 0,00–16,40
ekor/20 rumpun. Hama lainnya yang ada adalah wereng coklat, wereng
hijau, dan penggerek batang padi dengan rata-rata populasi secara
berturut-turut berkisar 0,00–4,60 ekor/20 rumpun; 0,00-0,80 ekor/20
rumpun; dan rata-rata intensitas serangan sebesar 0,00–5,52%. 10)
Musuh alami yang dominan di semua lokasi pertanaman padi gogo
adalah laba-laba diikuti oleh Paederus, Coccinella, dan Cyrtorhinus
dengan rata-rata populasi rendah kurang dari 20 ekor/20 rumpun. 11)
Hasil panen padi gogo varietas lokal masih rendah kurang dari 2 ton/ha.
12) Tingkat penyimpangan warna gabah dari 18 sampel yang diuji
berdasarkan nilai skor/skala berkisar dari skala 1-7, dengan tingkat
penyimpangan 13,5%-52,25% dan intensitas penyimpangan berkisar
dari 1,86%-16,31%. 12) Berdasarkan intensitas penyimpangan, pada
tipe perladangan lahan terbuka sebagian besar mengalami
penyimpangan dengan intensitas mendekati 5% hingga 16,31%. Pada
tipe perladangan tumpangsari, dua dari 3 sampel yang diuji memiliki
intensitas penyimpangan <2%. Sementara pada tipe perladangan di
bawah naungan jati, intensitas penyimpangan berkisar 1,86 hingga
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4,08%. Berdasarkan data ini, tingkat keparahan penyimpangan tertinggi
terjadi pada tipe perladangan lahan terbuka. 13) Jenis patogen yang
ditemukan berasosiasi dengan penyakit grain discoloration pada
pengujian ini adalah Fusarium, Helmintosporium, Culvularia, Alternaria,
Pyricularia, dan bakteri. Tiga jenis patogen, yaitu Fusarium,
Helmintosporium, Culvularia ditemukan pada semua sampel yang telah
diuji. 14) Penyimpangan warna gabah (grain discoloration) juga
ditemukan pada sampel benih dalam kemasan yang sudah
diperjualbelikan, selain itu juga ditemukan adanya infeksi patogen
terbawa benih. 15) Lebih dari 80% responden di Trisi (Indramayu),
Sindang Barang (Cianjur) menyatakan menggunakan benih varietas
lokal hasil panen musim sebelumnya, demikian pula keadaan yang
sama dinyatakan oleh sebagian besar responden di Serang dan
Pandeglang. Ditinjau dari benih dan asal benih, maka sistem perbenihan
yang digunakan adalah sistem perbenihan non formal. 16) Daya
berkecambah benih sampel gabah padi gogo dari Cianjur dan Trisi (Jawa Barat)
sekitar 88,4%, sedangkan dari Serang dan Pandeglang (Banten) sekitar 74,5%.
17) Perontokan padi menggunakan gebotan masih digunakan oleh sebagian
besar (65%) responden petani padi gogo baik di Jabar maupun Banten.
Penggunaan alat perontok padi pedal (pedal thresher) juga digunakan oleh
sebagian petani di Indramayu, Serang dan Pandeglang berturut-turut
sebesar 25%, dan 20%. Mesin perontok padi (power thresher) mulai banyak
digunakan oleh petani padi gogo di Indramayu. Sebanyak 15% responden di
Indramayu yang diwawancarai menyatakan menggunakan mesin perontok
padi untuk merontok padi hasil panen. 18) Nilai densitas gabah padi gogo
dari Jawa Barat antara 500 g/l (Umbul) – 554 g/l (Situ Patenggang).
Secara umum gabah dengan densitas rendah apabila disimpan
membutuhkan banyak ruang, namun bobotnya relatif lebih rendah
(bulky). Sedangkan nilai densitas gabah padi gogo dari Provinsi Banten
antara 444,6 g/l (Ketan Nangka)–548 g/l (Cere Merah). 19) Rata-rata
kadar beras kepala sampel gabah padi gogo dari Jawa Barat antara
65,78% (Selegreng)–80,32% (Situ Patenggang) dan dari Banten 63,97%
(Cere Tangkil) – 75,50% (Utri Merah). Menurut standar kualitas beras
pengadaan dalam negeri, untuk kualitas Mutu IV SNI, maka kadar beras
kepala minimal 78%. Berdasarkan kriteria ini hanya ada satu varietas
yang memenuhi persyaratan, sisanya termasuk dalam kategori kelas
mutu V. Stadia tanaman, jenis hama, dan musuh alami yang ada
padapertanamanpadi gogo lahan terbuka. Cikeusal, MT-2 tahun 2014
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Stadia tanaman, jenis hama, dan musuh alami yang ada pada
pertanaman padi gogo tumpang sari dengan jagung. Cigeulis, MT-2
tahun 2014

Stadia tanaman, jenis hama, dan musuh alami yang ada pada
pertanaman padi gogo di sela pohon jati muda. Cibaliung, MT-2 tahun
2014
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Gambar 1. Foto kegiatan tanam, 26 Desember 2014

Gambar 2. Foto kegiatan tanam, 6 Desember 2014
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Gambar 3. Foto kegiatan penelitian penelitian KP Taman Bogo.

PENGEMBANGAN SUMBERDAYA INFORMASI IPTEK
DAN DISEMINASI TEKNOLOGI PADI
Diseminasi hasil penelitian padi, Balai Besar Penelitian Tanaman
Padi 2014 telah dilakukan melalui berbagai metode mengacu pada
Spektrum Diseminasi Multi Channel (SDMC) Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian. Diseminasi terbagi ke dalam enam kegiatan
operasional diseminasi hasil penelitian, yaitu: (1) Seminar, Temu
Teknologi, Laboratorium Lapang, Workshop Penelitian & Pengembangan
Padi, (2) Pengawalan Penerapan Inovasi Teknologi Padi (PTT/SLPTT)
dan Kebijakan Strategis Kementan Lainnya, (3) Media informasi dan
humas litbang padi, (4) Pemetaan adopsi inovasi dan teknologi VUB dan
PTT di Indonesia, (5) Diseminasi Beras Fungsional Berlabel, dan (6)
Pengembangan Penulisan dan Evaluasi Karya Ilmiah (PEKI). Melalui
kegiatan-kegiatan tersebut, inovasi dan tekologi padi khususnya hasil
penelitian BB Padi, telah tersebar luas ke berbagai kalangan pengguna
baik petani dan kelompok petani, 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.
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Kegiatan Operasional diseminasi hasil penelitian melalui Seminar
dan Workshop Penelitian dan Pengembangan Padi pada 2014, meliputi:
1) Pernyelenggaraan seminar nasional padi, 2) Penyelenggaraan temu
teknologi (ekspose) di BB Padi, temu wicara dan lomba pemahaman
PTT, 3) Melaksanakan ekspose inovasi dan teknologi di luar BB Padi. 4)
Menyelenggarakan workshop pendampingan penerapan PTT dan
workshop konsorsium penelitian padi.
Seminar Nasional Padi diselenggarakan pada tanggal 19
Agustus 2014 dengan tema“Inovasi Teknologi Padi Mendukung
Pertanian Bioindustri” dihadiri oleh 300 peserta peneliti padi berasal dari
dari Lembaga Riset Nasional, IRRI, Perguruan Tinggi, Lembaga Riset
swasta, Bulog, dan pemerhati pertanian lainnya. Seminar menyajikan
makalah utama:(1) “Technology development and dissemination in the
drought-prone rice environments of Southeast Asia”oleh Dr. Yoichiro
Kata (IRRI), (2) Aplikasi Teknologi Biorefineri Terpadu dalam
Pemanfaaatan Biomasa Industri Padi untuk Produksi Biofuel dan Produk
Biokimia oleh Dr. Yopi Sunarya (LIPI), dan (3) Menyikapi Peranan
Industri Perbenihan Tanaman Pangan dalam Mendukung Bioindustri
oleh Yuana Leksana (Dupont).
Temu teknologi padidi Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
dilaksanakan melalui serangkaian acara mulaitanggal 18-21 Agustus
2014. Kegiatan ini meliputi: soft Opening, ekspose inovasi dan teknologi
padi indoor dan outdoor, temu wicara antara peneliti dan petani,
lomba/cerdas cermat PTT. Ekspose inovasi dan teknologi padi indoor di
BB Padi dilaksanakan di koridor perkantoran BB Padi, yang dipamerkan
meliputi: sampel produk teknologi (benih padi berbagai VUB, beras),
informasi teknologi melalui publikasi (leaflet, booklet, buku-buku, poster,
banner), sampel keragaan tanaman (dalam pot), peralatan pendukung
(PUTS, PUTK dan PUTR), alsintan (Jarwo transplanter, Power Weeder),
dll. Sedangkan untuk kegiatan expose outdoor di BB Padi dilaksanakan
di kebun percobaan sukamandi, dengan materi expose berupa: (1)
Keragaan pertanaman sumber daya genetik (plasma nutfah); (2)
Keragaan pertanaman VUB Inbrida, (Inbrida 20-33), (3) Keragaan
pertanaman padi hibrida, (4) Keragaan pertanaman VUB padi & galur
harapan adaptif perubahan iklim & lahan marginal, seperti Banjir &
Rendaman (Inpara 4, Inpara 5, Inpari 29, Inpari 30, dan galur-galur
harapan; Kekeringan (Inpari 10 & berbagai Inpari umur genjah); Salinitas
(Siakraya, Dendang, Lambur, Banyuasin, galur-galur UML salinitas);
Dataran tinggi (Sarinah, Inpari 26, Inpari 27, Inpari 28); (5) Keragaan
pertanaman padi rawa lebak & pasang surut; dan Keragaan pertanaman
padi lahan kering/Gogo; Keragaan padi fungsional (beras merah, beras
hitam, Indek Glikemik Rendah, Vitamin B, kandungan Fe, dll), (6)
Keragaan pertanaman penerapan komponen teknologi pengelolaan
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tanaman dan sumber daya terpadu (PTT) yang meliputi: VUB, Legowo,
pengaturan pengairan basah-kering, penggunaan pupuk organik, dll.
Lomba cerdas cermat/pemahaman PTT padi dilaksanakan
bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman petani khususnya yang
berasal dari Jalur Pantura Jawa Barat tentang penerapan PTT dalam
usaha taninya. Lomba ini diikuti oleh Gapoktan atau perwakilan petani
dari Kabupaten Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Indramayu, dan
Cirebon secara beregu, masing-masing regu 3 orang. Jumlah peserta
yang mengikuti lomba adalah sebanyak 12 Regu. Selanjutnya kegiatan
Temu wicara, bertujuan untuk mendiskusikan senjang hasil padi antara
yang dihasilkan oleh peneliti di tingkat penelitian dan pengkajian, dengan
hasil yang diperoleh petani. Temu wicara diikuti oleh 160 peserta terdiri
atas petani, Gapoktan, dan petugas lapang/penyuluh dari Kabupaten
Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang dan Indramayu. Sebagai
narasumber adalah Kapuslitbang Tanaman Pangan, Kabid PE, Kabid
KSPHP, Kabag TU BB Padi dan beberapa peneliti dari berbagai disiplin
ilmu. Hasil diskusi menunjukkan bahwa senjang hasil diantara
peneliti/pengkaji dengan petani, disebabkan oleh beberapa hal: pertama,
terbatasnya ketersediaan sumber informasi inovasi dan teknologi
(petugas lapang) yang dibutuhkan petani di lapang, dan belum
tersedianya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan
(jumlah, kualitas, dan waktu).
Kegiatan expose inovasi dan teknologi padi yang telah
dilaksanakan di luar BB padi adalah: 1) Agrinex Expo dengan tema
Agribisnis for Food, dilaksanakan pada tanggal 28-30 Maret 2014 bertempat
di Jakarta International Convention Center, Jakarta, 2) Ekspose “Climate
Change” dilaksanakan pada bulan Mei bertempat di Jakarta International
Convention Center, Jakarta. 3) Ekspose dalam rangka Pekan Nasional
Petani Nelayan (PENAS) XIV, yang diselenggarakan pada bulan Juni di
Malang, 4) Ekspose dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Teknologi
Nasional (Harteknas), pada bulan Agustus bertempat di Jakarta, 5) Ekspose
dalam rangka Rakor P2BN Ditjen Tanaman Pangan, yang diselenggarakan
Bulan Oktober, di Tangerang, dan 6) Ekspose pada pameran Pusat
Unggulan IPTEK (PUI), diselenggarakan pada bulan Desember, di BPPT
Menristek.
Workshop pelitian dan pengembangan padi dilakukan sebanyak dua
kali; pertama Workshop Pendampingan/Pengawalan PTT/SLPTT dan
“Workshop Consortium Unfavorable Rice Environment“(CURE). Workshop
Pendampingan/Pengawalan PTT/SLPTT diikuti oleh 25 peserta terdiri atas
Peneliti BB Padi Pendamping PTT/SLPTT dan Peneliti/penyuluh
Pendamping PTT/SLPTT dari Peserta 17 propinsi, yaitu Bali, Banten,
Bengkulu, DIY, Gorontalo, Jambi, Jatim, kalsel, kalteng, Lampung, NTB,
NTT, Riau, Sulteng, Sumbar, Sumsel, dan Sumut. Sedangkan kegiatan
Workshop CURE dilaksanakan atas kerjasama CURE Project dengan
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penyelenggara temu teknologi dan Seminar Nasional Padi. Workshop ini
berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 19-20 Agustus 2014.Workshop
mengambil tema’’Prospek dan Tantangan Pengembangan Teknologi
Ekosistem Padi Tadah Hujan dan Rawan Banjir". Workshop ini
membahas kendala-kendala utama yang berpengaruh terhadap
produktivitas padi lahan suboptimal (curah hujan yang tidak terprediksi,
kekeringan, salinitas, rendaman, pH rendah, masalah Fe dan sulphat
masam, gulma, hama dan penyakit)Kegiatan Operasional diseminasi
hasil penelitian melalui pengawalan atau pendampingan SLPTT-PTT
dan Kebijakan Strategis Kementan Lainnya pada 2014, meliputi: (1)
Penyediaan narasumber tentang inovasi dan teknologi padi (PTT), untuk
pelatihan Pemandu Lapang Tingkat I (PL1) bagi pengawal/pendamping
dan
petugas
lapang,
di
tingkat
propinsi,
(2)Kunjungan
pendampingan/pengawalan implementasi PTT/SLPTT oleh peneliti
pendamping/pengawal propinsi sentra produksi padi (P2BN) yang telah
ditentukan, (3)Penyediaan dan pendistribusian bahan publikasi tentang
inovasi teknologi PTT, (Buku Petunjuk Teknis Lapang PTT Padi Sawah
dan Deskripsi Varietas Padi) sebagai bahan diseminasi/penyuluhanbagi
peneliti pendamping/pengawal di BPTP, (4) Memfasilitasi penyediaan
dan distribusi benih sumber (BS, FS, SS) dari BB Padi ke tiap BPTP, (5)
Monev P2BN terpadu yang diselenggarakan oleh Ditjen Tanaman
Pangan, dan (6)Rapat koordinasi P2BN di luar pulau Jawa.
Mekanisme pendampingan ke daerah dilakukan secara
berjenjang melalui BPTP di masing-masing propinsi. Dalam rangka
pengawalan dan pendampingan SL-PTT 2014, BB Padi telah
menyediakan peneliti pengawal/pendaping SLPTT sebanyak 26 peneliti,
ditambah dengan 12 peneliti tim ahli dari berbagai bidang keahlian.
Selama 2014 telah dilakukan kunjungan pendampingan ke 16 propinsi
sentra produksi padi. Kunjungan dilakukan baik sebagai narasumber
tentang PTT padi maupun dalam rangka supervisi dan turut memberikan
solusi terhadap masalah-masalah usaha tani padi di lapang. Dalam
rangka pelaksanaan pendampingan telah dicetak dan didistribusikan
publikasi bahan diseminasi/penyuluhan yaitu Buku Petunjuk Teknis PTT
Padi Sawah dan Buku Deskripsi Varietas Padi masing-masing 1000
eksemplar. Buku tersebut telah didistribusikan ke tiap BPTP sebagai
bahan diseminasi/penyuluhan kepada pemandu lapang baik di propinsi
maupun kabupaten. Dalam rangka memfasilitasi penyediaan dan
distribusi benih sumber dari BB Padi, selama tahun 2014 tercatat telah
terdistribusi benih kelas BS sebanyak 13.902 kg, benih kelas FS
sebanyak 37.044 kg, dan benih kelas SS sebanyak 13.843 kg. Benih
tersebut digunakan oleh BPTP untuk penelitian, pengembangan, dan
diseminasi.
Untuk mengetahui progres program Peningkatan Produksi Beras
Nasinal (P2BN) di luar pulau Jawa telah dilakukan Rapat Koordinasi
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(P2BN) di dua propinsi yaitu Propinsi Sultra dan Propinsi Jambi berturutturut pada tanggal 19 dan 20 Mei 2014. Hasil rakor tersebut
menunjukkan bahwa kedua propinsi optimis dapat mencapai target
produksinya di 2014. Rakor memandang penting terhadap dukungan
inovasi dan teknologi peningkatan produksi serta pendampingan dalam
implementasinya. Dua input produksi yang masih perlu mendapat
perhatian dan jaminan pemerintah terhadap ketersediaannya adalah
benih VUB padi dan pupuk. Hal penting lainnya adalah antisipasi
terhadap dampak perubahan iklim. Khusus untuk pemenuhan kebutuhan
benih setiap kabupaten/kota ke depan Rakor propinsi Sultra
mengusulkan program mandiri benih. Pemerintah diharapkan dapat
memfasilitasi kemitraan antara penangkar benih/produsen dengan
konsumen dengan jalinan kerja sama yang saling menguntungkan.
Monitoring dan evaluasi (Monev) terpadu terhadap pelaksanaan
program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN), telah dilakukan
bersama Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen PSP, BPPSDMP dan Badan
Litbang (BB Padi). Hasil monev menunjukan bahwa secara umum di
tiap propinsi masih terjadi keterlambatan waktu tanam dan panen musim
sebelumnya. Penyebabnya adalah ketersediaan air yang terbatas
(pergeseran musim hujan), benih VUB dan pupuk di tingkat petani. Halhal penting dari monev terpadu, terkait implementasi program P2BN di
daerah antara lain adalah perlunya penguatan fungsi perencanaan
produksi serta penguatan koordinasi dan kelembagaan di tingkat
BPP/BP3K.
Kegiatan operasional diseminasi hasil penelitian telah dilakukan
pula melalui pemanfaatan “media informasi dan humas litbang padi”
yang meliputi: penyiapan diseminasi dalam bentuk cetakan dan
pendistribusiannya (Leaflet, buku, poster, prosiding, dan bahan cetakan
lainnya yang diperlukan), kegiatan/pelayanan kehumasan, serta
pemeliharaan dan pemanfaatan/updating website. Kegiatan ini telah
membantu mengakselerasi proses diseminasi inovasi dan teknologi padi
ke berbagai kalangan pengguna sesuai dengan kebutuhan/target dan
kemampuan atau fasilitas yang ada. Bahan publikasi/diseminasi yang
telah dicetak dan didistribusikan ke pengguna diantaranya: buku
Prosiding Seminar Nasional Penelitian Padi, Buku Pedum PTT Padi
Sawah, Booklet Sistem Tanam Jajar Legowo, Pengomposan Jerami,
Buku Saku Deskripsi Varietas Padi, dan Buku Rice Varieties for People.
Untuk mengkaselerasi penyampaian inovasi dan teknologi kepada
pengguna, melalui kegiatan operasional diseminasi BB Padi telah
mengoptimalkan fungsi Website BB Padi. Dalam rangka diseminasi
melalui kehumasan BB Padi telah melaksanakan pula penyebarluasan
informasi inovasi teknologi melalui media elektronik diantaranya melalui
siaran radio daerah Subang “GSP Pamanukan” dan juga mengisi acara
di Radio Pertanian Ciawi (RPC).
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Kegiatan Operasioanal Diseminasi dilakukan juga terkait
pemetaan adopsi inovasi dan teknologi VUB padi dan PTT di Indonesia
petani dan umumnya masih belum yakin sepenuhnya dengan teknologi
tersebut sebelum melihat hasilnya di lapang. Meskipun telah banyak
varietas yang dilepas dengan harapan dapat dimanfaatkan oleh petani,
tetapi di lapangan umumnya didominasi oleh varietas Ciherang. Hasil
survey di provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah menunjukkan bahwa
varietas yang digunakan masih didominasi oleh Ciherang yang selalu
ada tiap musim tanam. Varietas lain yang dominan antara lain
Mekongga. Kelas benih yang ditanam adalah SS dan ES, dimana kelas
SS lebih dominan di Jawa Tengah. Komponen teknologi budidaya (PTT)
yang diterapkan responden antara lain VUB, jumlah bibit 1-3
batang/lubang, legowo, penggunaan power thresher. Analisis kegiatan
usahatani di Jawa Barat mencapai net income sebesar Rp. 13 171 350,
sedangkan di Jawa Tengah sebesar Rp. 9.520 100. Kegiatan diseminasi
lainnya adalah Beras Fungsional Berlabel, telah dilakukan analisis
terhadap 3 varietas beras merah, yaitu Inpari 24, Inpara 7, dan Inpago 7.
Hasil analisis laboratorium menunjukkan bahwa sampel Inpara 7 memiliki
rendemen beras pecah kulit tertinggi yaitu sebesar 80.70% ,
sedangkanpersentase beras kepala tertinggi dimiliki oleh Inpari 24 dengan
nilai 77%. Hasil analisis kandungan amilosa menunjukkan 2 sampel memiliki
kadar amilosa rendah yaitu Inpari 24 dan Inpara 7, sedangkan Inpago 7
tergolong sedang. Kandungan SPL pada sampel yang dianalisa berkisar
antara 2.30–3.04% sedangkan kandungan SPTL pada varietas yang
dianalisa berkisar antara 4.17–5.08%. Kandungan anthosianin yang
dimiliki oleh ketiga varietas adalah golongan cyanidin-3-glucoside.
Ketiga varietas juga memiliki kandungan mineral (zat besi, magnesium,
kalsium, fosfor, dan zink) yang cukup tinggi bila dibanding beras putih
biasa. Berdasarkan nilai Indeks glikemiknya, Inpari 24 memiliki indeks
glikemik 64 (sedang), sedangkan Inpara 7 dan Inpago 7 memiliki indeks
glikemik rendah (49 dan 58).
Selanjutnya dalam kegiatan diseminasi Pengembangan
Penulisan dan Evaluasi Karya Ilmiah (PEKI) adalah bahwa telah
terdaftar Total karya tulis ilmiah dalam database PEKI tahun 2014
sampai bulan November 2014 sebanyak 130 judul makalah, yang terdiri
dari KTI murni sebanyak 75 judul makalah dan pemutihan sebanyak 55
judul makalah.Jumlah peneliti yang mengajukan KTI untuk di verifikasi
dalam pengajuan dan kenaikan jabatan fungsional peneliti/teknisi
litkayasa per November 2014 sebanyak sepuluh orang dengan jumlah
makalah yang telah di verifikasi sebanyak 190 makalah.Sebagian besar
peneliti BB Padi yang telah melakukan seminar atau menerbitkan KTI
dalam jurnal, warta, buletin, dsb.
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Kegiatan diseminasi di Agro Inovasi Mart

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi didukung oleh 244 orang
karyawan PNS. Berdasarakan latar belakang pendidikan akademis,
komposisi tenaga terdiri dari 14 orang S3 (doktor), 21 orang S2, 59
orang S1, 11 orang SM/D3/D2, 100 orang SLTA, 8 orang SLTP, dan 31
orang SD. Sedangkan berdasarkan jabatan fungsional BB Padi memiliki
6 orang menjabat Peneliti Utama satu orang diantaranya adalan
Profesor Riset, 11 orang Peneliti Madya, 14 orang Peneliti Muda, dan 21
orang Peneliti Pertama. selain itu terdapat 32 orang teknisi Litkayasa,
dan 1 orang Pustakawan. Selebihnya adalah tenaga fungsional umum
administrasi, petugas keamanan, pengemudi dan petugas kebersihan.
Tingkat pendidikan terbanyak adalah SLTA, SD/SLTP, S1, S2 dan S3,
secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1. Dari segi kelompok umur,
pegawai BB Padi sudah termasuk kelompok umur tua, karena 58%
berumur diatas 46 tahun. Demikian pula kelompok peneliti sebgaian
besar telah berusia lanjut, terutama pada peneliti yang berpendidikan S3
hampir seluruhnya diatas 46 tahun. Kondisi seperti ini perlu dicermati,
mengingat kelompok peneliti senior dalam waktu tidak terlalu lama akan
banyak yang memasuki usia pensiun, dan perlu dipersiapkan
penggantinya.
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Tabel 1. Klasifikasi PNS BB Padi Berdasarkan Pendidikan Dan
Kelompok Umur
Kelompok Umur
Pendidikan
21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55
56 ≥
S3
1
1
1
2
2
7
S2
1
5
5
2
3
2
3
S1
9
16
5
5
13
9
2
SM
1
D3
4
1
1
1
1
D2
1
1
SLTA
1
12
12
19
20
35
1
SLTP
4
3
1
SD
2
4
8
17
Total
11
38
26
32
51
71
15
Tenaga administrasi yang menunjang kegiatan penelitian dari segi
administrasi adalah tenaga kerja yang direkrut khusus untuk
melaksanakan tugas dalam bidang administrasi termasuk struktural.
Tenaga administrasi tidak mempunyai penugasan dalam aktivitas riset.
Jumlah tenaga administrasi ini cukup besar, yaitu 43% dari jumlah
seluruh pegawai. Komposisi pegawai BB Padi berdasarkan jabatannya
terlihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Tenaga BB Padi Menurut Jabatannya
No
Jabatan
1
Peneliti
2
Peneliti Non Kelas
3
Teknisi Litkayasa
4
Teknisi
5
Pustakawan
6
Arsiparis
7
Administrasi
8
Satpam
9
Pengemudi
Jumlah
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Jumlah (orang)
51
16
19
31
1
1
107
14
6
246

Total
14
21
59
1
8
2
100
8
31
244

Pengembangan SDM
Pada bulan Desember telah dikirim 10 orang peneliti dan calon peneliti
untuk mengikuti pelatihan di IRRI Philippines.
Pensiun
Jumlah pegawai BB Padi yang akan pensiun dari tahun 2011 sampai
dengan 2014 menurut tingkat pendidikan.
Tabel 3. Jumlah Pegawai BB Padi Yang Akan Pensiun Menurut Tingkat
Pendidikan Dari Tahun 2010-2014
Pensiun
Pendidikan
Total
akhir
2010
2011
2012
2013
2014
S3
1
2
2
1
1
7
S2
1
3
0
1
0
5
S1
2
3
2
2
3
12
SM
1
1
0
0
0
2
D3
0
0
0
0
1
1
D2
0
0
0
0
0
0
SLTA
14
10
9
14
7
54
SLTP
2
2
1
1
4
10
SD
3
3
5
1
2
14
Total
24
24
19
20
18
105
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