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PENDAHULUAN
Upaya peningkatan produksi padi nasional dalam rangka mewujudkan kedaulatan
pangan sesuai amanat Nawacita dihadapkan pada tantangan perubahan iklim
global. Dampak perubahan iklim yang semakin sering terjadi antara lain
meningkatnya frekuensi dan intensitas kejadian iklim ekstrim seperti El Nino dan
La Nina. Perubahan tersebut menyebabkan berbagai cekaman lingkungan yang
dapat mengganggu stabilitas produksi padi nasional seperti kekeringan, rendaman,
salinitas, kenaikan temperatur udara dan perkembangan hama dan penyakit.
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) melalui Balai
Besar Penelitian Tanaman Padi telah menghasilkan berbagai inovasi teknologi padi
yang dibutuhkan untuk mengamankan produksi padi nasional di tengah perubahan
iklim. Pengembangan inovasi teknologi padi membutuhkan sinergi dan integrasi
berbagai disiplin baik dibidang pemuliaan, perbenihan, agronomi, fisiologi
tanaman, ilmu tanah, proteksi, pasca panen, mekanisasi dan sosial ekonomi untuk
mendukung swasembada beras berkelanjutan.
Dalam Seminar Nasional Padi tahun 2016 ini telah dipresentasikan berbagai
berbagai gagasan, pemikiran dan hasil-hasil penelitian terkini untuk melahirkan
dan mengembangkan inovasi teknologi padi yang mampu meningkatkan
adaptabilitas padi terhadap perubahan iklim global dalam rangka mewujudkan
kedaulatan pangan bangsa Indonesia.
Saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan
andil atas terselenggaranya Seminar Nasional Padi dan terbitnya prosiding ini.

Jakarta, Desember 2017
Kepala Balitbangtan

Dr. Ir. Muhammad Syakir, MS
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KATA PENGANTAR
Pertanian Indonesia dihadapkan pada tantangan peningkatan produktivitas
dan ketahanan pangan, serta perbaikan kesejahteran petani di tengah ancaman
perubahan iklim global. Terobosan inovasi teknologi padi dibutuhkan untuk
menghadapi tantangan tersebut. Seminar Nasional telah diselenggarakan pada
tanggal 31 Agustus 2016 di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi
sebagai upaya untuk menghimpun berbagai gagasan pemikiran dan hasil-hasil
penelitian terkini terkait inovasi teknologi padi.
Prosiding ini berisikan makalah-makalah yang telah dipresentasikan
pada Seminar Nasional Padi 2016 yang berasal dari berbagai lembaga penelitian
lingkup Kementerian Pertanian, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian
Non-Kementerian. Prosiding terbagi menjadi 2 buku dan berisikan sebanyak
131 makalah. Buku 1 berisi makalah hasil-hasil penelitian bidang budidaya
(agronomi), pemuliaan dan perbenihan, serta pasca panen, sedangkan Buku 2
terdiri atas makalah bidang proteksi tanaman dan sosial ekonomi.
Saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pemakalah atas partisipasi dan
dukungan yang diberikan, dan kepada tim editor yang telah bekerja keras dalam
penyusunan prosiding ini. Semoga hasil-hasil penelitian yang terhimpun dalam
prosiding ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan pertanian di
Indonesia.

Sukamandi, Desember 2017
Kepala Balai Besar Penelitian Tanaman Padi

Dr. Ir. Moh. Ismail Wahab, M.Si
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SAMBUTAN SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PERTANIAN PADA PEMBUKAAN ACARA
SEMINAR NASIONAL PADI 2016
Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,
Yang kami hormati:
1. Dirjen Tanaman Pangan
2. Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
3. Kepala Badan Pusat Statistika (BPS)
4. Direktur Utama PT. Biogene Plantation
5. Narasumber dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) (Dr. Satya
Nugroho)
6. Narasumber (scientist) dari International Rice Research Institute (IRRI) (Dr.
David Johnson, Dr. Grant Singleton, Dr. Yoichiro Kato)
7. Kepala Dinas Propinsi dan Kabupaten
8. Rekan-rekan perwakilan TNI
9. Kepala Pusat dan Balai Besar Penelitian Lingkup Balitbangtan
10. Profesor riset dari Balitbangtan
11. Akademisi dari Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
12. Peneliti, penyuluh, dan praktisi pertanian serta seluruh peserta seminar nasional 2016
Upaya peningkatan produksi padi nasional dalam rangka mewujudkan
kedaulatan pangan sesuai amanat Nawacita dihadapkan pada tantangan perubahan
iklim global. Dampak perubahan iklim yang semakin sering terjadi antara lain
meningkatnya frekuensi dan intensitas kejadian iklim ekstrim seperti El Nino dan
La Nina. Perubahan tersebut menyebabkan berbagai cekaman lingkungan yang
dapat mengganggu stabilitas produksi padi nasional seperti kekeringan, rendaman,
salinitas, kenaikan temperatur udara dan perkembangan hama dan penyakit.
Berbagai terobosan inovasi teknologi padi dibutuhkan untuk mengamankan
produksi padi nasional di tengah perubahan iklim.Pengembangan inovasi
teknologi padi membutuhkan sinergi dan integrasi berbagai disiplin baik dari
bidang pemuliaan, perbenihan, agronomi, fisiologi, ilmu tanah, proteksi, pasca
panen, mekanisasi dan sosial ekonomi. Melalui seminar nasional padi tahun
2016 yang diselenggarakan di BBPadi ini diharapkan dapat terhimpun berbagai
gagasan, pemikiran dan hasil-hasil penelitian terkini untuk melahirkan dan
mengembangkan inovasi teknologi padi yang mampu meningkatkan adaptabilitas
padi terhadap perubahan iklim global dalam rangka mewujudkan kedaulatan
pangan bangsa Indonesia.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahiim, Seminar Nasional Padi
2016 dengan tema Terobosan Inovasi Teknologi Padi Adaptif Perubahan Iklim
Mendukung Ketahanan Pangan "saya nyatakan dibuka". Selamat melaksanakan
seminar, semoga Allah meridhoi semua langkah kita dan semoga seminar hari ini
berjalan dengan lancar dan produktif. Aamiin
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SAMBUTAN DAN LAPORAN PANITIA SEMINAR NASIONAL PADI 2016
OLEH PLT KEPALA BBPADI
Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,
Yang kami hormati:
• Bapak Kepala Badan Litbang Pertanian
• Bapak Dirjen Tanaman Pangan
• Bapak Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
• Bapak Kepala Badan Pusat Statistika (BPS)
• Direktur Utama PT. Biogene Plantation
• Narasumber dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) (Dr. Satya Nugroho)
• Narasumber (scientist) dari International Rice Research Institute (IRRI) (Dr.
David Johnson, Dr. Grant Singleton, Dr. Yoichiro Kato)
• Kepala Dinas Propinsi dan Kabupaten
• Rekan-rekan perwakilan TNI
• Kepala Pusat dan Balai Besar Penelitian Lingkup Balitbangtan
• Profesor riset dari Balitbangtan
• Akademisi dari Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
• Peneliti, penyuluh, dan praktisi pertanian serta seluruh peserta seminar nasional 2016
Segala puji kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan
karunianya. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW,
para sahabat dan pengikutnya. Pertama, saya mengucapkan selamat datang di
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, di Sukamandi, Subang, Jawa Barat dalam
rangka seminar nasional padi yang tahun ini mengambil tema “Terobosan Inovasi
Teknologi Padi Adaptif Perubahan Iklim Mendukung Kedaulatan Pangan”.
Tujuan diselenggarakannya seminar nasional ini adalah untuk menghimpun
berbagai gagasan, pemikiran dan hasil-hasil penelitian terkini untuk melahirkan
dan mengembangkan inovasi teknologi padi yang mampu meningkatkan
adaptabilitas padi terhadap perubahan iklim global dalam rangka mewujudkan
kedaulatan pangan bangsa Indonesia.
Seminar ini dihadiri oleh 200 peserta yang terdiri atas 158 peserta pemakalah
dan sekitar 40 peserta non-pemakalah dari berbagai lembaga penelitian baik
lingkup kementerian pertanian, perguruan tinggi dan lembaga penelitian nonkementerian, serta perwakilan dari dinas pertanian tanaman pangan di 18 propinsi
sentra produksi padi. Peserta seminar nasional beragam dari paling barat dari
Propinsi NAD sampai paling timur Propinsi Papua.
Dalam seminar ini panitia mengundang narasumber dari lintas instansi untuk
memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan inovasi teknologi Litbang
Padi, yakni dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, BPS, BMKG, LIPI, IRRI
dan perusahaan swasta. Hal ini disebabkan dampak perubahan iklim global yang
semakin besar kita rasakan terhadap keberlanjutan produksi padi nasional yang
harus ditangani bersama-sama.
Kami sampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber dan peserta seminar
yang berkesempatan hadir dan semoga seminar hari ini dapat memberikan manfaat
yang besar bagi kemajuan inovasi teknologi padi di masa yang akan datang.
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SASARAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN :
STRATEGI DAN OPERASIONAL
Hasil Sembiring
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Jalan AUP No. 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520;
Tel. (021) 7824669; Fax. (021)7806309
ABSTRAK
Pembangunan tanaman pangan khususnya peningkatan produksi beras sangat
penting dan sangat dinamis akhir-akhir ini. Pemerintah bertekad mandiri pangan
dan tidak impor beras lagi dan pada tahun 2045 dapat menjadi lumbung pangan
dunia. Mengekspor beras dan menyetop impor beras khusus merupakan tantangan
yang perlu didukung semua pihak khususnya Balai Besar Penelitian Padi Badan
Litbang Pertanian. Tujuan tulisan ini adalah menginformasikan sasaran dan
strategi produksi tanaman pangan khususnya padi. Sasaran produksi padi sudah
ditetapkan dalam rencana strategis Kementrian Pertanian (2015-2019). Sasaran
ini mengalami perubahan besar mengingat perubahan kebijakan pemerintah
menjadi negara mandiri pangan dan menjadi pengekspor pangan. Rata-rata
pertumbuhan produksi padi tahun 2010-2015 mengalami peningkatan sebesar
2,6%. Peningkatan tertinggi dicapai pada tahun 2014-2015 sebesar 6,43% yang
diakibatkan peningkatan luas panen dan produktivitas melalui pengawalan
upaya khusus (UPSUS). Beberapa usaha untuk mewujudkan tekad pemerintah
tersebut adalah dengan meningkatkan luas tanam/panen dan produktivitas serta
pengamanan produksi. Untuk itu, BB Padi perlu memberikan masukan dan saran
untuk merealisasikan target menjadi lumbung pangan dunia.
PENDAHULUAN
Pembangunan tanaman pangan khususnya peningkatan produksi beras untuk
swasembada berkelanjutan merupakan komitmen negara. Undang-Undang No
18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan Produksi Pangan bertumpu pada
sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal serta mengembangkan efisiensi;
disamping itu, Undang Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani mengamanatkan peran negara melindungi dan pemberdayaan
petani dalam menghasilkan bahan pangan. Disadari peningkatan produksi pangan
khususnya padi dirasakan sangat berat sehingga dikeluarkan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Pada
Kabinet Jokowi JK diharapkan Indonesia menjadi lumbung Pangan Dunia tahun
2045.
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Kondisi umum tanaman pangan Indonesia berdasarkan Sensus Pertanian
2013 diuraikan sebagai berikut. Jumlah rumah tangga usaha pertanian yang
mengusai lahan dibawah 0,5 ha (petani gurem) sejumlah 14,622 juta rumah
tangga (RT) (55,95%) dari total RT sejumlah 26,135 juta. Hal ini menyebabkan
produksi tidak efesien (ongkos produksi tinggi) dan harga jual produk mahal.
Disamping itu, sejumlah 13,956 juta petani (44,01% ) berusia di atas 50 tahun
dari 31,711 juta petani dan kurang menarik minat generasi muda. Pendidikan
rendah, sejumlah 23,106 juta petani (72,87%) tamat dan tidak tamat SD sehingga
kurang responsif terhadap inovasi baru/maju. Sejumlah 18,405 juta RT (69,83%)
tidak menjadi anggota kelompok tani padahal dasar bantuan/fasilitasi pemerintah
adalah kelompok tani sehingga tidak tersentuh bantuan. Berdasarkan pendataan
usahatani padi tahun 2009 diketahui 94,35% RT padi (14,145 juta RT) membiayai
sendiri usahataninya yang kondisinya lemah sehingga penerapan paket teknologi
tidak optimal dan kita belum mempunyai Bank Pertanian.
Fokus peningkatan produksi pangan meliputi tiga komoditas strategis yaitu
padi, jagung dan kedelai. Target yang sudah ditetapkan adalah swasembada dan
surplus beras berkelanjutan serta ekspor; swasembada jagung berkelanjutan,
meningkatnya pemenuhan kebutuhan kedelai dari produksi dalam negeri/
mengurangi impor, meningkatnya produksi dalam mendukung diversifikasi
pangan, bahan baku industri dan energi serta meningkatnya pendapatan dan
kesejahteraan petani.
Masalah-masalah yang dihadapi dalam pembangunan tanaman pangan
sangat pelik dan rumit karena tidak hanya dapat diselesaikan Kementrian Pertanian
sendiri. Beberapa masalah tersebut antara lain luas areal lahan pertanian produktif
relatif tetap dan terus terancam, karena semakin ketatnya persaingan pemanfaatan
lahan, konversi lahan pertanian ke non pertanian yang masih tinggi, kualitas lahan
semakin menurun karena intensifnya pemanfaatan lahan dan penggunaan input
kimia, ancaman Perubahan Iklim membuat ketidakpastian produksi semakin
tinggi, air untuk pertanian yang semakin berkurang, penurunan kuantitas petani,
infrastruktur yang masih minim, penerapan teknologi yang terbatas, kelembagaan
yang belum solid, permodalan yang lemah, regulasi yang belum berpihak ke
petani. Disamping, di beberapa wilayah Indonesia masih rawan pangan. Tujuan
tulisan ini adalah membahas sasaran produksi tanaman pangan. Kinerja dan
sasaran produksi padi dibahas secara detail dan kebutuhan teknologi padi dari
Balai Besar Penelitian Padi, Badan Litbang pertanian. Kebijakan pemerintah
untuk mandiri pangan dan tidak impor beras dan malah menjadi lumbung pangan
dunia atau eksportir beras merupakan tantangan yang perlu didukung semua pihak
khususnya BB Padi Badan Litbang Pertanian.
Sasaran Produksi Nasional
Sasaran produksi Nasional pada tahun 2015-2019 telah dituangkan dalam rencana
strategis Kementrian pertanian. Sasaran produksi tanaman pangan tersebut disusun
berdasarkan kinerja produksi pada tahun-tahun sebelumnya. Kinerja tahun 2015
merupakan tahun pertama dari Pemerintahan Kabinet Kerja.

viii

a.

Kinerja Produksi Padi 2010-2015.

Kinerja produksi padi Indonesia periode 2010-2015 tumbuh 2,6%.
Pertumbuhan produksi ini mengalami naik turun setiap tahun. Pada tahun 2011
produksi, produktivitas, dan luas panen lebih rendah dibandingkan dengan tahun
2010. Penurunan produksi, luas panen dan produktivitas ini terjadi akibat el nino
sehingga menyebabkan kekeringan dibandingkan dengan tahun 2010. Penurunan
tertinggi di propinsi Jawa Tengah. Kejadian yang sama terlihat pada tahun 2013
dibandingkan dengan 2014 (Tabel 1). Pada periode 2010-2014 peningkatan
produktivitas, luas panen dan produksi sangat berat walaupun pemerintah telah
bertekad untuk meningkatkan produksi melalui program P2BN. Pertumbuhan
peningkatan produksi periode 2005-2010 lebih tinggi dibandingkan dengan 20102015.
Tabel 1. Kinerja perkembangan produksi padi tahun 2010-2015.
No

Komoditas

Tahun
2010

2011

2012

Tumbuh

2013

2014

2015

(%)

(000 Ton)

1 Produksi (000 ton)

66.469 65.757 69.056 71.280 70.846 75.398

2,60

1.786

2 Luas Panen (Ha)

13.253 13.204 13.446 13.835 13.797 14.117

1,28

173

1,29

0,65

3 Produktivitas (Ku/Ha)

50,15

49,80

51,36

51,52

51,35

53,41

Kinerja tertinggi peningkatan produksi, produktivitas dan luas panen di
tahun 2015. Peningkatan produktivitas, produktivitas dan luas panen dari tahun
2014 terhadap 2015 masing-masing 6,43% (4,55 juta ton GKG), 4,01% (0,2 t/
ha) dan 2,31% (319 ribu Ha). Peningkatan ini terjadi antara lain karena adanya
program Upaya Khusus (UPSUS). Peningkatan anggaran yang signifikan juga
menyediakan alat mesin pertanian termasuk mesin pompa, pendampingan dengan
menurunkan semua staff Kementrian Pertanian ke lapangan untuk mengawal
pertambahan luas tanam dan masalah-masalah yang ada di lapangan. Pemecahan
masalah di lapang seperti kekeringan dengan menurunkan mesin pompa untuk
mengairi tanaman merupakan salah satu kunci keberhasilan peningkatan produksi
tersebut. Peningkatan produksi diharapkan terus berlanjut pada tahun 2016.
Pengawalan dan pendampingan Upsus padi, jagung dan kedele (pajale)
telah di atur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 14 tahun 2015 tentang
Pedoman Pengawalan dan Pendampingan Terpadu Penyuluh, Mahasiswa dan
Bintara Pembina Desa (BABINSA) dalam rangka Upaya Khusus Peningkatan
Produksi Pajale, bahwa pelaksanaan pengawalan dan pendampingan dilakukan
secara terpadu antara penyuluh, BABINSA dan mahasiswa/alumni sesuai dengan
tugas dan fungsinya masing-masing dan Peraturan Menteri Pertanian No. 131/
2014 tentang mekanisme dan hubungan kerja antar lembaga yang membidangi
pertanian dalam mendukung peningkatan produksi pangan strategis nasional.
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b.

Sasaran Produksi Padi tahun 2016 dan kedepan

Sasaran produksi tanaman pangan terus meningkat setiap tahun seiring
dengan peningkatan penduduk Indonesia. Sasaran produksi tanaman pangan
komoditas strategis termasuk padi sudah ditetapkan dalam rencana strategis
Kementrian pertanian (2015-2019) yang disajikan pada Tabel 2. Khusus untuk
sasaran padi dan jagung mengalami perubahan besar mengingat perubahan
kebijakan menjadi negara mandiri pangan dan malah menjadi pengekspor pangan
tahun 2045.
Tabel 2. Sasaran Produksi Tanaman Pangan 2015-2019 (Rencana Strategis
Kementerian Pertanian)
No

Komoditas

Sasaran (Ton)
2015

2016

2017

2018

2019

r(%)

1 Padi (GKG)

74.990.000

76.219.995

78.130.000

80.085.000

82.078.000

2,28

2 Jagung (PK)

19.830.000

21.353.797

22.360.000

23.484.708

24.700.000

5,65

3 Kedelai (BK)

980.000

1.500.472

1.880.676

2.340.621

3.000.000

32,77

4 Kacang Tanah (BK)

742.750

755.750

768.970

782.400

796.000

1,75

5 Kacang Hijau (BK)

291.550

295.900

300.350

304.850

309.400

1,50

6 Ubi Kayu (UB)

26.530.000

27.071.600

27.623.800

28.187.400

28.762.400

2,04

7 Ubi Jalar (UB)

2.650.000

2.700.000

2.750.000

2.800.000

2.850.000

1,84

126.014.300 129.897.514 133.813.796 137.984.979 142.495.800

3,12

Jumlah

Khusus untuk tahun 2016, Kementrian Pertanian telah menduga angka
produksi sekitar 81 juta ton, luas panen sekitar 15,5 juta ha dan produktivitas
sekitar 5,25 t/ha. Target internal produksi dan luas tanam diharapkan lebih besar
dari angka diatas. Disamping itu, Indonesia juga mengambil kebijakan untuk
tidak mengimpor semua jenis beras khusus lagi. Untuk itu, disamping kuantitas
produksi terpenuhi juga varietas atau jenis padi yang diproduksi di dalam negri
juga harus memenuhi kebutuhan dalam negri. Untuk itu, penciptaan varietas dan
juga inovasi peningkatan produktivitas menjadi sangat penting.
Distribusi ketersedian dan produksi pangan sangat penting. Produksi setiap
pulau diharapkan dapat mencukupi kebutuhan kepulaun tersebut mengingat
Indonesia merupakan kepulauan. Perpindahan bahan dalam satu pulau diharapkan
dapat lebih mudah dibandingkan dengan mendatangkan dari pulau lainnya.
Untuk itu, penetapan jumlah produksi tidak hanya cukup berdasarkan target
nasional tetapi juga penyebaran target per propinsi sangat penting. Swasembada
produksi beras di setiap pulau sangat diharapkan. Beberapa pulau sangat besar
potensi pengembangan padi seperti di Papua khususnya di Meroke. Apalagi
adanya keluhan muatan kapal dari Papua (Meroke) ke jawa sering kurang muatan
sehingga dapat diisi beras.
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Strategi untuk mencapai sasaran nasional
Kebijakan untuk mandiri pangan dan tidak mengimpor beras serta menjadi
lumbung pangan dunia 2045 sudah dideklarasikan. Ada lima isu strategis yang
perlu mendapatkan perhatian antara lain adalah: a. kecukupan produksi komoditas
strategis (padi, jagung, kedelai). Khusus untuk padi disamping meningkatkan
luas tambah tanam (LTT) untuk mendapatkan produksi, juga membuat bulanbulan paceklik luas tanamnya lebih 1 juta ha; b. Peningkatan daya saing produk
di dalam negeri/antisipasi pasar bebas MEA (Masyarakat Ekonomi Asean 2015)
dengan membantu alsintan baik prapanen dan pasca panen serta pengolahan padi,
jagung dan kedele; c. Indonesia sebagai target pasar harus diimbangi dengan
meningkatkan produksi, meningkatkan efisiensi sehingga harga lebih murah; d.
diversifikasi pangan untuk mengurangi konsumsi beras dan tepung terigu. Khusus
impor terigu yang sudah mencapai 7 Juta ton merupakan pengeluaran devisa
yang sangat besar; e. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan
demikian petani diharapkan bergairah dalam memproduksi beras.
Peningkatan Produksi padi (beras) perlu terus ditingkatkan seiring dengan
proyeksi laju pertambahan penduduk. Beberapa peluang yang dapat dilakukan
adalah peningkatan luas tambah tanam (Panen) dan peningkatan produktivitas.
Peningkatan Luas Tambah Tanam (LTT) dan panen dapat dilakukan melalui
perluasan lahan baru, lahan pasang surut, rawa lebak, lahan kering, dan lahan
yang tidak diusahakan (terutama di luar Jawa) dan peningkatan index per tanaman
dengan mengoptimalkan semua sumberdaya yang tersedia serta mengamankan
pertanaman yang sudah ditanam baik dari gangguan biotik maupun abiotik.
Peluang peningkatan index pertanaman (IP) baik di lahan sawah irigasi dan
non irigasi masih sangat besar. Indeks Pertanaman tahun 2015 padi sawah rerata
nasional 1,67; IP<1 = 250 ribu ha (3,08%); IP 1-1,5 = 1,93 juta ha (23,80%); IP
I,5-1,75 = 1,92 juta ha (23,67%); IP 1,75-2,00 = 3,67 juta ha (45,25%) dan IP
> 2,00=340 ribu ha (4,19%). Rendahnya IP ini di beberapa daerah antara lain
disebabkan infrastruktur yang rusak dan minimnya sarana dan prasarana serta
SDM. Kebutuhan traktor roda 4 dan roda 2 untuk mengolah tanah lebih luas
dan lebih cepat sangat dibutuhkan petani dalam jumlah banyak. Disamping itu,
penambahan ketersedian air melalui pengadaan pompa dan embung serta saluran
air akan sangat membantu peningkatan IP. Detail sebaran IP padi di setiap
propinsi disajikan pada Tabel 3.
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Tabel 3. Sebaran Indeks Pertanaman Padi Tahun 2015 per Provinsi
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Gambar 1. Peta sebaran index pertanaman (IP) padi tahun 2015.
Peluang peningkatan produktivitas masih terbuka lebar. Berdasarkan angka
produktivitas tahun 2015 (ATAP BPS): senjang produktivitas real di tingkat petani
dibandingkan dengan potensi hasil masih sangat lebar. Demikian juga senjang
hasil Padi nasional 5,34 ton GKG/Ha dengan Jawa (6,06 t/ha) dengan luar Jawa
(4,739t/ha). Variasi antar provinsi berkisar 2,28-6,21 ton GKG/ha (Gambar 2).
Kesenjangan ini harus diisi dengan teknologi dan inovasi. Peranaan BPTP dan
penyuluh serta Dinas sangat diharapkan untuk menutup kesenjangan produktivitas
ini dengan memanfaatkan inovasi yang sudah tersedia seperti penggunaan varietas
unggul dengan menerapakan pengelolaan tanaman padi terpadu gi PTT.
Pengamanan tanaman dari ancaman abiotik dan biotik sangat mendesak
diperhatikan. Penanam yang terus menerus tanpa jeda merupakan ancaman
outbreak OPT khususnya wereng coklat, tungro dan penggerek. Untuk itu,
penanaman serempak dan dengan luasan yang besar wajib dilakukan. Petugas
pengamat organisme pengganggu tanaman (POPT) harus dapat mengidentifikasi
dan menginformasikan dengan cepat kondisi OPT di wilayah kerjanya dan
bekerjasama dengan semua stakeholder sehingga program “spot stop” dapat
terlaksana.
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Gambar 2. Peta Sebaran Produktivitas Padi Tahun 2015(Sumber: ATAP BPS
2015, diolah)
Program dan Kebutuhan Inovasi Padi

a. Program Direktorat Jendral Tanaman Pangan
Beberapa kegiatan untuk meningkatkan produksi telah dianggarkan
kementrian pertanian di setiap eselon satu. Semua kegiatan eselon satu
diminta untuk saling bersinergi. Khusus untuk kegiatan di DIPA Direktorat
Jendral Tanaman pangan beberapa kegiatan adalah sebagai berikut:
• Perbanyakan Benih Sumber (Benih Penjenis/BS, Benih Dasar/FS) di
Balai Benih Induk (Provinsi) dan Balai Benih Utama (Kabupaten/Kota).
• Pengembangan Penangkar Benih/Desa Mandiri Benih.
• Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Peredaran Benih
• Bantuan Benih Pemerintah dan Subsidi Benih
• Penyebarluasan Penerapan Teknologi Budidaya (SL-PTT, GP-PTT, Padi
Organik, Jajar Legowo).
• Sosialisasi, Asistensi, Pendampingan dan Pengawalan Teknologi melalui
program UPSUS.
b.
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Dukungan Pengembangan Teknologi yang Diperlukan dalam Meningkatkan
Produksi Padi antara lain:
• Menciptakan dan menyediakan varietas beras khusus seperti varietas
index glikemik rendah, japonica, basmati, ketan dengan kadar amilosa
<5%, dll.
• Pengembangan varietas unggul baru (yang lebih produktif, adaptif
terhadap perubahan kondisi alam, cita rasa, dan menguntungkan).
• Penyediaan benih sumber (BS) untuk perbanyakan benih.

•
•
•
•
•
•
•
•

Teknologi budidaya (cara tanam, pemupukan, pengairan) yang lebih
aplikable, efisien.
Perakitan paket teknologi dan waktu tanam sesuai kondisi wilayah
(kalender tanam) sehingga IP bisa dioptimalkan.
Teknologi pemanfaatan lahan marginal dan bukaan baru.
Teknologi alsin panen dan pascapanen yang lebih aplikatif sesuai kondisi
usaha tani.
Pengembangan teknologi pengolahan, pengemasan dan penyimpanan
hasil.
Dukungan dalam penetapan pewilayahan komoditas unggulan dan
pengembangan kawawsan.
Dukungan penyediaan data kesesuaian lahan dan iklim yang lebih detil.
Pengembangan teknologi pendataan luas baku lahan, tanam dan panen
yang lebih akurat dan terpercaya.
KESIMPULAN DAN SARAN

1.

Sasaran produksi tanaman pangan harus terus dapat diproduksi di dalam
negeri. Pada tahun 2045 diharapkan Indonesia menjadi lumbung pangan
dunia. Secara bertahap impor dikurangi dan atau dihetikan termasuk berasberas khusus seperti ketan, index glikemik rendah, javonica, dll dengan
meningkatkan produksi di dalam negri.

2.

Peningkatan produksi dapat dilakukan dengan meningkatkan luas tanam/
panen dan meningkatkan produktivitas serta mengamankan produksi.
Penerapan inovasi di lahan petani menjadi sangat penting.

3.

Teknologi peningkatan dan pengamanan produksi khususnya padi perlu terus
disempurnakan. Pengamanan OPT khususnya wereng batang coklat, tungro
dan penggerek perlu menjadi perhatian serius sebagai akibat tanam padi yang
terus menerus.
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VALIDASI KALENDER TANAM TERPADU DI LAHAN SAWAH
IRIGASI TERGENANG PERMANEN
Meinarti Norma Setiapermas dan Sri Minarsih
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah
Jl. BPTP No 40 Bukit Tegalepek Sidomulyo Ungaran Timur Kab Semarang
PO Box 101 Ungaran 50501
meinarti.ns@gmail.com atau smeinartinorma@yahoo.com
ABSTRACT
The problem in increasing rice production in general is the use of rice varieties
and fertilizers is not in accordance with the site-specific, pest and diseases and
anomalies (change) climate (drought or flooded). Katam validation activities is
to confirm through the provision of objective evidence (element technologies in
katam) that the requirements for the use or application have been fulfilled in the
land katam technology users (farmers). Validation activities carried out in farmers’
irrigated land about 1 ha in the village of the District Podosari Cepiring Kendal
III 2013/2014 growing season (August to November 2014). The treatments
were introduced are: a) varieties of rice (Bagendit and Inpari 30), b) the dose of
fertilizer. Dose of fertilizer consisting of a dose recommendation katam integrated
(Phonska 230 kg / ha of urea and 230 kg / ha), the habits of farmers (Phonska 230
kg / ha and ZA 50kg / ha) and recommendation PUTS (N lower then the urea 250
kg / ha , P high then the SP 36 as much as 50 kg / ha, the lower K KCl as much as
100 kg / ha and fertilizer ZnSO4). ZnSO4 fertilizer tailored to the levels of Zn in
these chemicals. In this activity, ZnSO4 dose is 10 g ZnSO4 / 20 liters of water to
an area of 1000 m2 wetland. These chemicals are applied during crop vegetative.
Hasil phase katam recommendation integrated in the village Podosari and based
PUTS + ZnSO4 (an average of 6.3 tons of grain / ha) was higher when compared
with yields wearing habits fertilizer farmers (6.0 ton grain / ha).
Keywords : Validation, integrated crop calendars, land was inundated
ABSTRAK
Masalah di dalam peningkatan produksi padi umumnya adalah pemakaian varietas
padi dan dosis pupuk yang tidak sesuai dengan spesifik lokasi, gangguan hama
dan penyakit serta adanya anomali (perubahan) iklim (kekeringan atau tergenang).
Kegiatan validasi KATAM adalah untuk mengkonfirmasi melalui penyediaan
bukti objektif (unsur teknologi dalam KATAM) bahwa persyaratan untuk
pemakaian atau aplikasi KATAM telah dipenuhi di lahan pengguna teknologi
(petani). Kegiatan validasi dilaksanakan di lahan sawah irigasi petani sekitar 1 ha
di Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal pada musim tanam III
2013/2014 (Agustus–November 2014). Perlakuan yang diintroduksikan adalah :
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a) varietas padi (Situ Bagendit dan Inpari 30), b) dosis pupuk. Dosis pupuk yang
terdiri dari dosis rekomendasi KATAM terpadu (phonska 230 kg/ha dan urea 230
kg/ha), kebiasaan petani (phonska 230 kg/ha dan ZA 50kg/ha) dan rekomendasi
PUTS (N rendah maka urea sebanyak 250 kg/ha, P tinggi maka SP 36 sebanyak 50
kg/ha, K rendah maka KCl sebanyak 100 kg/ha dan pupuk ZnSO4 ). Pemupukan
ZnSO4 disesuaikan dengan kadar Zn di dalam bahan kimia tersebut. Di dalam
kegiatan ini, dosis ZnSO4 adalah 10 gr ZnSO4/20 liter air untuk luasan 1000 m2
lahan sawah. Bahan kimia ini diaplikasikan selama fase vegetative.Hasil panen
rekomendasi KATAM terpadu di Desa Podosari dan berdasarkan PUTS + ZnSO4
(rata-rata 6.3 ton GKG/ha) lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil panen yang
memakai pupuk kebiasan petani (6.0 ton GKG/ha)
Kata kunci : Validasi, kalender tanam terpadu, lahan tergenang
PENDAHULUAN
Masalah di dalam peningkatan produksi padi umumnya adalah pemakaian varietas
padi dan dosis pupuk yang tidak sesuai dengan spesifik lokasi, gangguan hama dan
penyakit serta adanya anomali (perubahan) iklim (kekeringan atau tergenang). Pada
tahun El Nino (kering) ada beberapa kejadian dalam bidang pertanian yang menjadi
pusat perhatian yaitu terjadinya cekaman kekeringan yang kuat pada pertanaman
padi. Terjadinya cekaman air/ kekeringan pada tanaman padi pada umumnya
disebabkan terlambatnya awal musim hujan. Misalnya tahun 1997, musim hujan
yang biasanya dimulai bulan September mundur menjadi bulan November dan
Desember, berakibat pada beregesernya awal musim tanam/berubahnya pola
tanam. Berbeda dengan La-Nina (tahun basah) yaitu meningkatnya curah hujan
di Indonesia khususnya curah hujan di musim kemarau, pengaruh peningkatan
curah hujan tersebut mengakibatkan awal musim hujan tidak begitu jelas. Namun
demikian, laju penambahan luas banjir akibat terjadinya La-Nina tidak sebesar
laju penambahan luas kekeringan akibat El-Nino.
Uraian di atas menunjukkan bahwa bencana yang ditimbulkan oleh kejadian
El Nino lebih besar dibanding La Nina. Bahkan meningkatnya hujan dari normal
akibat terjadinya La-Nina pada musim kemarau sering kali berdampak positif yaitu
dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan indeks pertanaman dan luas tanam. Pada
kondisi normal misalnya, pada musim kering II (Juli-September) sebagian besar
daerah pertanaman dibiarkan bera karena ketersediaan air tidak mencukupi untuk
penanaman, tetapi sebaliknya pada saat terjadinya La-Nina, lahan bera ini dapat
ditanami lagi dengan padi atau palawija tergantung besarnya ketersediaan air.
Dengan adanya teknologi informasi KATAM terpadu yang berisi informasi
waktu tanam, luas tanam, komoditas (padi, jagung dan kedelai), varietas (toleran
kering, toleran genangan, varietas toleran hama maupun penyakit) dan dosis pupuk
(majemuk dan tungal) merupakan informasi pilihan yang dianjurkan untuk petani
atau pengguna teknologi pertanian. Akan tetapi informasi pemilihan komponen
input produksi tersebut tidak sesuai dengan kondisi lapang. Pemilihan komoditas
dan varietas pada lahan sawah ditentukan dengan kondisi jaringan irigasi.
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Salah satu kegiatan validasi KATAM terpadu adalah membandingkan
informasi KATAM terpadu dengan kondisi lapang di lahan petani. Pemilihan
komoditas maupun varietas tanaman pangan sangat ditentukan oleh pengetahuan
petani / penyuluh, ketersediaan input produksi dan kebutuhan konsumen. Kondisi
yang sangat perlu divalidasi adalah jika informasi KATAM terpadu tidak sesuai
dengan kondisi lapang. Salah satunya adalah kejadian di Kecamatan Cepiring
Kabupaten Kendal musim tanam III 2013/2014.
METODOLOGI
Lokasi Kegiatan
Kegiatan dilaksanakan di Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten
Kendal (lahan sawah irigasi teknis dataran rendah) pada musim tanam III
2013/2014 (Agustus – November 2014). Tanam tanggal 11 Agustus 2014. Lahan
yang digunakan adalah lahan petani seluas sekitar 1 ha. Bahan validasi KATAM
adalah data KATAM terpadu MT II 2013/2014 yang diunduh dari website katam.
litbang.pertanian. go.id.
Metode Pelaksanaan
Penentuan lokasi kegiatan berdasarkan hasil verifikasi data sekunder pada
musim tanam III. Pada KATAM terpadu, Kecamatan Cepiring ini direkomendasikan
untuk penanaman kedelai. Namun di dalam kenyataan di lapang, pada musim
tanam III petani tetap memilih komoditas padi untuk ditanam di lahan sawah.
Lokasi ini merupakan lahan yang sering mengalami genangan pada musim tanam
I, II dan III. Bahkan pada musim tanam I sering mengalami kegagalan tanam.
Sehingga salah satu varietas yang diintroduksikan adalah varietas yang toleran
genangan dan dosis pupuk diseuaikan dengan kondisi genangan.
Perlakuan yang diterapkan adalah a) 2 (dua) varietas padi (Situ Bagendit dan
Inpari 30) dan b) 3 (tiga) dosis pupuk yang terdiri dari dosis rekomendasi KATAM
terpadu (phonska 230 kg/ha dan urea 230 kg/ha), kebiasaan petani (phonska 230
kg/ha dan ZA 50kg/ha) dan rekomendasi PUTS (N rendah maka urea 250 kg/ha, P
tinggi maka SP 36 50 kg/ha dan K rendah maka KCl 100 kg/ha ditambah dengan
pemupukan lewat daun ZnSO4 ). Pemukan ZnSO4 menggunakan 10 gr ZnSO4/20
liter air untuk luasan 1000 m2 diaplikasikan pada fase vegetatif.
Data yang dikumpulkan adalah tinggi tanaman, panjang malai, jumlah
anakan produktif, hasil gabah kering panen, persentase gabah isi dan berat 1000
butir. Data dianalisis dengan GLM prosedur.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan KATAM terpadu, petani Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal pada
musim tanam III 2013/2014 dianjurkan untuk menanam kedelai dan waktu tanam
yang direkomendasikan Juni dasaraian II sampai dengan dasarian III (11 sampai
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dengan 30 Juni). Namun dalam kenyataan di lapang, pada musim tanam III (baik
itu dalam kondisi iklim normal maupun El Nino) petani tetap memilih komoditas
padi. Pemilihan waktu tanam, varietas padi dan dosis pupuk disesuaikan dengan
rekomendasi KATAM terpadu dan Perangkat Uji Pupuk Tanah Sawah untuk
komoditas padi (khusus di Kecamatan Cepiring).
Beberapa luasan lahan sawah di Kecamatan Cepiring merupakan lahan
sawah yang selalu tergenang air tawar / sungai maupun air laut. Di lokasi ini posisi
sawah berada di bawah saluran irigasi sehingga petani tidak dapat membuang
kelebihan air. Varietas yang biasanya ditanam adalah Situ Bagendit dan pupuk
yang biasa diaplikasikan adalah ZA (penganti urea). Dengan kondisi tergenang,
maka petani mengharapkan adanya varietas padi toleran genangan selama sekitar
1 minggu – 2 minggu. Pilihan varietas padi toleran genangan adalah Inpari 30
yang memang direkomendasikan untuk lahan-lahan luapan air sungai, rawan
banjir dengan rendaman fase fegetatif 15 hari.

Gambar 1. Kondisi Pertanaman padi (varietas Inpari 30 dan Situ Bagendit) di
Desa Podosari Kecamatan Cepiring yang tergenang air irigasi. Daun
menjadi coklat dan akar menjadi hitam.
Berdasarkan deskripsi varietas, Inpari 30 mempunyai tinggi tanaman sekitar
101 cm, dan hasil panen rata – rata sekitar 7.2 ton/ha. Sedangkan deskripsi untuk
varietas Situ Bagendit, tinggi tanaman sekitar 99-105 cm, bobot 1000 butir sekitar
27.5 g dan rata-rata hasil di lahan sawah sekitar 5.5 ton/ha. Hasil pengamatan di
lapang (Tabel 1), terlihat bahwa umur tanaman padi di Desa Podosari Kecamatan
Cepiring Kabupaten Kendal sangat pendek dibandingkan deskripsi varietas, umur
tanaman Inpari 30 sekitar 111 HST dan Situ Bagendit sekitar 110-120 HST. Begitu
pula dengan tinggi tanaman dan hasil panen masih dibawah deskripsi varietas.
Pengamatan di lapang menunjukkan bahwa tinggi tanaman, jumlah anakan
produktif dan kedalaman akar dari kedua varietas baik itu menggunakan dosis
pupuk KATAM, petani dan PUTS (dan ZnSO4) tidak berbeda nyata. Namun bila
dilihat, pemakaian dosis sesuai PUTS ditambah dengan pemupukan daun ZnSO4
dapat menaikkan jumlah anakan produktif.
Dengan adanya genangan di lahan sawah (walaupun di musim kemarau),
petani Desa Podosari Kecamatan Cepiring ini tetap mendapatkan panen padi
walaupun tidak mendekati rata-rata hasil deskripsi. Hasil panen baik itu Inpari 30
maupun Situ Bagendit dengan perlakuan dosis KATAM terpadu, petani maupun
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PUTS (dengan penambahan ZnSO4) tidak berbeda nyata berkisar antar 6 ton GKG
/ha sampai dengan 6.5 ton GKG /ha. Namun demikian, hasil panen tertinggi ada di
varietas Inpari 30 dengan dosis pupuk petani. Sehingga dapat dikatakan pemakaian
pupuk ZA untuk padi di lahan tergenang akan menaikkan produktivitas. Panjang
malai dari kedua perlakuan (varietas maupun dosis pupuk) tidak berbeda nyata.
Tabel 1. Komponen agronomis pertanaman padi di Desa Podosari Kecamatan
Cepiring Kabupaten Kendal pertanaman 11 Agustus – 12 November
2014 (91 HST)
Inpari 30
Perlakuan tinggi tan
jum
kedalaman
(cm)
anakan akar (cm)
KATAM
95 (a)
18 (a)
22 (a)
Petani
98 (a)
18 (a)
24 (a)
PUTS dan
95 (a)
23 (a)
24 (a)
ZnSO4

tinggi tan
(cm)
88 (a)
91 (a)
88 (a)

Situ Bagendit
jum
Kedalaman
anakan
akar (cm)
21 (a)
24 (a)
22 (a)
23 (a)
25 (a)
23 (a)

Keterangan : huruf dibelakang angka adalah hasil Prosedur GLM

Tabel 2. Hasil panen padi di Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten
Kendal pertanaman 11 Agustus – 12 November 2014
Inpari 30

Situ Bagendit
%
Perlakuan GKG Panjang
%
1000
GKG panjang
1000
gabah
(kg/ha) malai gabah isi butir (kg/ha) malai
butir
isi
KATAM 6023 (a) 25 (a)
95 (b)
25 (a) 6437 (a) 24 (a) 98 (ab) 24 (a)
Petani

6514 (a)

24 (a)

93 (a)

23 (a) 6452 (a)

24 (a)

98 (ab) 24 (a)

ZnSO4

6112 (a)

24 (a)

93 (a)

20 (a) 6503 (a)

24 (a)

96 (b)

21 (a)

Keterangan : huruf dibelakang angka adalah hasil Prosedur GLM

Penggenangan yang dilakukan selama pertumbuhan tanaman padi akan
merubah sifat fisika dan kimia dari tanah sawah, sehingga sifat tanah akan berbeda
sama sekali dengan asal dari tanah sawah. Pada tanah sawah yang mempunyai
drainase jelek, tanah menjadi selalu tergenang sehingga tanah menjadi berwarna
abu-abu akibat reduksi besi-feri (Fe-III) menjadi besi-fero (Fe-II). Genangan
air merupakan salah satu stres lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap
pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Perubahan kimia akibat penggenangan
sangat mempengaruhi dinamika dan ketersediaan hara di dalam tanah. Perubahan
kimia terjadi berkaitan erat dengan aktivitas mikroba tanah. Sanchez (1993)
menyebutkan beberapa perubahan kimia dan elektrokimia tanah dalam keadaan
tergenang diantaranya adalah : a) berkurangnya oksigen dalam tanah, mikroba
anaerob lebih aktif, b) turunnya nilai potensial redoks, c) peningkatan pH pada
tanah masam dan penurunan pH pada tanah alkali atau kapur menuju keseimbangan
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pH sekitar netral, d) reduksi Fe3+ menjadi Fe2+ dan Mn4+ menjadi Mn2+ , e) reduksi
NO3- dan NO2- menjadi NH4+, N2 dan N2O, f) peningkatan ketersediaan fosfat,
silikon, dan molybdenum, g) menurunkan hara Zn (seng) dan Cu (tembaga) yang
larut
Pada tanah yang tergenang seringkali timbul masalah kekurangan unsur
mikro Zn. Kekurangan Zn juga terjadi karena pemberian hara makro secara terus
menerus pada lahan sawah intensif seperti urea, amonium sulfat, TSP dan KCl
(Sofyan et al, dalam Fahmudin et al, 2004). Kekurangan seng (Zn) mungkin
merupakan gangguan unsur mikro yang paling meluas pada padi tropika. Pada
tanaman padi saat awal pertumbuhan menunjukkan gejala seperti daun bercak
coklat kekuningan seperti berkarat, pertumbuhan terhambat, apabila dipupuk
dengan N maka akan bertambah kuning dan mati. Para petani menyebut penyakit
ini sebagai “asem-asemen”. Namun, jika diukur pH tanahnya tidak menunjukkan
pH masam. Yoshida et al (1970), Giordano dan Mordvedt (1973) menyatakan
bahwa kekurangan seng dapat diperbaiki dengan memberikan 5 sampai 15 kg
Zn/ha dalam bentuk sulfat seng atau oksida seng yang dibenamkan ke dalam
tanah sebelum menyemai atau tandur. Meskipun ketersediaan Zn dalam tanah
dipengaruhi oleh banyak faktor, berdasarkan hasil penelitian Al-Jabri et al. (1995)
pemberian 5 kg Zn ha-1 pada tanah sawah atau perendaman bibit padi ke dalam
larutan 0,05% ZnSO4 selama sekitar 5 menit dapat meningkatkan hasil padi pada
sebagian besar lahan sawah.
KESIMPULAN DAN SARAN
1.

Rekomendasi pola tanam pada KATAM terpadu dapat berbeda dengan kondisi
lapang bila sumber air dan jaringan irigasi dalam kondisi baik.

2.

Pemilihan dosis pupuk yang direkomendasikan KATAM terpadu harus
disesuaikan dengan spesifik lokasi seperti kondisi lahan dan ketersediaan air
normal atau berlimpah / kering

3.

Validasi KATAM terpadu merupakan kegiatan pengkajian, sehingga
petani dapat membandingkan varietas, dosis pupuk dan pola tanam untuk
mendapatkan hasil panen atau produksi pertanaman yang lebih baik.
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ABSTRACT

Physical and chemical characteristics of peat influence on its role in maintaining
the stability of the environment. Peatlands are a source of various environmental
problems if the stability of peatland disrupted by human intervention. More
than 50% of Indonesia’s GHG emissions come from forest conversion, land and
forest fires, including peat and peatland drainage (peat drainage). The biggest
contributor to GHG emissions in Indonesia is the LULUCF sector (Land-Use,
Land-Use Change and Forestry). Conservation and rehabilitation of peatlands is
key to success in Indonesia GHG reduction. Utilization of peatland sustainable and
environmentally friendly can be done with due regard to hydrology and hidrometri
gatra (typology of an overflow, the quality and quantity of water), soil quality,
water tank in backswamp functionality and availability of specific ameliorant.
Keywords: Peat, water management, Carbon Emissions, Carbon Storage
ABSTRAK
Karakteristik fisik dan kimia lahan gambut mempengaruhi terhadap perannya
dalam menjaga kestabilan lingkungan. Lahan gambut menjadi sumber berbagai
masalah lingkungan apabila kestabilan lahan gambut terganggu akibat campur
tangan manusia. Lebih dari 50% emisi GRK di Indonesia berasal dari konversi
hutan, kebakaran hutan dan lahan, termasuk lahan gambut dan drainase lahan
gambut (peat drainage). Penyumbang terbesar emisi GRK di Indonesia adalah
sektor LULUCF (Land-Use, Land-Use Change and Forestry). Konservasi
dan rehabilitasi lahan gambut menjadi kunci keberhasilan penurunan GRK di
Indonesia. Pemanfaatan lahan gambut secara lestari dan ramah lingkungan dapat
dilakukan dengan memperhatikan gatra hidrologi dan hidrometri (tipologi luapan,
kualitas dan kuantitas air), kualitas tanah, fungsi tandon air di backswamp dan
ketersediaan bahan amelioran spesifik lokasi.
Kata Kunci: Lahan Gambut, Pengelolaan air, Emisi Karbon, Penyimpan Karbon
PENDAHULUAN
Pemanfaatan gambut untuk pertanian mempunyai landasan historis yang kuat.
Kontroversi tentang pemanfaatan atau reklamasi lahan gambut secara besarbesaran selalu muncul. Pada awalnya oleh masyarakat lahan gambut lebih banyak
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dibiarkan alami dan umumnya dihindari bila dimanfaatkan untuk pemukiman
maupun kegiatan budidaya, namun secara perlahan lahan gambut mulai dibuka
secara terbatas berdasarkan kearifan budaya lokal (indegeneous knowledge) tanpa
merusak fungsi dari gambut sebagai tandon air (Maas, 2013)
Pembukaan lahan gambut di Indonesia yang lebih terencana di mulai
tahun 1930-an dengan membuat kanal atau anjir dan oleh pemerintah Belanda
dikaitkan dengan program kolonisasi atau sekarang disebut transmigrasi. Proyek
transmigrasi yang mendatangkan petani dari lahan kering di Jawa dengan teknologi
yang telah mapan dengan sistem olah yang intensif pada lahan gambut serta sistem
tata air yang terbuka menimbulkan masalah berupa peningkatan kemasaman tanah,
penurunan kesuburan tanah, dan pengeringan gambut, sehingga keberhasilan
usaha tani hanya diperoleh pada awal tahun pembukaan saja. Selanjutnya hasil
terus menurun setelah lahan mengalami kerusakan secara intensif (Maas, 2013).
Sifat gambut yang fragile inilah yang menyebabkan pengelolaan gambut
harus memperhatikan kondisi hidrologinya. Persoalan utama yang muncul setelah
reklamasi adanya terjadi ambelasan yaitu menyusutnya tanah dan menurunnya
permukaan tanah (Andreisse, 1988; Radjagukguk, 2000). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa laju ambelasan untuk tanah gambut dengan tingkat
kematangan saprik di daerah berambai, Kalimantan Selatan sebesar 0,36 cm/bulan
setelah 12-21 bulan reklamasi dilakukan. Selain kualitas gambut menurun akibat
konversi gambut alami menjadi areal budidaya, juga mengakibatkan terjadinya
penurunan cadangan karbon dan pelepasan gas-gas rumah kaca ke atmosfer.
Hooijer et al. (2014) melaporkan bahwa kehilangan karbon rata-rata dari oksidasi
gambut secara hayati adalah sebesar 4,5 t C/ha/tahun dari kebakaran gambut dan
7,9 t C/ha/tahun dari pembukaan hutan. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan
emisi gas rumah kaca dari pengelolaan gambut
Filosofi dan Implikasi Pengelolaan Lahan Gambut
Filosofi lahan gambut
Karakteristik fisik dan kimia yang khas membuat gambut menjadi sangat
rentan terhadap perubahan penggunaan lahan. Sampai saat ini masih belum
disadari oleh sebagian orang bahwa sifat tanah gambut di wilayah tropika berbeda
dengan sifat tanah gambut di kawasan subtropika. Perbedaan karakteristik ini
tentu berdampak terhadap pengelolaan yang berbeda. Tanah gambut tropika
dicirikan oleh kandungan hara yang rendah dan kemasaman tinggi akibat proses
pembentukan bahan gambutnya banyak dipengaruhi oleh air hujan yang miskin
dengan mineral, sehingga komposisi hara tanah gambut tropika tergantung pada
komposisi hara di dalam tumbuhan bahan asal gambut. Dan sebagian besar
kandungan mineral pada gambut tropis adalah < 5% (Kurnain, 2005).
Peranan lahan gambut
Dari sudut pandang ekonomi bahwa lahan gambut penting bagi masyarakat
dan berfungsi sebagai salah satu sumber mata pencaharian. Lahan gambut antara
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lain menghasilkan kayu konstruksi seperti Kayu Gelam, bahan baku untuk anyaman
seperti rumput purun, tanaman herba untuk konsumsi dan obat-obatan serta ikan
sebagai sumber protein (Suyanto et al. 2003). Sedangkan peran gambut dari
sudut pandang ekologi adalah sebagai: (1) penyimpan karbon yang sangat besar.
Carbon teresterial yang terkandung di lahan gambut yang jauh lebih besar daripada
di hutan primer. Inilah yang menjadi sebab kenapa gambut dikatakan sebagai
pengendali iklim global; (2) penyangga hidrologis. Satuan hidrologis menjadi
dasar bagi peruntukan gambut sebagai zona konservasi (kubah), zona penyangga
dan zona pemanfaatan; (3) habitat biodiversity karena terdapat sejumlah spesies
endemik yang hanya dapat tumbuh di ekosistem gambut (Kementerian lingkungan
hidup, 2012).
Menurut morfologi lahan, hamparan gambut menempati rawa belakang
(back swamps) yang umumnya diapit oleh dua sungai besar membentuk kubah
(peat dome) pada bagian tengah bila kedua sungai pengapit memiliki watak
yang sama. Mempertahankan kubah gambut sangat penting agar sumber air
terpenuhi sepanjang tahun, terhindar dari banjir dan kekeringan. Gambut sebagai
sumberdaya air harus dilindungi dengan menata kubah dan meminimalkan saluran
drainase di sekeliling kubah. Gambut yang memiliki kubah tidak dipengaruhi
oleh ayunan pasang surut atau air limpasan sungai di musim hujan. Fakta di
lapang menunjukkan bahwa apabila tidak ada cadangan air di kubah dan tidak
hujan selam > 15 hari maka gambut permukaan kering (Maas, 2015). Salah satu
contoh gambut yang mengalami perubahan watak dari hidrofilik ke hidrofobik
(water repellent) antara lain di Pinang Luar dan di Siantan Kalimantan Barat.
Keringnya gambut permukaan mengakibatkan terjadinya kebakaran akibat
muka air tanah yang tidak cukup dekat permukaan tanah sehingga gerakan aliran
kapiler tidak mampu membasahi tanah gambut di permukaan. Penurunan muka air
tanah disebabkan oleh berkurangnya fungsi tendon air di kubah akibat intensifnya
saluran disekeliling kubah maupun rusaknya kubah akibat terpotong pada saat
pembuatan saluran drainase. Masganti (2001) mengatakan bahwa menurunnya
kemampuan tanah gambut menyerap air setelah kering berkaitan erat dengan
berkurangnya ketersediaan karboksilat dan OH-fenolat dalam bahan gambut.
Kedua komponen tersebut merupakan senyawa yang bersifat hidrofilik, sehingga
ketersediaannya membantu penyerapan air. Akan tetapi pada kondisi gambut
kering maka kedua senyawa organik tersebut tidak berfungsi. Berdasarkan PP 150
tahun 2000 untuk lahan basah/rawa menyebutkan bahwa untuk mencegah gambut
tetap bersifat hidrofilik, maka muka air tanah adalah < 25 cm, sedangkan PP 71
tahun 2014 nilai ini ditetapkan < 40 cm.
Implikasi Pengelolaan Lahan Gambut
Pengembangan lahan gambut secara lestari dan ramah lingkungan harus
memperhatikan karakteristik yang spesifik baik dalam dimensi vertical maupun
horizontal dalam satu kelembagaan yang terkoordinasi lintas sektoral, didukung
oleh kebijakan dan peraturan perundangan yang tegas dan utuh mengacu pada
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kearifan local, penggunaan teknologi yang spesifik dan dapat diterapkan sesuai
dengan daya dukung lahan gambut dengan tetap memperhatikan aspek konservasi
lahan serta pemilihan komoditas yang adaptif (Kementerian lingkungan hidup,
2012).
Gambut merupakan hasil sisa perombakan awal dari bahan organik segar
penyusunnya. Kekahatan nutrisi menyebabkan gambut tersebut dalam suasana
alami dan mempunyai nilai redoks < 200 mV. Gambut akan mulai terdegradasi
pada suasana yang lebih oksidatif yang dapat terjadi bila muka air tanah turun
akibat pembuatan saluran drainase (Maas, 2003). Secara alamiah lahan gambut
selalu tergenang air sepanjang tahun, sehingga tidak memungkinkan untuk
dimanfaatkan sebagai lahan budidaya sehingga perlu di reklamasi terlebih
dahulu. Reklamasi lahan gambut mengakibatkan berubahnya watak asli gambut.
Pengembangan untuk tujuan pertanian terlepas dari pengaturan air. Pentingnya
pengelolaan air yang baik di lahan gambut karena beberapa alasan. Pertama, untuk
konservasi alam dan mengembalikan kondisi hidrologis, seperti mengurangi
kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Kedua, pengelolaan air dibutuhkan
agar lahan gambut dapat digunakan untuk pertanian seperti padi, kelapa sawit,
sayuran, nenas, dan lain-lain.
Contoh pengembangan yang berhasil yang dapat dijadikan pembelajaran
adalah pengaturan air dengan mempertahankan muka air pada saluran sebagai
tendon air dengan pemasangan tabat pada musim hujan dan pelepasan air pengan
pembukaan tabat pada musim kemarau. Seperti yang dituturkan oleh Herman Arif
seorang petani Desa Kemuning, Kecamatan Bunga raya, Kabupaten Siak pada
Riau Pos bahwa faktor yang paling penting pada budidaya padi di lahan gambut
adalah pengairan karena memberi kesempatan kepada akar untuk berkembang
lebih baik. Hasil yang diperoleh masyarakat di daerah ini meningkat dari 3.5 t
GKG/ha/musim mencapai 5-6 t GKG/ha/musim dan dapat bertanam 2 sampai 3
kali setahun. Begitupula di daerah Kalimantan Tengah tepatnya Pulang Pisau,
masyarakatnya dapat bertanam 2 kali setahun dengan hasil mencapai 3,0 – 4,4 t
GKG/ha/musim
Aspek Lingkungan Lahan Gambut
Ekosistem gambut mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi produksi
sebagai kawasan budidaya, dan fungsi lingkungan sebagai kawasan konservasi dan
restorasi. Pada keadaan alami berfungsi sebagai pengatur air, penyimpan karbon,
dan pemeliharaan keanekaragaman hayati. Pengembangan lahan gambut sering
memerlukan pembangunan saluran drainase, yang secara pasti akan mengurangi
tingkat air dan membahayakan keutuhan hidrologi. Penurunan muka air tanah
dengan tujuan perbaikan aerasi juga akan berdampak pada peningkatan aktivitas
jasad renik yang memanfaatkan gambut dari gambut sebagai energi yang akhirnya
dapat meningkatkan pelepasan karbon ke udara dan ke dalam air.
Lahan gambut menyimpan karbon jauh lebih tinggi dibandingkan tanah
mineral. Besarnya karbon yang disimpan oleh hutan gambut tropis di atas
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permukaan mencapai 150-200 t/ha dan 300-6000 t/ha di bawah permukaan
(Agus, F dan Subiksa. 2008). Hutan gambut sebagai mesin penangkap karbon
melalui proses fotosintesa dan melepas sebagian karbon melalui proses respirasi.
Simpanan karbon di lahan gambut yang relatif tinggi menjadi indikator tingginya
potensi ekosistem ini menyumbang emisi gas rumah kaca, jika gambut mengalami
dekomposisi atau kebakaran. Emisi dan penambatan karbon di lahan gambut
berlangsung secara simultan dan besarnya tergantung kondisi alam dan campur
tangan manusia. Emisi karbon lebih cepat dibandingkan penambatan pada kondisi
aerob dimana lapisan permukaan berada pada kondisi tidak jenuh, sehingga
aktivitas jasad renik optimal. Sedangkan pada kondisi anaerob (jenuh air)
penambatan (sekuestrasi) karbon berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan
dekomposisi.
Reklamasi hutan rawa gambut menjadi lahan pertanian merubah peran
gambut sebagai rosot karbon menjadi penghasil karbon atau sumber emisi GRK.
Secara global dalam periode 18 tahun terakhir besarnya emisi CO2 dari lahan
gambut yang didrainase dari 1.058 Mton (tahun 1990) menjadi 1298 Mton (tahun
2008). Peningkatan tersebut terjadi pada negara berkembang termasuk Indonesia.
Hoijer et al. (2006) melaporkan bahwa besarnya emisi CO2 dari dekomposisi
lahan gambut yang di drainase sebesar 632 Mt CO2 (interval 355-874 Mt CO2).
Bentuk intervensi manusia yang mempengaruhi fungsi lingkungan lahan gambut
salah satunya adalah penggunaan lahan untuk pertanian. Emisi karbon dari lahan
pertanian berdrainase yang tidak dikelola sebesar 19.28 t/ha/tahun (Jauhiainen at
al. 2004. Dalam Agus dan Subiksa. 2008). Emisi karbondioksida (CO2) jauh lebih
tinggi dibandingkan emisi metana (CH4) dari lahan pertanian di lahan gambut
karena rendahnya pasokan bahan organik segar yang siap terdekomposisi secara
anaerob. Metana merupakan salah satu gas rumah kaca yang muncul pada kondisi
tanah sulfat masam yang reduktif akibat penggenangan dan penambahan bahan
organik. Bakteri metanogen sebagai penghasil CH4 hidup pada kondisi anaerob
dengan potensial redoks <-200 mV (Minamikawa and Sakai, 2006). Besarnya
emisi CH4 dari lahan pertanian yang berdrainase tidak dikelola hanya 0.001 t/ha/
tahun.
Kebijakan dalam rangka penurunan emisi 26 persen sampai dengan 2020
akan sangat mempengaruhi orientasi dalam pengelolaan lahan gambut di Indonesia.
Target penurunan emisi yang terukur dari masing-masing sektor ini yang secara
total diperkirakan mencapai 0,767 Gt CO2e (26 persen) dan 0,422 Gt CO2e (41
persen) memerlukan suatu sistem pemantauan yang jelas dan terukur, terlaporkan
dan terverifikasi (MRV), termasuk penurunan emisi dari lahan gambut.
KESIMPULAN
Kehilangan karbon atau emisi CO2 pada lahan gambut berkaitan dengan kedalaman
muka air tanah serta pengelolaan lahan seperti pemupukan dan pengelolaan
biomassa tanaman. Penurunan muka air tanah dengan tujuan perbaikan aerasi
juga akan berdampak pada peningkatan aktivitas jasad renik yang memanfaatkan
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gambut dari gambut sebagai energi yang akhirnya dapat meningkatkan pelepasan
karbon ke udara dan ke dalam air. Semakin dalam muka air tanah (jauh dari
permukaan tanah) volume gambut yang berada dalam kondisi aerob juga semakin
banyak sehingga semakin banyak bahan gambut yang terdekomposisi sehingga
akan meningkatkan emisi. Pengelolaan muka air (water level) yang tepat
menjadi penting untuk mempertahankan kualitas tanah gambut sekaligus untuk
memperbaiki produksi tanaman dan menjaga kelestarian gambut
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ABSTRAK

Salinitas memberikan pengaruh yang buruk terhadap produksi padi. Oleh karena itu
diperlukan varietas yang toleran pada kondisi salin. Penelitian ini bertujuan untuk
mengamati pengaruh pemberian NaCl terhadap kandungan Kalium dan Natrium
pada beberapa putatif mutan somaklon. Penelitian ini menggunakan rancangan
acak lengkap faktorial. Faktor pertama tanaman putatif mutan somaklon dan
faktor kedua adalah konsentrasi NaCl (0, 75 mM, dan 150 mM). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa nomor-nomor putatif mutan somaklon yang bersifat toleran
terhadap NaCl menunjukkan kandungan K yang cenderung tetap dan kandungan
Na (daun) yang lebih rendah sehingga ratio K/Na yang cendrung lebih tinggi dari
pada tanaman yang peka.
Kata Kunci: Oryza sativa, NaCl, Kalium , Natrium
ABSTRACT
Salinity give a bad influence on rice production. Therefore we need varieties that
are tolerant to saline conditions. This study aimed to observe the effect of NaCl on
the content of Potassium and Sodium in some putative mutants somaclone. This
study was conducted using a completely randomized factorial design. The first
factor putative mutant plant somaclone and the second factor is the concentration
of NaCl (0, 75 mM and 150 mM). The results showed that the numbers somaclone
putative mutants tolerant to NaCl have remain of K content but Na leaf content
was lower, therefore the ratio K / Na tends to be higher compare to susceptible
plants.
Keyword: Oryza sativa, NaCl, Potassium, Sodium
PENDAHULUAN
Pengaruh salinitas pada tanaman padi memberikan dampak yang cukup buruk
yaitu terjadinya penurunan produksi yang cukup besar, setiap peningkatan 1
dS/m akan terjadi penurunan hasil sekitar 10% (Rad et al. 2012; Sopandie 2014).
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Salinitas tinggi mempengaruhi tanaman dalam dua hal, yaitu efek osmotik dan
efek cekaman ion (Munns 2002). Efek osmotik, yaitu terjadinya penurunan
potensial osmotik larutan tanah sehingga mengurangi ketersediaan air (Sopandie
2014). Konsentrasi garam yang tinggi di dalam tanah mengganggu kapasitas
akar untuk mengambil air, kondisi tersebut menyebabkan dehidrasi parsial sel dan
hilangnya turgor sel karena berkurangnya potensial air di dalam sel (Yuniati 2004).
Efek selanjutnya toksisitas dimana terjadi peningkatan konsentrasi ion yang
bersifat racun bagi tanaman. Efek cekaman ion ini yang merupakan faktor utama
yang dapat menghambat pertumbuhan padi (Yang et al. 2008). Akumulasi Na+
dan Cl+ yang berlebihan dalam sitoplasma menyebabkan perubahan metabolisme
dalam sel mengakibatkan penghambatan proses fisiologis dan biokimia, sehingga
pertumbuhan dan perkembangan tanaman akan terhambat (Munns & Tester
2008). Pada tanaman padi keracunan garam dapat ditandai dengan terhambatnya
pertumbuhan, berkurangnya anakan, hingga akhirnya akan menurunkan produksi
gabah mencapai 50%. (Hakim et al. 2012, Aref & Rad 2012 , Rad et al. 2012).
Mekanisme toleransi salinitas untuk tanaman yang dibudidayakan di tanah
salin mengacu pada proses-proses tersebut sehingga tanaman dapat bertahan
dan berproduksi dengan baik bila ditanam di tanah dengan cekaman salinitas.
Menurut Marschner (2012) mekanisme toleransi tanaman terhadap kondisi
salinitas meliputi ekslusi dan inklusi. Mekanisme inklusi, yaitu suatu mekanisme
mencegah terjadinya keracunan ion-ion garam dengan cara mensintesis solut
kompatibel, kompartementasi garam ke dalam vakuola dan retranslokasi garam
melalui floem dan ekskresi garam dengan menggugurkan daun tua. Mekanisme
eksklusi adalah mekanisme untuk mencegah masuknya ion Na ke dalam jaringan
tanaman dan mencegah terjadinya defisit air secara internal dengan cara sintesis
solut organik dan meningkatkan sukulensi (Sopandie 2014).
Tanaman yang toleran pada kondisi salin dapat menahan atau mengurangi
kerusakan yang ditimbulkan oleh cekaman melalui mengatur penyerapan ion
dan kompartmentasi. Ion-ion Na+ terakumulasi dalam tanaman dalam jumlah
yang relatif banyak akan merusak protein dan fungsi enzim, sehingga akan
mengakibatkan terganggunya sistem metabolisme didalam sel. Tanaman toleran
pada kondisi ini akan mengangkut dan menyimpan Na+ dalam vakuola, sehingga
tanaman dapat mempertahankan pertumbuhan normal. Hal ini disebut dengan
kompartamentasi ionik. Dari studi yang pernah dilakukan kemampuan ini
umumnya terdapat pada hampir semua tanaman tergantung pada pompa proton
yang terletak di membran vakuola, H + akan ditransport ke luar dari dalam vakuola
sementara Na + diangkut ke dalam vakuola. Cara ini akan menyebabkan Na +
terakumulasi dalam vakuola. Kekuatan transfer berasal dari gradien konsentrasi
proton dan potensial elektrokimia ( Bing et al. 2008, Ren et al. 2005).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati pengaruh pemberian
NaCl terhadap kandungan Kalium dan Natrium pada beberapa tetua padi dan putatif
mutan somaklonnya.
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di rumah kaca dan Laboratorium Biokimia, Balai Besar
Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian
(BB Biogen), Bogor.
Bahan tanaman yang digunakan pada penelitian ini adalah padi varietas
Ciherang dan 15 nomor putatif mutan somaklon asal tanaman Ciherang (CH-4-1,
CH-4-3, CH-6-1, CH-6-2, CH-13-1, CH-13-2, CH-16-1, CH-16-2, CH-21, CH27, CH-28, CH-29, CH-30, CH-4-2, CH-4-4), Inpari 13 dan 15 nomor putatif
mutan somaklon asal Inpari 13 (II-13-46, II-13-43, II-13-45, II-13-1, II-13-4, II13-5, II-13-7, II-13-8, II-13-9, II-13-10, II-13-11, II-13-13, II-13-2, II-13-17, II13-20), Inpara 3 dan 15 nomor putatif mutan somaklon (IA-3-1, IA-3-3, IA-3-4,
IA-3-6, IA-3-10, IA-3-11, IA-3-13, IA-3-16, IA-3-17, IA-3-20, IA-3-21, IA-326, IA-3-27, IA-3-18, IA-3-30) serta Pokkali (kontrol toleran) dan IR29 (kontrol
peka). Padi putatif mutan somaklon M2 yang digunakan merupakan hasil dari
mutasi induksi pada kalus dengan sinar gamma yang dikombinasikan dengan
seleksi in vitro.
Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap
faktorial. Faktor pertama tanaman putatif mutan somaklon dan faktor kedua adalah
konsentrasi NaCl (0, 75 mM, dan 150 mM), apabila terdapat pengaruh yang nyata
dari perlakuan terhadap peubah yang diamati, kemudian dilakukan uji lanjut
Duncan pada taraf kepercayaan 95 %. Penilitian dilakukan dengan cara bibit yang
telah berumur satu minggu ditumbuhkan pada larutan Yoshida. Setelah empat hari
ditambah NaCl pada konsentrasi 0, 75 mM dan 150 mM. Pada hari ke-14 daun
dan akar di panen untuk dilakukan analisis terhadap kandungan Na dan K dengan
menggunakan metoda destruksi dikembangkan oleh Balai Penelitian Tanah Litbang
Pertanian.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kandungan Kalium (K) beberapa tetua dan putatif mutan somaklon
Hasil analisis kandungan K pada daun menunjukan interaksi antara nomor-nomor
mutan putatif somaklon dan konsentrasi NaCl memberikan pengaruh yang nyata
terhadap kondungan K pada daun padi (Tabel 1 .)
Pada putatif mutan somaklon yang bersifat toleran terlihat bahwa
peningkatan kandungan NaCl 75 dan 150 mM pada media tanaman menunjukkan
bahwa kandungan K yang cukup tinggi dan berbeda nyata dari pada tetua asal
danputatif mutan somaklon lainnya yang tidak bersifat toleran. Kecuali pada
putatif mutan somaklon yang berasal dari padi varietas Inpari 13, bahwa perlakuan
75mM memberikan pengaruh yang tidak nyata.
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1.84cde
1,96bc
1,93b
1,80e
1,85cde
1,85f
1,63de
1,84cde
1,87cde
1,87cde
1,82e
1,85cde
1,85cde
2,54a
1,94b
1,95bcd

2,36ab
2,56a
2,32b
2,43ab
2,34ab
2,34ab
2,27ab
2,38ab
2,47ab
2,47ab
2,42ab
2,39ab
2,39ab
2,30b
2,42ab
2,44ab

Ciherang
CH -4-1
CH-4-3
CH-6-1
CH-6-2
CH-13-1
CH-13-2
CH-16-1
CH-16-2
CH-21
CH-27
CH-28
CH-29
CH-30
CH4-2
CH4-4

1,372d
1,390d
1,34d
1,346d
1,364d
1,364d
1,254d
1,372d
1,36d
1,378d
1,382d
1,38d
1,382d
2,034a
1,894b
1,706c

150
Inpari13
II-13-42
II-13-43
II-13-45
II-13-1
II-13-4
II-13-5
II-13-7
II-13-8
II-13-9
II-13-10
II-13-11
II-13-13
II-13-2
II-13-17
II-13-20

Nomor
mutan
Padi var.
Inpari13
1,88a
2,09a
2,072a
2,112a
2,024a
2,224a
2,094a
2,082a
2,214a
2,252a
2,102a
2,276a
2,086a
2,1a
1,922a
1,998a

0
1,85a
1,81a
1,73a
1,81a
1,91a
2,11a
1,68a
1,84a
2,10a
2,85a
1,86a
2,80a
1,84a
2,09a
1,82a
1,53a

75
1,67de
1,76abcde
1,66cde
1,72abcde
1,67de
1,41e
1,6de
1,84abcd
2,058ab
1,51de
1,72abcde
1,45e
2,068a
1,99abc
1,70e
1,41e

150

Konsentrasi NaCl
(mM)

Inpara 3
IA-3-1
IA-3-3
IA-3-4
IA-3-6
IA-3-10
IA-3-11
IA-3-13
IA-3-16
IA-3-17
IA-3-20
IA-3-21
IA-3-26
IA-3-27
IA-3-18
IA-3-30

Nomor
mutan
padi var.
Inpara 3
2,38abc
2,48abc
1,84e
2,50abc
2,41abc
2,38abc
2,42abc
2,41abc
2,46abc
2,24cd
2,28cd
3,33de
2,23cd
2,57a
2,56ab
2,57a

0
1,84bcd
1,87bcd
1,60e
1,89bcd
1,786cd
1,84bcd
1,83cd
1,76d
1,83cd
1,97bc
1,99b
3,67a
1,96bc
1,87bcd
1,86bcd
1,87bcd

75

Pada Tabel 2. terlihat hasil analisis kandungan K pada akar yang menunjukan interaksi dan pengaruh nyata antara
nomor-nomor mutan putatif somaklon dan konsentrasi NaCl terhadap kandungan K pada akar padi. Pada putatif mutan
somaklon yang bersifat toleran terlihat bahwa peningkatan kandungan NaCl 75 dan 150 mM pada media tanaman
menunjukkan kandungan K yang cukup tinggi dan berbeda nyata dari tetua asal dan mutan lainnya yang tidak bersifat toleran.

1,372cd
1,334d
1,31d
1,342d
1,348d
1,372cd
1,334d
1,364cd
1,346d
1,558bc
1,58b
3,833a
1,55bc
1,5bcd
1,486bcd
1,498bcd

150

Konsentrasi NaCl
(mM)

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf sama pada satu kolom yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 5%, uji jarak berganda Duncan.

75

0

Konsentrasi NaCl
(mM)

Nomor
mutan
padi var
Ciherang

Tabel 1. Kandungan kalium (%) pada daun tiga varietas dan putatif mutan somaklonnya
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1,74b

1,738b

1,664b

1,664b

1,764b

1,678b

1,674b

1,694b

1,708b

1,704b

2a

1,704b

2,48a

1,82d

1,79d

1,82d

1,82d

1,84d

1,83d

1,85d

1,84d

1,82d

1,84d

1,85d

2,10c

2,20bc

1,85d

CH -4-1

CH-4-3

CH-6-1

CH-6-2

CH-13-1

CH-13-2

CH-16-1

CH-16-2

CH-21

CH-27

CH-28

CH-29

CH-30

CH4-2

CH4-4

1,50ab

1,88a

1,86a

1,50ab

1,50ab

1,85ab

1,87ab

1,8bc

1,69ab

1,75ab

1,55ab

1,55ab

1,77ab

1,72ab

1,70ab

1,30c

0

II-13-20

II-13-17

II-13-2

II-13-13

II-13-11

II-13-10

II-13-9

II-13-8

II-13-7

II-13-5

II-13-4

II-13-1

II-13-45

II-13-43

II-13-42

1,01d

1,01

1,12f
1,13f

1,48b

1,47b

1,15cd

1,39b

1,20bcd

1,54cd

1,58cd

1,27def

1,44d

1,97a

1,41b

1,11cd

1,01d

1,87a

1,07cd

1,01d

1,39b

1,92d

75

0,92d

0,91d

1,40a

1,41a

1,14cd

1,37b

1,12cd

1,33b

1,39a

1,02cd

0,93d

1,14c

0,96d

0,90d

1,39a

1,12cd

150

Konsentrasi NaCl
(mM)

1,24def

2,09a

1,49d

1,2ef

1,12f

1,90ab

1,18ef

1,12f

1,45d

Inpari 13 1,79bc

Inpari 13

Padi var.

Nomor
mutan

IA-3-30

IA-3-18

IA-3-27

IA-3-26

IA-3-21

IA-3-20

IA-3-17

IA-3-16

IA-3-13

IA-3-11

IA-3-10

IA-3-6

IA-3-4

IA-3-3

IA-3-1

Inpara 3

Inpara 3

Padi var.

Nomor
mutan

1,842b

1,64ab

1,63ab

1,64ab
1,83b

1,76ab
1,84b

2,983a

1,85a

1,806a

1,59ab

1,818a

1,674a

1,692a

1,67ab

1,66ab

1,526b

1,66ab

1.692a

75

1,89ab

3,03b

1,93ab

1,91ab

1,80b

2,04a

1,82b

1,83b

1,83b

1,86ab

1,79b

1,86ab

1,83ab

0

1,53ab

1,424ab

1,438ab

1,74ab

2,867a

1,838ab

1,79ab

1,394ab

1,584ab

1,546ab

1,396ab

1,59ab

1,612ab

1,388ab

1,474ab

1,396ab

150

Konsentrasi NaCl
(mM)

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf sama pada satu kolom yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 5%, uji jarak berganda Duncan.

1,9a

1,692b

1,642b

1,60b

1,84d

Ciherang

Cihrrang

150

0

padi var.

75

Konsentrasi NaCl (mM)

Nomor
mutan

Tabel 2. Kandungan kalium (%) pada akar tiga varietas dan putatif mutan somaklonnya

Secara umum untuk tanaman yang bersifat toleran memiliki kemampuan
untuk mempertahankan dan meningkatkan kandungan K pada jaringan tanaman,
sebaliknya untuk tanaman yang peka kandungan K pada jaringan cenderung
menurun. Pada padi varietas Ciherang terlihat peningkatan pemberian NaCl
hingga 150 mM mengakibatkan kandungan K pada jaringan daun padi Ciherang,
CH13-2 (mutan yang peka) dan IR 29 menurun, sedangkan pada varietas Pokkali
dan CH4-2 (mutan toleran) kandungan K cenderung meningkat. Hal yang sama
juga terjadi pada padi varietas Inpara 3 dimana peningkatan konsentrasi NaCl
untuk putatif mutan somaklon mengakibatkan penurunan kandungan K pada daun
Inpara 3 dan mutan peka IA-3-1, sedangkan pada IA-3-21 karena bersifat lebih
toleran maka kandungan K cenderung naik. Hal ini sesuai dengan temuan Obata
et al. (2007) bahwa pada varietas padi yang toleran memiliki kemampuan untuk
menyerap K lebih besar dari pada tanaman peka.
Sementara pada padi Inpari 13, perlakuan NaCl hingga 150 mM dapat
menurunkan kandungan K pada tanaman yang peka maupun toleran, namun hasil
pada tanaman yang toleran (II-13-42) penurunannya tidak terlalu besar. Tavakkoli
et al (2011) menyatakan bahwa cekaman salinitas berpengaruh terhadap ketidak
seimbangan ion dalam sel, khususnya perihal penurunan konsentrasi ion K+ pada
tanaman yang peka.
Kandungan natrium (Na) beberapa tetua dan putatif mutan somaklon
Interaksi antara nomor – nomor mutan dan konsentrasi NaCl memberikan
pengaruh yang nyata terhadap kandungan natrium pada daun tanaman padi. Padi
putatif mutan asal varietas Ciherang yang bersifat toleran seperti CH-30 dan CH4-2 setelah diberikan perlakuan NaCl 75 dan 150 mM memberikan respon terhadap
kandungan NaCl yang lebih rendah dan berbeda nyata dari pada nomor - nomor
mutan yang peka dan moderat maupun tanaman tetuanya (Tabel 3). Begitu pula
dengan nomor-nomor mutan yang berasal dari padi varietas Inpari13 dan Inpara 3.
Untuk mutan yang bersifat toleran kandungan Na, setelah diberi perlakuan NaCl
kandungan Na lebih rendah dan berbeda nyata dari tanaman mutan dan tetua
asalnya.
Pada Tabel 4. tampak interaksi antara nomor–nomor mutan dan konsentrasi
NaCl terhadap kandungan natrium pada akar tanaman padi. Padi putatif mutan asal
varietas Ciherang, Inpari 13 dan Inpara 3 yang bersifat toleran seperti CH30, CH4-2, II-13-42, II-13-7, II-13-10, II-13-13 II-13- 2 and IA-3-21, setelah diberikan
perlakuan NaCl 75 dan 150 mM memberikan repon terhadap kandungan Na yang
lebih rendah dan berbeda nyata dari nomor - nomor mutan yang bersifat peka dan
moderat maupun tanaman tetuanya.

20

Yunita et al: Pengaruh Perlakuan Nacl Terhadap Kandungan Kalium dan Natrium....

Tabel 3. Kandungan natrium (%) pada daun tiga varietas dan putatif mutan
somaklonnya
nomor
mutan
padi var
ciherang
Ciherang
CH -4-1
CH-4-3
CH-6-1
CH-6-2
CH-13-1
CH-13-2
CH-16-1
CH-16-2
CH-21
CH-27
CH-28
CH-29
CH-30
CH4-2
CH4-4

Konsentrasi NaCl
(mM)
0
0,91ab
1,01c
1,27ab
1,26ab
1,26ab
1,28ab
0,9ab
1,27ab
1,312a
1,26ab
1,254b
1,28ab
1,28ab
0,98c
1,00c
1,02c

75
1,27d
1,95 a
1,34bc
1,26d
1,188e
1,34b
1,28d
1,27d
1,26d
1,26d
1,26d
1,28cd
1,28cd
1,03 f
1,04f
1,93a

nomor
mutan
Padi var.
150
Inpari 13

1,25e
2,02b
1,36c
1,24e
1,32cd
1,3cde
1,3e
1,25e
1,34cd
1,24e
1,24e
1,28de
1,26de
1,07f
1,07f
2,28a

Inpari 13
II-13-42
II-13-43
II-13-45
II-13-1
II-13-4
II-13-5
II-13-7
II-13-8
II-13-9
II-13-10
II-13-11
II-13-13
II-13-2
II-13-17
II-13-20

Konsentrasi NaCl
(mM)
0
0,9a
1,42a
1,44a
1,45a
1,31a
1,41a
1,46a
1,38a
1,452a
1,468a
1,4a
1,48a
1,44a
0,966b
1,324a
0,976b

75
2,30a
1,49c
1,49c
1,50c
2,10b
2,20ab
1,51c
1,53c
2,28ab
1,51c
1,45c
1,49c
1,49c
1,20d
2,26ab
2,30a

nomor
mutan
Padi var.
150
Inpara 3

2,26a
1,57c
2,45a
2,57a
2,22a
2,32a
1,8b
1,63c
2,33a
1,8c
1,61c
1,99a
1,63c
1,2d
2,42a
2,41a

Inpara 3
IA-3-1
IA-3-3
IA-3-4
IA-3-6
IA-3-10
IA-3-11
IA-3-13
IA-3-16
IA-3-17
IA-3-20
IA-3-21
IA-3-26
IA-3-27
IA-3-18
IA-3-30

Konsentrasi NaCl
(mM)
0
0,989c
0,976c
1,26b
1,532a
1,27b
1,27b
1,276b
1,262b
1,262b
1,24b
1,262b
0,966c
1,22b
1,278b
1,27b
1,282b

75
2,30cd
2,30a
1,26d
1,31cd
1,27cd
1,34cd
1,27cd
1,39c
1,26d
1,98b
2,00b
1,12e
1,96b
1,27cd
1,26cd
1,28cd

150
2,26a
2,414a
1,506bc
1,28c
1,254c
1,662bc
1,812b
1,594bc
1,246c
2,28a
2,296a
1,2c
2,26a
1,258c
1,25c
1,262c

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf sama pada satu kolom yang sama tidak berbeda nyata
pada taraf 5%, uji jarak berganda Duncan

Tabel 4. Kandungan Natrium (%) pada akar tiga varietas dan putatif mutan
somaklonnya
nomor
mutan
padi var.
Ciherang
Ciherang
CH -4-1
CH-4-3
CH-6-1
CH-6-2
CH-13-1
CH-13-2
CH-16-1
CH-16-2
CH-21
CH-27
CH-28
CH-29
CH-30
CH4-2
CH4-4

Konsentasi NaCl
nomor
(mM)
mutan
0
75
150 Padi var.
Inapari 13
1,65a 1,69b 1,694b Inpari 13
1,764a 1,99a 1,94b II-13-42
1,47a 1,662b 1,744b II-13-43
1,626a 1,678b 1,684b II-13-45
1,65a 1,69b 1,694b II-13-1
1,48a 1,648b 1,728b II-13-4
1,638a 1,67b 1,756b II-13-5
1,65a 1,69b 1,816b II-13-7
1,662a 1,712b 1,734b II-13-8
1,638a 1,682b 1,678b II-13-9
1,636a 1,744b 1,75b II-13-10
1,66a 1,69b 1,694b II-13-11
1,66a 1,698b 1,744b II-13-13
0,77b 0,9c
1,3c II-13-2
0,79b 0,98c 1,24c II-13-17
1,77a 1,996a 1,9b II-13-20

Konsentasi NaCl
nomor
(mM)
mutan
0
75
150 Padi var.
Inpara 3
1,8a 2,56
2,708a Inpara 3
1,03b 1,54c 1,49b IA-3-1
1,03b 1,54c 2,49a IA-3-3
1,15a 1,616c 2,574a IA-3-4
1,92a 2,34b 2,378a IA-3-6
2,02a 2,44b 2,558a IA-3-10
1,19a 1,658c 2,556a IA-3-11
1,05b 1,56c 1,51b IA-3-13
2,028a 2,448b 2,566a IA-3-16
1,228a 1,748c 2,16ab IA-3-17
1,07a 1,58c 1,53b IA-3-20
1,268a 1,78c 2,16ab IA-3-21
1,11a 1,42c 1,432b IA-3-26
1,074a 1,582c 1,525b IA-3-27
1,86a 2,5b
2,628a IA-3-18
1,8a 2,88a 2,628a IA-3-30

Konsentasi NaCl
(mM)
0
75
150
1,65bc
1,64bc
1,52c
1,814a
1,65bc
1,72ab
1,65bc
1,65bc
1,64bc
0,91d
0,932d
0,90d
0,89d
1,65bc
1,64bc
1,65bc

1,69ab
1,678b
1,726ab
1,8ab
1,69ab
1,756ab
1,728ab
1,89a
1,676b
1,78ab
1,826ab
1,69c
1,76ab
1,688ab
2,366a
1,692ab

1,694ab
1,756ab
1,79ab
1,662ab
1,694ab
1,812ab
1,912ab
2,094a
1,954a
1,81ab
1,85ab
1,68c
1,79ab
1,966a
1,958a
1,97a

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf sama pada satu kolom yang sama tidak berbeda nyata
pada taraf 5%, uji jarak berganda Duncan
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Secara umum perlakuan NaCl hingga 150 mM mengakibatkan peningkatan
kandungan Na pada jaringan daun. Pada varietas Ciherang pemberian NaCl
direspon hampir sama akan tetapi untuk tanaman yang bersifat toleran (Pokkali
dan CH4-2) peningkatan tidak terlalu besar, dimana tanaman cenderung mampu
mempertahankan kandungan Na yang relatif rendah. Sedangkan pada tanaman
yang peka (Ciherang, IR 29 dan CH-13-2) kandungan Na relatif tinggi.
Hal yang sama juga terjadi pada tanaman padi varietas Inpari13 dan Inpara
3, peningkatan konsentrasi NaCl pada media tanam akan meningkatkan kandungan
Na pada jaringan tanaman khususnya pada tanaman yang peka ( II-13-17, IA-3-1).
Untuk tanaman yang toleran (II-13-42 dan IA-3-21) peningkatannya relatif tidak
terlalu besar sehingga tidak bersifat racun bagi tanaman, hal ini berarti tanaman
tersebut memiliki mekanisme ketahanan eklusi dimana tanaman mampu mencegah
masuknya Na kedalam jaringan tanaman atau mencegah terjadinya translokasi Na
di daun tanaman (Matsushita & Matoh 2006).
Cekaman garam mengakibatkan ketidak seimbangan kandungan unsur
hara dengan meningkatnya tingkat salinitas yang menyebabkan akumulasi Na
yang berlebih di daun dan akar. Kandungan Na meningkat sejalan meningkatnya
pelakuan salinitas baik pada daun dan akar, namun peningkatan kandungan Na
lebih tinggi terjadi di akar dari pada daun. Unsur Na terakumulasi pada tunas
dan akar secara bertahap, tergantung pada konsentrasi garam yang terdapat dalam
larutan tanah (Djanaguiraman et al. 2006).
Rasio K/Na
Nilai rasio K/Na merupakan kesembangan kandungan K dan Na pada
tanaman yang dapat digunakan sebagai indikator mekanisme tolerasi salinitas.
Pada Tabel 5 tampak putatif mutan somaklon yang bersifat toleran memiliki nilai
K/Na yang cenderung tetap setelah diberi perlakuan NaCl, sedangkan pada yang
peka terjadi penurunan nilai K/Na yang cukup besar.
Pada Tabel 5 ditampilkan bahwa putatif mutan somaklon asal varietas
Ciherang CH-30 dan CH-4-2 terjadi penurunan nilai rasio K/Na, dimana
perlakuan kontrol nilainya sebesar 2,35 dan 2,42. Sementara dengan pemberian
NaCl besar 150 mM menyebabkan penurun sehingga menjadi 1,9 dan 1,77. Pada
tanaman kontrol dan putatif mutan somaklon yang besifat peka terjadi penurunan
yang cukup besar, dimana pada tanman kontrol Ciherang tanpa perlakuan NaCl
nilainya sebesar 2,59 kemudian setelah diberi perlakuan 75 dan 150 NaCl terjadi
penurunan.
Pada putatif mutan somaklon asal varietas Inpari 13 yang bersifat toleran
seperti II-13-42, II-13-7, II-13-10, II-13-13, II-13-2, pemberian NaCl hingga 150
mM mengakibatkan terjadinya penurunan nilai rasio K/Na yang cukup besar.
Hal yang sama juga terjadi pada putatif mutan somaklon yang bersifat toleran
terhadap NaCl asal Inpara 3, yaitu IA-3-21. Untuk tanaman-tanaman yang
toleran terhadap kondisi salin ternyata dapat menyimpan garam dalam konsentrasi
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rendah di tajuk, sehinga rasio K/Na pada tajuk (daun) tidak terlalu besar, hal ini
dikarenakan penyerapan terhadap ion–ion garam juga rendah (Soepandi 2014).
Tabel 5. Nilai rasio K/Na pada daun tiga varietas dan putatif mutan somaklon hasil
seleksi di rumah kaca
nomor
mutan
padi var.

Konsentrasi NaCl nomor
(mM)
mutan
0

75

Konsentrasi NaCl nomor
(mM)
mutan

150 Padi var.

Ciherang

0

75

150 Padi var.

Inpari 3

Konsentrasi NaCl
(mM)
0

75

150

Inpara 3

Ciherang

2,59 1,45 1,10

Inpari 13 2,09

0,80

0,74 Inpara 3

2,41

0,80

0,61

CH -4-1

2,53 1,01 0,69

II-13-42

1,47

1,21

1,12 IA-3-1

2,54

0,81

0,55

CH-4-3

1,83 1,44 0,99

II-13-43

1,44

1,16

0,68 IA-3-3

1,46

1,27

0,87

CH-6-1

1,93 1,43 1,09

II-13-45

1,46

1,21

0,67 IA-3-4

1,63

1,44

1,05

CH-6-2

1,86 1,56 1,03

II-13-1

1, 55

0,91

0,75 IA-3-6

1,90

1,41

1,07

CH-13-1

1,83 1,38 1,05

II-13-4

1,58

0,96

0,61 IA-3-10

1,87

1,37

0,83

CH-13-2

2,52 1,27 0,96

II-13-5

1,43

1,11

0,89 IA-3-11

1,90

1,44

0,74

CH-16-1

1,87 1,45 1,10

II-13-7

1,51

1,20

1,13 IA-3-13

1,91

1,27

0,86

CH-16-2

1,88 1,48 1,01

II-13-8

1,52

0,92

0,88 IA-3-16

1,95

1,45

1,08

CH-21

1,96 1,48 1,11

II-13-9

1,53

1,89

0,84 IA-3-17

1,81

0,99

0,68

CH-27

1,93 1,44 1,11

II-13-10

1,50

1,28

1,07 IA-3-20

1,81

1,00

0,69

CH-28

1,87 1,45 1,08

II-13-11

1,54

1,88

0,73 IA-3-21

3,45

3,28

3,19

CH-29

1,87 1,45 1,10

II-13-13

1,45

1,23

1,27 IA-3-26

1,83

1,00

0,69

CH-30

2,35 2,47 1,90

II-13-2

2,17

1,74

1,66 IA-3-27

2,01

1,47

1,19

CH4-2

2,42 1,87 1,77

II-13-17

1,45

0,81

0,70 IA-3-18

2,02

1,48

1,19

CH4-4

2,39 1,01 0,75

II-13-20

2,05

0,67

0,59 IA-3-30

2,00

1,46

1,19

KESIMPULAN
Pada nomor-nomor putatif mutan somaklon yang bersifat toleran terhadap NaCl
menunjukkan kandungan K, yang cenderung tetap, sedangkan kandungan Na
dalam daun lebih rendah akibatnya ratio K/Na cendrung lebih tinggi dari pada
tanaman yang peka.
DAFTAR PUSTAKA
Aref F, Rad H E. 2012. Physiology characterization of rice under salinity stress
during vegetatif and reproductive stage. Indian J.Sci.Technol. 5(4)25782585
Bing L, Zhao B C, Shen Y Z, Huang Z J, Ge R C, 2008. Progress of study on salt
tolerance and salt tolerant related genes in plant. Journal of Hebei Normal
University/ Natural Science Edition. 32(2): 243-248

Yunita et al: Pengaruh Perlakuan Nacl Terhadap Kandungan Kalium dan Natrium....

23

Djanaguiraman M, Sheeba J A, Shanker A K, Devi DD and Bangarusamy U.
2006. Rice can acclimate 229 to lethal level of salinity bypretreatment
with sublethal level of salinitythrough osmotic adjustment. Plant Soil, 284:
363–373.
Hakim M A, Juraimi A S, Hanafi M M, Ismail M R, Rafii M Y, Islam M M, Selamat
A. 2014. The effect of salinity on growth, ion accumulation and yield of rice
varieties. J. Anim. Plant Sci. 24(3);874-885
Marschner P. 2012. Mineral Nutrition of Higher Plants. Third Edition. Elsevier.
649 P.
Matsushita M, Matoh T. 2006. Characterization of Na+ exclusion mechanisms
of salt-tolerant reed plants in comparison with salt-sensitive rice plants.
Hysiologia Plantarum 83(1):170–176.
Munns R. 2002. Commparative physiology of salt and water stress. Plant Cell and
Environment. 25:239-250.
Munns R, M Tester, 2008. Mechanisms of Salinity Tolerance, Annu. Rev. Plant
Biol. 2008. 59:651–81.
Obata T, Kitamoto H K, Nakamura A, Fukuda A, Tanaka Y. 2007. Rice shaker
potassium channel OsKAT1 Confers tolerance to salinity stress on yeast
and rice cells. Plant Physiol. 144:1978-1985.
Rad H E, Aref F, Rezaei M. 2012. Response of rice to different salinity level
during different growth stages. Res. J. App. Sci. Eng. Technol 4(17):30403047.
Ren Z H, Gao J P, Li L G, Cai X L, Huang W, Chao D Y, Zhu M Z, Wang Z Y,
S Luan S, Lin H X. 2005. A rice quantitative trait locus for salt tolerance
encodes a sodium transporter. Nat. Genet. 37(10): 1141-1146.
Sopandie D. 2014. Fisiologi adaptasi tanaman terhadap cekaman abiotik pada
agroekositem tropika. Bogor. Indonesia.IPB press. 228p.
Tavakkoli E, Fatehi F, Coventry S, Rengasamy P, McDonald G K. 2011. Additive
effects of Na+ and Cl– ions on barley growth under salinity stress. J. Ex. Bot.
62(6):2189–2203.
Yang X H, Peng X J, Yang G H, Feng L L, Wang K, and Li Y S, 2008, Preliminary
function analysis of rice OsRab7 in salt tolerance and construction of its
genetic transformation vector, Journal of Wu han Botanical Research.
26(1): 1-6.
Yuniati R. 2004. Penapisan galur kedelai (Glycine max L.) Merril toleran terhadap
NaCl untuk penanaman di lahan salin. Markara Sains 8(1) : 21-24.

24

Yunita et al: Pengaruh Perlakuan Nacl Terhadap Kandungan Kalium dan Natrium....

PENGGUNAAN INFORMASI KALENDER TANAM UNTUK
MENGATUR STRATEGI POLA DAN JADWAL TANAM
1

Fathnur, 2Lalu M. Zarwazi

1

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tenggara
Jl. Prof. Muh. Yamin, No. 89 Kendari 93114, Indonesia
Telepon : (0401)325871 faximile : (0401) 323180
Website : www.sultra.litbang.pertanian.go.id
e-mail : bptp-sultra@litbang.pertanian.go.id
2

Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi)
Jalan Raya 9, Sukamandi, Ciasem, Subang 41256
Telp : 0260-520157 Fax : 0260-521104
Website : bbpadi.litbang.pertanian.go.id
e-mail : bbpadi@litbang.pertanian.go.id
ABSTRAK
Penyediaan pangan terutama beras dalam jumlah cukup dan harga yang terjangkau
tetap menjadi prioritas utama pembangunan nasional. Indonesia menghadapi
berbagai tantangan dalam mempertahankan swasembada beras. Diantaranya,
tingginya pertumbuhan populasi penduduk, konversi lahan sawah subur,
keterbatasan sumber daya air, terjadinya banjir dan kekeringan akibat perubahan
iklim (climate change) karena pemanasan global. Kegagalan dan keberhasilan
panen padi tak bisa lepas dari kondisi iklim. Akhir-akhir ini iklim semakin tidak
bersahabat, beragam kondisi cuaca dan iklim dari waktu ke waktu dan dari satu
tempat ke tempat yang lain, menyebabkan hasil dan produksi padi juga beragam,
baik menurut tempat maupun menurut waktu. Langkah-langkah analisis yang
perlu dilakukan untuk memahami masalah iklim di suatu daerah dan bagaimana
informasi prakiraan iklim digunakan untuk menyusun langkah-langkah antisipatif.
Langkah antisipatif disusun dengan tujuan untuk menghindari atau meminimumkan
kemungkinan dampak negatif yang akan terjadi pada suatu musim tertentu atau
memanfaatkan kemungkinan kondisi iklim yang baik pada suatu musim sehingga
produksi tanaman dapat ditingkatkan. Untuk memadu upaya ini maka diperlukan
pemahaman tentang klasifikasi iklim, mengenal permasalahan iklim, pemanfaatan
data curah hujan, perubahan iklim dan kalender tanam, serta perubahan iklim dan
budidaya tanaman pangan.
Kata kunci : cuaca, iklim, kalender tanam, pangan.
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ABSTRACT
The provision of food, especially rice in sufficient quantities and at affordable
prices remains the priority of national development. Indonesia faces numerous
challenges in maintaining self-sufficiency in rice. Among them, the high population
growth, lush paddy field conversion, limited water resources, floods and droughts
caused by climate change due to global warming. Failures and success of the rice
harvest could not escape from climatic conditions. And lately increasingly hostile
climate. Weather and climate conditions vary over time and from one place to
another, causing the results and rice production also varied, whether by location
or by time. Step-by-step analysis is required to understand climate issues in an
area and how the information is used to compile the climate forecast anticipatory
measures. Anticipatory measures are intended to avoid or minimize possible
negative impacts that would occur in a particular season or use the possibility of
favorable climatic conditions in a season so that production can be increased. This
is necessary to unite efforts anticipatory tools, such as cropping calendars (katam)
which contains recommendations technology and production facilities needed.
Keywords: climatic, crop calendar, food, weather.
PENDAHULUAN
Di tengah masalah yang dihadapi dunia akan krisis pangan yang salah satunya
dipicu oleh adanya perubahan iklim, Badan Litbang Pertanian sebagai suatu
institusi riset pemerintah sejak tahun 1970-an telah menaruh perhatian yang sangat
intens terkait dengan sumberdaya iklim. Sehubungan dengan hal ini maka telah
disusun peta zona agroklimat Oldeman yang menggambarkan zona kesesuaian
iklim untuk pertanaman padi dan palawija.
Penyediaan pangan terutama beras dalam jumlah yang cukup dan harga
terjangkau tetap menjadi prioritas utama pembangunan nasional. Selain
merupakan makanan pokok lebih dari 95% rakyat Indonesia, bercocok tanam padi
juga telah menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 20 juta rumah tangga
petani di pedesaan, sehingga dari sisi ketahanan pangan nasional fungsinya
menjadi sangat penting dan strategis (Balai Besar Padi, 2009). Namun sampai
saat ini Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan
swasembada beras. Diantaranya seperti tingginya pertumbuhan populasi
penduduk, konversi penggunaan lahan sawah subur ke tanaman lainnya yang lebih
bernilai jual tinggi, pembangunan kawasan perumahan, perkantoran dan kawasan
industri, meningkatnya kompetisi antar usahatani, keterbatasan sumber daya air,
terjadinya banjir dan kekeringan akibat perubahan iklim (climate change) karena
pemananasan global (Suyamto dan Zaini, 2010).
Air memegang peranan yang penting dalam pertumbuhan hingga panen
untuk komoditi pertanian. Hal ini disebabkan karena air merupakan komponen
utama jaringan tanaman, pengangkut unsur hara dari tanah ke akar dan komponen
organik yang terbentuk dari fotosintesis. Di daerah tropis hampir seluruh persediaan
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air bagi tanaman berasal dari hujan. Oleh sebab itu kegagalan dan keberhasilan
panen subsektor pertanian tak bisa lepas dari kondisi iklim. Persoalannya, akhirakhir ini iklim semakin tidak bersahabat dan kegagalan panen sering terjadi akibat
iklim yang ekstrem. Pemanfaatan data iklim dalam produksi tanaman pangan
antara lain dilakukan untuk pembagian wilayah dalam kaitan mengatur waktu dan
pola tanam, khususnya untuk tanaman pangan.
Dengan semakin majunya sistem pengamatan iklim global dan teknologi
prakiraan iklim, kemampuan untuk memperkirakan kejadian iklim ekstrem saat
ini sudah sangat baik. Teknologi yang tersedia saat ini sudah mampu memprediksi
dengan tepat kondisi iklim suatu musim sejak 2-6 bulan sebelumnya. Namun
demikian pemanfaatan informasi prakiraan iklim oleh petani, yang ditujukan untuk
mengantisipasi kemungkinan terjadinya gagal panen akibat iklim ekstrem masih
sangat kurang. Salah satu penyebab utama rendahnya pemanfaatan informasi
prakiraan iklim adalah belum ada sistem penyebarluasan informasi iklim yang
efektif bagi petani. Tantangan yang lain adalah bagaimana menyampaikan
informasi prakiraan iklim yang mudah dimengerti oleh para petani sehingga
mereka bisa memanfaatkannya untuk kemudian menyusun strategi budi daya dan
langkah operasional lainnya. Dengan begitu dampak negatif dari iklim ekstrem
dapat diminimalkan atau dihindari.
Berdasarkan beberapa laporan pengkajian diketahui bahwa permasalahan
utama dalam penerapan teknologi usahatani padi antara lain karena penerapan
teknologi pertanian belum utuh dan bersifat parsial, pada umumnya petani baru
menerapkan sebagian dari paket komponen teknologi sebagaimana tertera dalam
model pengelolaan tanaman terpadu (PTT) padi sawah.
Terkait dengan penentuan waktu tanam yang tepat, Badan Litbang Pertanian
terus berupaya menghasilkan inovasi dan memperbarui informasi iklim yang
dikeluarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui
piranti yang dikenal dengan nama katam terpadu. Katam terpadu ini diharapkan
dapat disosialisasikan secara intensif kepada seluruh pengguna, khususnya bagi
penyuluh pertanian yang kemudian untuk segera disampaikan kepada petani dan
diimplementasikan dengan baik di lapangan. Oleh karena itu diharapkan ada
tindakan penyesuaian antara pola pertanian dengan pola iklim daerah setempat.
Tindakan ini dilaksanakan agar dengan memahami iklim setempat maka resiko
kegagalan yang disebabkan oleh penyimpangan iklim dapat diperkecil.
Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mereview penjelaskan tentang
klasifikasi iklim, mengenal permasalahan iklim, pemanfaatan data curah hujan,
perubahan iklim dan kalender tanam, serta perubahan iklim dan budidaya tanaman
pangan.
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PEMBAHASAN
1.

Klasifikasi Iklim
Khusus untuk iklim di Indonesia, pernah ada tiga jenis klasifikasi yang
dibuat oleh orang yang berbeda, walaupun sebenarnya didasarkan pada
landasan pikir yang sama yaitu ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh
Julius Mohr yang membedakan bulan basah dan bulan kering. Klasifikasi
iklim tersebut adalah klasifikasi Mohr (1922), klasifikasi Smith-Fergusson
(1951) dan klasifikasi Oldeman (1975).
Sistem Klasifikasi Mohr
Klasifikasi Mohr didasarkan pada hubungan antara penguapan dan
besarnya curah hujan, dari hubungan ini didapatkan tiga jenis pembagian
bulan dalam kurun waktu satu tahun. Keadaan yang disebut bulan basah
apabila curah hujan > 100 mm per bulan, bulan lembab bila curah hujan bulan
berkisar antara 100-60 mm dan bulan kering bila curah hujan < 60 mm per
bulan.
Sistem Klasifikasi Schmidt-Ferguson
Sistem klasfikasi ini sangat terkenal di Indonesia, dan penyusunan peta
iklim menurut klasifikasi Schmidt-Ferguson lebih banyak digunakan untuk
iklim hutan. Pengklasifikasian iklim menurut Schmidt-Ferguson ini didasarkan
pada nisbah bulan basah dan bulan kering seperti kriteria bulan basah dan
bulan kering klasifikasi iklim Mohr. Pencarian rata-rata bulan kering atau
bulan basah (X) dalam klasifikasi iklim Schmidt-Ferguson dilakukan dengan
membandingkan jumlah/frekunsi bulan kering atau bulan basah selama tahun
pengamatan dengan banyaknya tahun pengamatan (n).
Schmidt-Ferguson membagi tipe-tipe iklim dan jenis vegetasi yang
tumbuh di tipe iklim tersebut adalah sebagai berikut : tipe iklim A (sangat
basah) jenis vegetasinya adalah hutan hujan tropis, tipe iklim B (basah) jenis
vegetasinya adalah hutan hujan tropis, tipe iklim C (agak basah) vegetasinya
adalah hutan dengan jenis tanaman yang mampu menggugurkan daunnya di
musim kemarau, tipe iklim D (sedang) jenis vegetasi adalah hutan musim, tipe
iklim E (agak kering) jenis vegetasinya hutan savana, tipe iklim F (kering)
jenis vegetasinya hutan savana, tipe iklim G (sangat kering) jenis vegetasinya
padang ilalang dan tipe iklim H (ekstrim kering) jenis vegetasinya adalah
padang ilalang.
Sistem Klasifikasi Oldeman
Klasifikasi iklim yang dilakukan oleh Oldeman didasarkan kepada
jumlah kebutuhan air oleh tanaman, terutama pada tanaman padi. Penyusunan
tipe iklimnya berdasarkan jumlah bulan basah yang berlangsung secara
berturut-turut. Oldeman, et al (1980) dalam BMKG (2013) mengungkapkan
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bahwa kebutuhan air untuk tanaman padi adalah 150 mm/bulan sedangkan
untuk tanaman palawija adalah 70 mm/bulan, dengan asumsi bahwa peluang
terjadinya hujan yang sama adalah 75% maka untuk mencukupi kebutuhan
air tanaman pada 150 mm/bulan diperlukan curah hujan sebesar 220 mm/
bulan, sedangkan untuk mencukupi kebutuhan air untuk tanaman palawija
diperlukan curah hujan sebesar 120 mm/bulan, sehingga menurut Oldeman
suatu bulan dikatakan bulan basah apabila mempunyai curah hujan bulanan
lebih besar dari 200 mm dan dikatakan bulan kering apabila curah hujan
bulanan lebih kecil dari 100 mm. Curah hujan antara 200 mm hingga 100
mm termasuk dalam bulan lembab namun tidak digunakan dalam penentuan
klasifikasi menurut Oldeman. Kriteria jumlah curah hujan yang cukup tinggi
ini menyebabkan klasifikasi ini banyak digunakan untuk pertanian dengan tipe
tanaman semusim yang kebanyakan berakar pendek. Dengan perakaran yang
pendek maka kebutuhan air akan cukup banyak karena daerah penyerapan
oleh akar cukup tidak terlalu dalam. Maka dengan klasifikasi menurut
Oldeman yang menggunakan kriteria curah hujan 200 mm/bulan dirasa cukup
sesuai dengan tanaman berakar pendek.
Lamanya periode pertumbuhan padi terutama ditentukan oleh jenis/
varietas yang digunakan, sehingga periode 5 bulan basah berurutan dalam
satu tahun dipandang optimal untuk satu kali tanam. Jika lebih dari 9 bulan
basah maka petani dapat melakukan 2 kali masa tanam. Jika kurang dari
3 bulan basah berurutan, maka tidak dapat membudidayakan padi tanpa
tambahan irigasi.
Awal musim ditentukan jika curah hujan dalam satu dekade dan tiap
dekade berikutnya lebih besar dari 50 mm untuk musim hujan, sedangkan
untuk musim kemarau kurang dari 50 mm. Lebih mudahnya dalam tiga
dekade harus lebih besar dari 150 mm untuk musim hujan dan kurang dari
150 mm untuk musim kemarau.
Oldeman membagi lima zona iklim dan lima sub zona iklim. Zona iklim
merupakan pembagian dari banyaknya jumlah bulan basah berturut-turut
yang terjadi dalam setahun. Sedangkan sub zona iklim merupakan banyaknya
jumlah bulan kering berturut-turut dalam setahun. Pemberian nama zona
iklim berdasarkan huruf yaitu zona A, zona B, zona C, zona D dan zona E.
Sedangkan pemberian nama sub zona berdasarkan angka yaitu sub 1, sub 2,
sub 3, sub 4 dan sub 5.
Zona A dapat ditanami padi terus menerus sepanjang tahun. Zona B
hanya dapat ditanami padi 2 periode dalam setahun. Zona C, dapat ditanami
padi 2 kali panen dalam setahun, dimana penanaman padi yang jatuh saat
curah hujan di bawah 200 mm/bulan dilakukan dengan sistem gogo rancah.
Zona D, hanya dapat ditanami padi satu kali masa tanam. Zona E, penanaman
padi tidak dianjurkan tanpa adanya irigasi yang baik.
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2.

Mengenal Permasalahan Iklim
Beberapa bentuk permasalahan iklim yang umum terjadi di suatu daerah
diantaranya ialah :

3.

a.

Hujan tipuan atau ‘false rain’. Hujan tipuan ialah hujan yang hanya terjadi
satu atau dua hari pada bulan awal musim hujan dan kemudian diikuti
oleh hari tidak hujan selama beberapa hari sehingga dapat mengagalkan
kembali tanaman yang sudah ditanam. Masalah hujan tipuan ini seringkali
terjadi di wilayah Indonesia Timur. Sebagian besar petani di wilayah ini
sering menanam sampai dua atau tiga kali karena mereka sudah terlanjur
tanam karena adanya hujan tipuan padahal sebenarnya musim hujan
belum benar-benar masuk.

b.

Hujan ekstsrim tinggi pada puncak musim hujan. Terjadinya hujan
ekstrim (tinggi hujan jauh di atas normal) pada musim hujan dapat
menimbulkan banjir dan menghanyutkan atau menggagalkan tanaman.
Pada daerah yang memiliki hujan tipe monsoon, hal ini sering terjadi
pada bulan-bulan Januari – Februari.

c.

Jeda musim atau season break. Jeda musim ialah suatu fase dimana pada
musim hujan terjadi hari tidak hujan selama beberapa hari berturut-turut
sehingga dapat menurunkan hasil tanaman. Masalah ini cukup sering
terjadi di wilayah Indonesia bagian Timur, tetapi akhir-akhir ini juga
sering muncul di wilayah jawa.

d.

Musim hujan berakhir lebih awal. Pada saat fenomena El Nino
berlangsung, pada banyak daerah musim hujan dapat berakhir lebih cepat
dari biasanya atau hujan mendadak hilang pada bulan-bulan berikutnya,
sehingga tanaman kedua terkena kekeringan. Masalah ini muncul karena
pada waktu musim tanam pertama berakhir, hujan biasanya masih
banyak dan petani biasanya akan melanjutkannya dengan penanaman
kedua. Setelah penanaman dilakukan, musim hujan berakhir lebih cepat
sehingga tanaman terkena kekeringan.

Pemanfaatan Data Curah Hujan
Penyediaan jasa informasi iklim yaitu BMKG (Badan Meteorologi,
Klimatologi dan Geofisika) memberikan dua jenis informasi prakiraan iklim
utama yaitu informasi awal musim dan sifat musim. Informasi prakiraan
untuk awal musim hujan dan sifat musim hujan biasanya diberikan sekitar
bulan Juni atau Juli. Selain itu, setiap bulannya BMKG juga memberikan
evaluasi prakiraan sifat hujan dan hasil prakiraan bulan berikutnya. Selain
itu, pada saat ini Kementerian Pertanian sudah mengembangkan sistem
kelembagaan bagaimana informasi iklim dapat disampaikan ke daerah dan
digunakan dalam menentukan kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim.
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Usaha pertanian yang efektif adalah memadukan penggunaan sumber
daya alam terutama iklim dan tanah. Mempelajari perilaku iklim terutama
curah hujan, setidaknya telah meningkatkan efisiensi penggunaan air,
mengurangi resiko bencana alam, banjir dan kekeringan pada tanaman
pangan. Pola tanam yang baik tentu tidak terlepas dari penggunaan data
hujan seberapa pun sederhananya. Data yang baik memberikan kontribusi
yang optimal pada perencanaan waktu tanam dan menentukan prakiraan yang
akurat dalam lingkup area tertentu.
4.

Perubahan Iklim dan Kalender Tanam
Keragaman (variabilitas) dan perubahan iklim merupakan proses
alami yang terjadi secara dinamis dan terus-menerus. Hal ini dicirikan oleh
ketidak menentunya pola curah hujan dan musim, serta peningkatan frekuensi
kejadian anomali/penyimpangan iklim (Anonimous, 2013).
Pada sektor pertanian, dampak perubahan iklim sudah semakin terasa,
terutama pada sub sektor tanaman pangan, seperti ancaman banjir dan
kekeringan, serangan hama/penyakit, penurunan rendemen dan kualitas
produksi (Badan Litbang Pertanian, 2010).
Hujan yang berkelanjutan saat musim kemarau di satu sisi
mesnguntungkan karena petani bisa terus menanam padi. Tapi di sisi lain
juga harus diwaspadai. Pasalnya musim tanam yang berkesinambungan akan
meningkatkan perkembangan organisme pengganggu tanaman (Anonimous,
2016).
Upaya yang dapat dilakukan adalah menyesuaikan atau adaptasi
kegiatan, teknologi, dan pengembangan pertanian yang toleran terhadap
perubahan iklim, antara lain melalui penyesuaian waktu dan pola tanam,
penggunaan varietas yang adaptif, tahan terhadap organisme penganggu
tanaman (OPT), dan pengelolaan air secara efisien.
Badan Litbang pertanian melalui Balai Besar Penelitian dan
Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP), Balai Penelitian
Agroklimat dan Hidrologi (Balitklimat), Balai Penelitian Tanah (Balittanah),
dan Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balittra) yang didukung oleh
seluruh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), telah menyusun peta
dan tabel Kalender Tanam (Katam) Terpadu.
Katam Terpadu merupakan pedoman bagi pihak Dinas Pertanian,
penyuluh, dan petani dalam menetapkan pola dan waktu tanam yang tepat,
sesuai dengan kondisi iklim di setiap kecamatan dan kabupaten, yang kini
telah dipadukan dengan rekomendasi penggunaan varietas, pemupukan, dan
kebutuhan sarana produksi hingga tingkat kecamatan. Sosialisasi penggunaan
Katam Terpadu ini diyakini dapat menekan dampak perubahan iklim,
termasuk anomali iklim terhadap produksi padi nasional. Katam Terpadu
yang berisi peta dan tabel katam tingkat kabupaten/kota untuk digunakan
sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan, penyuluh, dan petani dalam
menentukan waktu tanam komoditas pangan.
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Peta katam bersifat dinamis karena disusun berdasarkan beberapa
kondisi iklim, operasional pada skala kecamatan, dan spesifik lokasi karena
mempertimbangkan kondisi sumber daya iklim dan air setempat. Dalam
penggunaannya, peta katam akan dilengkapi dengan prediksi iklim agar
diketahui kejadian iklim yang akan datang. Dengan demikian perencanaan
pertanian dapat disesuaikan dengan kondisi sumber daya iklim dan air
(Anonimous, 2013).
5.

Perubahan Iklim dan Budidaya Tanaman Pangan
Secara aktual, berbagai proses fisiologi, pertumbuhan dan produksi
tanaman sangat dipengaruhi oleh unsur cuaca, yaitu keadaan atmosfer dari
waktu ke waktu. Ketersediaan air (kelembaban tanah) sangat ditentukan oleh
curah hujan dalam periode waktu tertentu dan disebut sebagai unsur iklim, yang
pada hakikatnya adalah akumulasi dari unsur cuaca (curah hujan dari waktu
ke waktu). Demikian juga, pertumbuhan dan produksi tanaman merupakan
manivestasi akumulatif dari seluruh proses fisiologi selama fase atau periode
pertumbuhan tertentu. Oleh sebab itu dalam pengertian lebih teknis dapat
dinyatakan bahwa pertumbuhan dan produksi tanaman dipengaruhi oleh
berbagai unsur iklim sebagai akumulasi keadaan cuaca selama pertumbuhan
tanaman (Makarim, 1999).
KESIMPULAN

1.

Klasifikasi iklim terbagi atas : Mohr (1922), Smith-Fergusson (1951), dan
Oldeman (1975).

2.

Permasalahan iklim yang umum terjadi di suatu daerah antara lain : hujan
tipuan atau false rain, hujan ekstrim tinggi pada puncak musim hujan, jeda
musim atau season break, dan musim hujan berakhir lebih awal.

3.

Pemanfaatan data curah hujan berupa informasi prakiraan untuk awal musim
hujan dan sifat musim hujan yang diberikan sekitar bulan Juni atau Juli.

4.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi perubahan iklim terhadap
kalender tanam adalah menyesuaikan atau adaptasi kegiatan, teknologi, dan
pengembangan pertanian yang toleran terhadap perubahan iklim, antara lain
melalui penyesuaian waktu dan pola tanam, penggunaan varietas yang adaptif,
tahan terhadap organisme penganggu tanaman (OPT), dan pengelolaan air
secara efisien.

5.

Pertumbuhan dan produksi tanaman dipengaruhi oleh berbagai unsur iklim
sebagai akumulasi keadaan cuaca selama pertumbuhan tanaman.
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PERANAN PUPUK KALIUM DAN SUMBER BAHAN ORGANIK PADA
TANAMAN PADI GOGO DI LAHAN KERING RIAU
Yunizar, Nasri Joni dan Elda
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau
Jl. Kaharuddin Nasution 341 Km.10 Padang Marpoyan Pekanbaru
Kotak Pos. 1020, Telp. (0761) 35641,674205,674206
Fax. (0761) 674206; E-mail bptpriau@yahoo.com
ABSTRAK
Telah dilaksanakan penelitian lapang Pengaruh sistem tanam dan macam bahan
organik terhadap pertumbuhan dan hasil padi gogo pada MH 2014 di Kecamatan
Tandun, Riau. Tanah merupakan lahan dengan jenis tanah ultisol. Secara
Klimatologis lokasi termasuk tipe iklim B1 (Oldeman), dimana 9 bulan berturutturut merupakan bulan basah (CH > 200 mm) dan kurang dari 3 bulan kering
berturut-turut. (CH <100 mm). Tujuan penelitian untuk mempelajari pengaruh
sistem tanam dan bentuk bahan organik terhadap pertumbuhan dan hasil padi gogo.
Penelitian disusun berdasarkan Rancangan Acak Kelompok dua factor. Fakto I
adalah Pupuk K terdiri dari 1). 50 kg/ha 2), 75 kg/ha dan 3). 100 kg/ha. Macam
bahan organik sebagai factor II, yang terdiri dari 1), Mukuna, 2). Flamengia, 3)
Sisa tanaman jagung. dan 4). kotoran sapi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat
interaksi antara sistem tanam dan macam bahan organik terhadap jumlah anakan
produktif dan hasil padi gogo. Kombinasi perlakuan 75 kg K per hektar dengan
kotoran sapi memberikan hasil tertinggi (5,7 t/ha). Pemberian pupuk K juga
berpengaruh terhadap tinggi tanaman dan jumlah anakan. Pemberian pupuk K
dengan Takaran 75 kg/ha memberikan tinggi tanaman dan jumlah anakan terbaik.
Sedangkan macam bahan organik berpengaruh terhadap tinggi tanaman, jumlah
anakan, dan hasil. Bahan organik kotoran sapi memberikan tinggi tanaman, jumlah
anakan, dan hasil terbaik dibanding bahan organik lainnya.
Kata Kunci : Pupuk kalium, bahan organik, padi gogo.
ABSTRACT
Has conducted field research Effect of cropping systems and kinds of organic
matter on growth and yield of upland rice in 2014 in the district MH Tandun,
Riau. Land is land with soil type ultisol. In climatological locations including
climate type B1 (Oldeman), of which 9 months in a row is a wet month (CH>
200 mm) and less than 3 consecutive dry months. (CH <100 mm). The aim of
research to study the effect of cropping systems and forms of organic matter
on growth and yield of upland rice. The study is based on a randomized block
design of two factors. I was Fertilizers K factor consists of 1). 50 kg / ha 2),
75 kg / ha and 3). 100 kg / ha. Kinds of organic materials as a factor II, which
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consists of 1), Mukuna, 2). Flamengia, 3) The rest of the corn plant. and 4). cow
dung. The results showed there was an interaction between cropping systems
and kinds of organic materials to the productive tiller number and yield of
upland rice. Combination treatment of 75 kg K per hectare with manure gives
the highest yield (5.7 t / ha). Fertilizer K also affect plant height and number of
tillers. The dosage of fertilizer application K to 75 kg / ha give plant height and
number of tillers best. While the kind of organic material effect on plant height,
number of tillers, and results. The organic material is cow dung provides plant
height, number of tillers, and the best results compared to other organic materials.
Keywords: Potash fertiizer, organic materials, upland rice.
PENDAHULUAN
Padi merupakan bahan makanan pokok penduduk Indonesia dan merupakan
komoditas strategis yang penanganannya tetap mendapat prioritas utama dalam
pembangunan pertanian. Upaya peningkatan produksi padi ini dilakukan secara
ektensifikasi melalui perluasan areal sawah maupun intensifikasi melalui perbaikan
budidaya. Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai permasalahan baru
mulai timbul. Pada tahun-tahun terakhir ini, laju peningkatan produksi padi tidak
mencapai tingkat yang diharapkan dan mulai terlihat gejala kejenuhan teknologi
yang diidentifikasi dengan adanya pelandaian produktivitas. Di pihak lain luas
areal persawahan semakin berkurang setiap tahunnya. Untuk mengatasi hal
tersebut, perlu dilakukan melalui perbaikan teknik budidaya salah satunya sistem
tanam untuk meningkatkan produksi dan efisien penggunaan lahan.
Dari data 2006 sampai 2013 defisit beras provinsi Riau berkisar antara
39,12% sampai 53%. Defisit terrendah terjadi pada tahun 2010, 1 tahun program
Riau Operasional Riau Makmur (OPRM). Akan tetapi defisit pangan Riau terus
bertambah sampai tahun 2013. Kebutuhan beras untuk masyarakat Propinsi Riau
sebesar 609.782 ton sedang produksi beras yang tersedia untuk konsumsi hanya
321.388 ton sehingga masih mengalami kekurangan sebesar 288.310 ton (53,0%).
Kekurangan ini ditanggulangi dengan mendatangkan beras dari daerah lain, seperti
Sumatera Barat, Sumatera Utara dan provinsi lainnya.
Melihat peningkatan defisit beras yang melebihi 50% tersebut, merupakan
tantangan berat dirasakan oleh Provinsi Riau. Kondisi ini tercermin di beberapa
kabupaten yang merupakan sentra produksi padi, misalnya Kabupaten Rokan
Hilir yang dahulunya disebut sebagai sentra produksi padi, namun saat ini telah
terancam keberadaan lahan sawahnya akibat perkembangan kelapa sawit yang
spektakuler. ..
Begitu juga Program Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) yang telah
berjalan dari tahun 2009 – 2013 dengan program pencetakan sawah baru,
rehabilitasi lahan sawah terlantar dan peningkatan Indeks Pertanaman (IP)
yang diharapkan menjadi andalan dalam mengimbangi kemerosotan luas lahan
sawah dan produksi padi ternyata sampai tahun 2013 belum dapat mendongkrak
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pertambahan luas lahan sawah yang produktif. Oleh karena itu diperlukan upaya
yang lebih keras dan serius dari kita semua agar defisit beras Riau dapat berkurang
dengan meningkatkan produktivitas dan luas tanam padi sawah.
Sebenarnya, di Propinsi Riau, berbagai upaya perbaikan dan peningkatan
budidaya padi sawah telah dilakukan melalui serangkaian percobaan. Ternyata
tanaman padi ini masih berpeluang untuk ditingkatkan produksinya melalui
perbaikan teknik budidaya serta perbaikan varietas yang sudah ada, dan dapat
dibudidayakan dengan lebih ekonomis untuk mencukupi kebutuhan akan padi.
Penerapan varietas unggul, pemberian pupuk buatan, pengendalian hama dan
penyakit, penerapan pola tanaman dan penggunaan pompanisasi dan perbaikan
jaringan irigasi tata air, dan lain-lain telah diperkenalkan dan dikembangkan oleh
petani Riau, namun kenyataannya kebutuhan
Mulai tahun 1982 peningkatan produksi padi tidak sejalan dengan
meningkatnya penggunaan pupuk. Hal ini menunjukkan telah terjadi penurunan
efisiensi penggunaan pupuk untuk padi, dimana kenaikkan produksi pada satuan
pupuk semakin menurun.
Berbagai analisis dan asumsi terjadinya penurunan efisiensi pemupukan yang
ditandai dengan gejala stagnasi peningkatan produksi disebabkan oleh terkurasnya
unsur hara lain akibat pemupukan N dan P yang berlebihan, sehingga terjadi
ketidakseimbangan unsur hara dalam tanah. Untuk mengatasi hal tersebut telah
diterapkan konsepsi pemupukan berimbang (Fagi dan Makarim, 1990). Konsepsi
pemupukan berimbang menyarankan agar dalam budidaya padi tidak hanya pupuk
N dan P saja, tetapi perlu dipupuk K, S dan unsur mikro ,pemberian bahan organik.
Kesuburan tanah memberikan kontribusi sebesar 55% terhadap produksi
tanaman (Gunarto 2007). Pada lahan yang diusahakan secara intensif menyebabkan
kadar bahan organik tanah, terutama kesuburan biologi dan fisik tanah menurun
drastis. Pengembalian kesuburan tanah dapat dilakukan dengan penambahan
bahan organik berbentuk kompos, pupuk kandang, dan pupuk hijau.
Penambahan bahan organik dapat memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi
tanah. Menurut Materechera dan Mehuys (1991), penambahan pupuk kandang
menambah kandungan organik carbon, menambah kapasitas menahan air, dan hasil
tanaman termasuk biomas dan bji. Bahan organik berfungsi sebagai pengompleks
unsur hara, pengendali logam, dan residu bahan kimia di tanah (Kumada 1987).
Bahan organik dalam budidaya tanaman padi atau jagung dapat bersinergi dengan
komponen lainnya dalam memacu pertumbuhan tanaman sehingga mengurangi
biaya produksi.
Kalium mempunyai sifat sifat yang perlu dipertimbangkn dalam
pengelolaannya. Kaliu sangat mudah larut sehingga bila diletakkan degan biji/
bernih pada waktu tanam dapat merusak kecambah tanaman. Oleh karea itu
pemberian pupuk kalium jangan terlalu dekat lubang tanam. Kalium seringkali
menjadi kurang pada yag telah ditanami selama bertahu-tahun tanpa menggunqakan
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pupuk K. Selain itu jika ketersediaan hara K berlebihan banyak tanaman yang
mampu menyerap lebih banyak K dari jumlah yang diperlukan. Oleh karena itu
tidak baik memeberikan K melebihi yang diperlukan. Faktor-faktor yang perlu
diperhatikan dalam mengelola unsure hara K adalah mengurangi kehilangtan
K karena pencucian, mengembalikan sisa panen ke lahan, memberikan pupuk
kandang dan menambahkan pupuk K ke tanah yang kandungan kaliumnya rendah.
Tujuan penelitian untuk mempelajari pengaruh pemupukan K dan dan bentuk
bahan organik terhadap pertumbuhan dan hasil padi gogo di Lahan Kering Riau.
METODOLOGI
Penelitian dilaksanakan MH 2014 di Kecamatan Tandun, kabupaten Rokan Hulu,
provinsi Riau pada lahan dengan jenis tanah ultisol. Secara Klimatologis lokasi
termasuk tipe iklim B1 (Oldeman), dimana 9 bulan berturut-turut merupakan
bulan basah (CH > 200 mm) dan kurang dari 3 bulan kering berturut-turut. (CH
<100 mm).
Penelitian disusun berdasarkan Rancangan Acak Kelompok dua faktor.
Faktor I adalah Pupuk K, terdiri dari 1). 50 kg KCl/ha 2), 75 KCl kg/ha dan 3).
100 kg KCl/ha. Macam bahan organik sebagai faktor II, yang terdiri dari 1), 2 ton
Mukuna/ha 2). 2 ton Flamengia/ha, 3) 2 ton sisa tanaman jagung/ha. dan 4). 2 ton
kotoran sapi/ha.
Bibit ditanam secara tugal 3 – 5 butir/lobang dengan jarak tanam 10 cm x
40 cm. Pemupukan Urea dilakukan bertahap yaitu 7 hst, 21 hst dan 45 hst, SP36
diberikan pada saat tanam dan pupuk KCl diberikan dalam dua kali pemberian,
yaitu saat tanam dan 45 hst.
Data yang dikumpulkan meliputi: (1) Tinggi tanaman (cm), tinggi tanaman
diukur dari permukaan tanah (batas antara akar dan batang) sampai pada daun
tertinggi yang diluruskan keatas. Jumlah contoh tanaman yang diukur adalah 10
contoh rumpun tanaman yang diambil secara acak pada setiap petakan. Pengukuran
dilakukan setiap 2 minggu sekali. (2) jumlah anakan produktif/rumpun, jumlah
tanaman yang mengeluarkan malai dalam satu rumpun. Diukur pada waktu
tanaman sudah mengeluarkan malai. Jumlah contoh rumpun yang diukur sama
dengan pada pengukuran tinggi tanaman. (3) Jumlah gabah isi/malai, contoh malai
yang diukur adalah 3 malai setiap contoh rumpun sebanyak 30 malai yang diukur
untuk setiap petakan. (4). Jumlah gabah hampa/malai. (5). Bobot 1000 biji dan
(6) hasil gabah (t/ha), dihitung dari 3 buah hasil ubinan (2 m x 5 m) yang diambil
secara acak pada setiap petakan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Bahan organik yang diberikan pada klegiatan ini bersumber dari Mukuna,
Flamengia, sisa tanaman jagung dan kotoran sapi. Hasil analisis bahan organik
menunjukan bahwa keempat sumber bahan organik tersebut mempunyai kualitas
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yang berbeda dilihat dari senyawa organik utama (kandungan lignin dan selulosa)
maupun kandungan unsur hara (C dan N). Hasil analisis bahan organik tersebut
disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil analisis sumber bahan organik pada penelitian Peranan pupuk K
dan sumber bahan organik pada tanaman padi gogo di Lahan Kering
Riau
•
•
•
•
•
•
•

Kadar air (%)
C (%)
N(%)
C/N
Selulosa
Lignin (%)
Lignin/selulosa

Jagung
75,0
40,86
2,18
19
45,03
4,13
0,09

Mukuna
71,2
46,99
2,77
17
31,14
12,08
0,39

Flamengia
65,9
48,08
1,88
26
34,37
19,65
0,57

Dari Tabel 1 terlihat bahwa senyawa organik flamengia mempunyai kadar
lignin yang paling tinggi yaitu 19,65%, kadar selulosa sebesar 34,37%, Mukuna
mempunyai kadar selulosa paling rendah, namun kadar ligninnya cukup besar
yaitu 12,08%, sehingga nisbah lgnin/selulosa sebesar 0,39. Lignin dan selulosa
merupakan senyawa organik pada tanaman yang menghasilkan C-organik
dimana lignin tergolong senyawa yang sukar didekomposisi, (Stevenson, 1982)
sedangkan selulosa lebih mudah didekomposisi. Dengan demikian flamengia akan
lebih sulit didekomposisi dibandingkan dengan mukuna dan sisa tanaman jagung.
Dari keempat macam bahan organik yang dipakai, kotoran sapi merupakan bahan
organik yang lebih baik dari bahan organik lainnya.
Pemberian pupuk Kalium berpengaruh terhadap tinggi tanaman, jumlah
anakan produktif (Tabel 2.) Pemberian pupuk Kalium dengan takaran 75 kg/ha
memberikan tinggi tanaman (96,65 cm) dan jumlah anakan produktif yang terbaik
(12,95), kemudian diikuti dengan takaran 100 kg/ha dan 50 kg/ha.
Tabel 2. Pengaruh pupuk Kalium terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan
produktif/rumpun , jumlah gabah isi, jumlah gabah hampa, berat 1000
biji dan hasil padi gogo, Kecamatan Tandun, kabupaten Rokan Hulu,
provinsi Riau.
Parameter
•
•
•
•
•
•

Tinggi tanaman (cm)
Jumlah anakan produktif/rumpun
Jumlah gabah isi/malai
Jumlah gabah hampa/malai
Berat 1000 butir (g)
Hasil (t/ha)

Pemberian pupuk Kalium (KCl)
50 kg/ha
75 kg/ha
100 kg/ha
93,65 b
96,65 a
93,85 a
11,57 a
12,95 a
9,20 b
138,25 a
141,25 a
142,25 a
32,53 a
28,17 a
32,25 a
25,83 a
25,93 a
25,87 a
4,8 a
5,6 a
5,1 a

Angka angka pada baris yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf DNMRT 0,05.

Yunizar et al : Peranan Pupuk Kalium dan Sumber Bahan Organik 9 ada Tanaman....

39

Hal ini menunjukkan bahwa pemberian pupuk kalium dengan tqakaran 75
kg/ha sudah mencukupi kebutuhan tanaman. Jumlah gabah isi/malai, jumlah gabah
hampa/malai, berat 1000 butir dan hasil gabah tidak dipengaruhi oleh pemberian
pupuk kalium. Terlihat kecendrungan bahwa pemberian pupuk kalium dengan
takaran 75 kg/ha memberikan respon yang lebih baik terhadap pengaruh jumlah
gabah isi/malai, jumlah gabah hampa/malai, berat 1000 butir dan hasil gabah bila
dibandingkan dengan takaran kalium lainnya.
Pengaruh macam bahan organik terhadap pertumbuhan tanaman, komponen
hasil dan hasil disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Pengaruh macam bahan organik terhadap tinggi tanaman, jumlah
anakan produktif/rumpun, jumlah gabah isi, jumlah gabah hampa, berat
1000 biji dan hasil padi gogo desa di Kecamatan Tandun, kabupaten
Rokan Hulu, provinsi Riau.
Parameter
•
•
•
•
•
•

Tinggi tanaman (cm)
Jumlah anakan produktif/rumpun
Jumlah gabah isi/malai
Jumlah gabah hampa/malai
Berat 1000 butir (g)
Hasil (t/ha)

Mukuna
95,97 c
11,40 a
141,27 a
28,33 a
25,97 a
5,20 a

Macam bahan organik
Sisa tanaman
Flamengia
jagung
91,60 bc
94,37 bc
10,20 b
10,83 a
138,10 a
139,50 a
34,73 a
33, 17 a
25,73 a
25,73 a
5,00 a
5,15 a

Kotoran
sapi
98,70 a
12,73 a
143,5 a
25,90 a
25,90 a
5,50 a

Angka angka pada kolom yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf DNMRT 0,05.

Dari Tabel 3 terlihat bahwa pemberian macam bahan organik hanya
mempengaruhi tinggi tanaman dan jumlah anakan produktif. Kotoran sapi
memberikan tinggi tanaman terbaik (98,70 cm) bila dibandingkan dengan macam
bahan organik lainnya. Pemberian bahan organik Flamengia memberikan tinggi
tanaman terendah ((1,6) cm). Begitu juga dengan jumlah anakan produktif,
pemberian kotoran sapi pada tanaman padi gogo memberikan jumlah anakan
produktif tertinggi (12,73) bila dibandingkan dengan pemberian bahan organik
lainnya. Jumlah anakan produktif terendah didapatkan bila digunakan bahan
organik Flamengia, jumlah anakan produktif 10,30/rumpun.
Jumlah gabah isi/malai, jumlah gabah hampa/malai, berat 1000 butir dan hasil
gabah tidak dipengaruhi oleh pemberian bahan organik. Terlihat kecendrungan
bahwa pemberian bahan organik dari kotoran sapi memberikan hasil yang lebih
baik terhadap Jumlah gabah isi/malai, jumlah gabah hampa/malai, berat 1000 butir
dan hasil gabah bila dibandingkan dengan pemberian bahan organik yang lainnya.
Kotoran sapi adalah bahan organik yang lebih baik dari ketiga macam bahan
organik yang lain, Mukuna, Flamengia dan sisa jerami jagung. Dengan demikian
kotoran sapi dapat memberikan pertumbuhan yang lebih baik terutama untuk
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tinggi tanaman. Walaupun terlihatnya respon tanaman terhadap pemberian bahan
organik pada beberapa parameter lainnya belum pada musim I, namun diharapkan
pada musim berikutnya pemberian bahan organik akan berpengaruh nyata pada
pertumbuhan dan hasil tanaman.
Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa kombinasi perlakuan
pupuk kalium dan macam bahan organik berpengaruh nyata terhadap jumlah
anakan produktif / rumpun dan hasil gabah (Tabel 4). Sedangkan untuk parameter
lain belum dipengaruhi oleh interaksi antara sistem tanam dengan pemberian
macam bahan organik seperti tampak pada Tabel 2 dan Tabel 3.
Tabel 4. Pengaruh interaksi pemberian pupuk Kalium dengan macam bahan
organik terhadap jumlah anakan produktif/rumpun dan hasil gabah. Di,
Kecamatan Tandun, kabupaten Rokan Hulu, provinsi Riau.
Takaran
Kalium

Macam bahan organik

50 kg/ha

•
•
•
•

Mukuna
Flamengia
Sisa tanaman jagung
Kotoran sapi

75 kg/ha

•
•
•
•
•
•
•
•

Mukuna
Flamengia
Sisa tanaman jagung
Kotoran sapi
Mukuna
Flamengia
Sisa tanaman jagung
Kotoran sapi

100 kg/ha

Parameter
Jumlah anakan
produktif/
Hasil (t/ha)
rumpun
9,3 a
4,9 a
8,4 c
4,5 a
9,5 c
4,5 a
9,6 c
5,2 a
13,4 a
12,0 b
12,8 b
13,6 a
11,5 b
11,5 b
10,4 b
13,0 a

5,2 a
4,8 a
5,1 a
5,7 a
5,0 ab
4,7 c
4,9 b
5,5 a

Angka angka pada kolom yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf DNMRT 0,05 .

Kombinasi perlakuan pupuk kalium dengan takaran 75 kg/ha dan bahan
organik dari kotoran sapi merupakan perlakuan terbaik untuk komponen
parameter jumlah anakan produktif (13,6) maupun hasil gabah (5,7 t/ha), diikuti
oleh kombinasi pupuk kalium dengan takaran 100 kg/ha dan Mukuna (jumlah
anakan produktif/rumpun 13,4 dan hasil gabah 5,2 t/ha).
KESIMPULAN DAN SARAN
1.

Pemberian pupuk kalium dengan takaran 75 kg/ha memberikan tinggi
tanaman dan jumlah anakan produktif/rumpun tertinggi.

2.

Pemberian kotoran sapi memberikan tinggi tanaman dan jumlah anakan
produktif/rumpun lebih tinggi dari bahan organik yang berasal dari mukuna,
flamengia dan sisa tanaman jagung.
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3.

Jumlah anakan produktif dan hasil padi gogo tertinggi diperoleh dengan
kombinasi pemberian pupuk kalium dan bahan organik masing-masing
dengan takaran 75 kg KCl/ha dan bahan organik berupa kotoran sapi.
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ABSTRAK
Introduksi VUB padi gogo (Inpago) diharapkan salah satu cara untuk meningkatkan
hasil dan produktivitas padi pada lahan suboptimal. VUB Inpago telah banyak
dihasilkan namun di tingkat lapang belum berkembang dengan berbagai kendala.
Tujuan kajian untuk membuktikan bahwa introduksi VUB Inpogo dapat
memberikan kontribusi dalam mendongkrak peningkatan hasil dan produktivitas
padi. Metodologi Pendekatan yang ditempuh melalui on farm research melibatkan
petani kooperator yang respon terhadap inovasi teknologi, aktif melakukan
kegiatan usahatani padi gogo, dan bersedia menularkannya kepada petani lain di
Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul. Pengkajian menggunakan faktor
tunggal dengan Rancangan Acak Kelompok Lengkap (Rondomize Complete Block
Design). Perlakuan sebanyak 8 VUB 3 kali ulangan, luas plot 500 m2 atau sesuai
dengan luas pemilikan petani. Varietas VUB Inpago 4, Inpago 5, Inpago 7, Inpago
8, Inpago 9, Inpago 10, sebagai kontrol Ciherang dan IR64 (VUB padi sawah)
dilakukan pada bulan April-Agustus 2015. Peubah pengamatan meliputi analisis
PMP (Pemahaman Masalah dan Peluang), analsis tanah PuTK dan pengumpulan
data agronomi. Analisis data dilakukan secara diskriptif dan statistik, terdiri dari
analisis sidik ragam (Uji-F) untuk mengetahui pengaruh perlakuan dan Uji-t
(DMRT) dan sidik ragam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur hara N
dan P statusnya rendah, K sedang, dengan pH netral. Varietas unggul baru Inpogo
berpengaruh secara nyata terhadap semua variabel yang diuji yaitu jumlah gabah
isi per malai, jumlah malai, bobot 1000 butir, dan panjang malai. VUB INPOGO
dan varietas pembanding Ciherang dan IR64 memiliki perbedaan yang nyata.
Perbedaan produksi VUB Inpago 8 dengan Ciherang dan IR 64 sebesar 1.024 dan
256 kg/ha, sedangkan Inpago 10 dengan Ciherang dan IR 64 sebesar 2.048 dan
1.278 kg/ha.
Kata Kunci. Padi, VUB, Inpago, Suboptimal
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PENDAHULUAN
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mempunyai luas lahan baku sawah irigasi
56.183 ha dan padi lahan kering 40.000 Ha. Target tahun 2013, luas tanam sawah
irigasi 114.700 ha, luas panen 111.359 ha dan luas panen padi ladang 41.372 ha dari
luas tanam 42.613 ha. Total produksi gabah dari sawah irigasi di DIY tahun 2013
sebesar 701.384 ton dan dari lahan kering sebesar 181.907 ton, sehingga target
produksi padi GKG di DIY adalah 883.291 ton. Angka tersebut dikonversikan
dari target produktivitas GKG di DIY sebesar 62,98 ku/ha padi sawah dan 45,84
ku/ha padi lahan kering (Sasongko, 2012 : Biro Pusat Statistik. 2002).
Potensi lahan kering Gunungkidul untuk pengembangan tanaman pangan,
termasuk padi gogo sangat luas, yaitu sekitar 68.684 ha (Biro Pusat Statistik.
2002) dengan tingkat produktivitas yang masih rendah (4,27 t/ha) sehingga masih
memungkinkan untuk ditingkatkan melalui penerapan inovasi teknologi. Padi
gogo adalah padi yang ditanam pada lahan kering yang sepanjang hidupnya tidak
digenangi air dan sumber kebutuhan airnya berasal dari kelembaban tanah yang
berasal dari curah hujan (Sumarno dan Hidajat 2007). Secara umum budi daya padi
gogo yang dilakukan petani berada di lahan terbuka (ladang), di sekitar bantaran
sungai di sekitar perbukitan daerah aliran sungai (DAS), ditumpangsarikan dengan
tanaman perkebunan dan hutan tanaman industri yang masih muda (Toha 2005). .
Varietas memberikan sumbangan sebesar 56 % dalam peningkatan produksi,
yang pada dekade 1970-2000 mencapai hampir tiga kali lipat. Oleh karena itu,
maka salah satu titik tumpu utama peningkatan produksi padi adalah perakitan dan
perbaikan varietas unggul baru (Anonimus, 2004), sehingga banyak varietas padi
sawah dan padi gogo dihasilkan, walaupun varietas padi gogo belum berkembang
dan diadopsi oleh petani karena belum banyak dikenalkan dan benihnya tersedia
di kios pertanian setempat.
Badan Litbang Pertanian dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2005-2010),
telah merilis 32 varietas unggul baru dengan berbagai keunggulan termasuk VUB
padi gogo sebanyak 8 varietas. Diharapkan dari varietas tersebut diperoleh VUB
padi gogo yang adaptif dengan produktivitas tinggi pada agroekosistem lahan
kering di Gunungkidul.
Kendala pengembangan padi gogo di Gunungkidul berdasarkan laporan
Subdin Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gunungkidul diantaranya
varietas unggul baru, pemupukan dan sistem tanam belum baik. Sehingga
diperlukan rakitan teknologi melalui introduksi teknologi varietas, kebutuhan
pupuk spesifik lokasi dan perbaikan sistem tanam penting dilakukan untuk
menjawab permasalah padi gogo.
Kondisi luas areal tanam di D.I. Yogyakarta sulit untuk ditingkatkan,
sehingga peningkatan produktivitas tanaman padi hanya dapat dilakukan dengan
cara optimalisasi penerapan teknologi usaha tani padi. Penggunaan varietas
unggul, sistem tanam dengan jarak tanam yang tepat, pemupukan yang tepat dosis

44

Sutardi dan Sutaryo : Kajian Padi Gogo (Inpago) di Lahan Suboptimal di Zona....

dan waktu, pengaturan pengairan, dan pengendalian OPT merupakan teknologi
usaha tani yang belum secara optimal diterapkan oleh petani. Sehingga masih
terjadi kesenjangan hasil atau produksi padi di tingkat petani D.I. Yogyakarta yang
rata-rata hanya 5,8 ton/ha dibandingkan dengan potensi hasil beberapa varietas
padi yang dapat mencapai > 7 ton/ha.
Kajian pada teknologi yang dapat mengurangi senjang hasil usahatani padi
ini perlu dilakukan untuk mengkaji rekomendasi teknologi peningkatan produksi
tanaman padi untuk memperkecil senjang hasil antara produktivitas tingkat petani
dengan potensi varietas. Untuk mencapai tujuan stabilitas produksi dan peningkatan
produktivitas diperlukan kesinambungan kegiatan untuk mengatasi segala faktor
yang menjadi pembatas dalam produksi khususnya di lahan pasir, diantaranya
gangguan hama, penyakit, dan gulma. Adanya kendala serangan OPT yang
dilaporkan oleh petani, baik pada komoditas tanaman pangan maupun hortikultura
perlu mendapat perhatian dan kajian agar tidak mengurangi produktivitas
(Rajiman, 2010). Pengkajian penggunaan varietas alternatif, pemantapan sistem
produksi, dan pengelolaan tanaman yang berkelanjutan serta penggunaan tata
cara pengendalian yang ramah lingkungan perlu dilakukan agar lingkungan
tetap lestari. Penerapan teknologi budidaya secara tepat guna dan spesifik lokasi
didukung pengendalian hama dan penyakit secara terpadu diharapkan mampu
mengoptimalkan produksi. Mengkaji VUB padi gogo yang adaptif di lahan
kering/tadah hujan, introduksi teknologi serta perbaikan sistem budidaya padi
gogo melalui perbaikan sistem tanam, diharapkan mampu meningkatkan hasil
dan prodyktivitas padi di lahan sub optimal.
METODOLOGI
Pendekatan yang ditempuh melalui on farm research melibatkan petani kooperator
yang respon terhadap inovasi teknologi, aktif melakukan kegiatan usahatani padi
gogo, dan bersedia menularkannya kepada petani lain.
Bahan dan alat yang digunakan terdiri atas: (a) bahan utama meliputi benih
terdiri dari beberapa varietas Inpogo 4, 5, 7, 8, 10, Ciherang dan IR 64, pupuk
(anorganik dan organik), pestisida/ herbisida, (b) bahan/alat bantu lapangan, Uji
tanah (PUTK), alat tanam dan (c) ATK.
Lokasi kegiatan pada agroekosistem lahan kering milik petani Kecamatan
Semanu, kabupaten Gunungkidul.
Pengkajian menggunakan faktor tunggal dengan Rancangan Acak Kelompok
Lengkap (Rondomize Complete Block Design). Perlakuan sebanyak 8 VUB,
Ciherang dan IR 64 diulang 3 kali, luas plot 500 m2 atau sesuai dengan luas
pemilikan petani. Adapun introduksi teknologi yang akan dikaji tercantum pada
Tabel 1.
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Tabel 1. Introduksi teknologi varietas dan perbaikan sistem tanam padi gogo
Varietas yang diuji
Komponen Teknologi
1

2

3

4

5

6

7

8

1. VUB

ya

Ya

Ya

Ya

ya

ya

-

-

2. Benih Berlabel

ya

Ya

Ya

Ya

ya

ya

-

-

3. Populasi/ Tajarwo

ya

Ya

Ya

Ya

ya

ya

Petani

Petani

4. Pemupukan berdasar Uji
Tanah (PuTK)

ya

Ya

Ya

Ya

ya

ya

Petani

Petani

Keterangan : Varietas: 1= Inpago 4, 2= Inpago 5, 3= Inpago 7, 4= Inpago
8, 5= Inpago 9, 6= Inpago 10, 7= Ciherang, 8 = IR64

Variabel kesuburan tanah dianalisis dengan Perangkat Uji Tanah Kering
(PUTK) yaitu pH, C-organik, N, P dan K. Pengamatan agronomi terdiri dari
tinggi tanaman, yaitu rerata tinggi tanaman dari 10 rumpun contoh, diukur
dari permukaan tanah sampai ujung malai tertinggi (saat menjelang panen).
Umur berbunga dan umur panen dihitung mulai ditanam (HSS) benih sampai
masak fisiologi. Jumlah anakan produktif dihitung 10 rumpun contoh pada fase
menjelang generatif dan saat panen. Jumlah malai per rumpun, yaitu rerata jumlah
malai dari 10 rumpun contoh, diukur dari permukaan tanah sampai ujung malai
tertinggi (menjelang panen). Jumlah gabah isi dan gabah hampa, yaitu rerata
jumlah gabah isi dan hampa dari tiga rumpun contoh. Bobot 1000 butir gabah
isi, yaitu bobot 1000 biji gabah pada kadar air 14%. Hasil gabah bersih per petak,
yaitu bobot gabah yang dipanen dari petak percobaan netto (setelah dikurangi
satu baris tanaman pinggiran keliling). Timbang bobot gabah bersih dan lakukan
pengukuran kadar air. Konversi hasil gabah per petak ke hasil gabah per hektar
pada kadar air 14% berdasarkan rumus :
10.000 100-KA
Hasil (t GKG/ha) = -------- x --------- x B
LP
100-14
di mana : KA = Kadar air gabah waktu panen
LP = Luas panen (m2)
B = Bobot gabah (kg)
Pengamatan intensitas serangan hama dan penyakit utama meliputi tingkat
serangan hama penyakit tanaman (HPT) utama. Ketahanan/tolerasi terhadap HPT
dan Cekaman lingkungan (BLB, RTV, BPH, BL dan Fe dst)
Data dianalisis dengan metode statistik, terdiri dari analisis sidik ragam
(Uji-F) untuk mengetahui pengaruh perlakuan dan Uji-t (DMRT) untuk melihat
pengaruh antar perlakuan yang diuji dengan prosedur Gomez dan Gomez (1995).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis PMP (Pemahaman Masalah dan Peluang)
Hasil analisis PMP membahas pelaksanakan kajian padi gogo meliputi
Inpago 4, Inpago 5, Inpago 7, Inpago 8, Inpago 9 dan Inpago 10, serta dua varietas
yang banyak ditanam petani sebagai kontrol yaitu IR 64 dan Ciherang. Hasil
PMP yang dilakukan oleh PPL dan petani serta peneliti BPTP permasalahan
utama dalam pengembangan padi gogo adalah ketersedian dan pentingnya
benih. Penggunaan benih bermutu dan sehat sangat dipilih dan diminati petani,
dengan alasan bahwa bila benih tidak bermutu dan tidak sehat dapat menurunkan
produktivitas, bahkan rendemen berasnya bisa hanya sekitar 55%. Sebagian
besar petani telah mengetahui tentang warna label, terutama label ungu dan
biru. Para petani memperoleh benih bermutu dan sehat dengan cara membeli ke
kelompok tani dan kios sarana pertanian. Pada umumnya petani di Semanu,
Gunungkidul menggunakan bibit muda kurang dari 21 hari. Dengan demikian
petani menggunakan bibit muda kurang dari 21 hari pada kondisi tanah sudah
tersiram hujan, yaitu pada MT II. Dalam pertemuan dengan petani juga dibahas
tentang penerapan komponen teknologi penciri model introduksi PTT yaitu
penggunaan : 1) Varietas Unggul Baru (VUB) padi, 2) Benih bermutu dan sehat
(kemurnian dan daya kecambah tinggi), 3) Bibit muda kurang dari 21 hari bila
kondisi memungkinkan, 4) Pupuk organik 2 ton/hektar, 5) Jumlah bibit 1-2
per lubang, dan 6) Sistem Tajarwo. Penggunaan VUB yang diminati oleh para
petani di Semanu Gunungkidul adalah yang mirip Ciherang dan IR 64, yaitu
produktivitas tinggi, umur genjah (±100 hari), rasa nasi pulen, tidak mudah rebah
dan tahan terhadap hama penyakit utama. Sebagian besar petani sudah banyak
yang menggunakan pupuk kandang yang mereka buat sendiri. Seperti halnya
pada penggunaan bibit muda kurang dari 21 hari, di setiap kabupaten, penggunaan
julah bibit 1-2 batang per lubang tanam juga dilakukan pada Musim Tanam (MT)
II, karena pada MT I yang berada bulan November sebagian besar tanah belum
lunak (belum gembur) akibat dari berakhirnya musim kemarau, sehingga apabila
dilakukan penanaman dengan jumlah bibit 1-2 per lubang tanam, akar tanaman
akan mudah patah. Dengan demikian petani menggunakan bibit 1-2 batang per
lubang tanam pada kondisi tanah sudah tersiram hujan, yaitu pada MT II.
Sebagian besar petani sudah mengenal sistem tajarwo, terutama bapak
petani, namun karena yang melakukan penanaman adalah ibu-ibu yang sudah
terbiasa dengan penanaman sistem tegel, maka pada awalnya pengenalan tajarwo
ini agak mengalami hambatan. Untuk mengatasi hal tersebut, dalam pertemuan
kelompok dan penyuluhan, yang diundang untuk hadir adalah ibu-ibu penanam
padi. Di tiap kabupaten, tajarwo yang umum digunakan adalah tajarwo 4 : 1.
Sedangkan tajarwo 2 : 1 dan 6 : 1 walaupun digunakan namun hanya ditemukan
di beberapa tempat saja. Pada umumnya teknik ubinan yang digunakan adalah
berukuran 2,5 m x 2,5 m. namun teknik tersebut untuk daerah Gunungkidul yang
topografinya banyak yang sistem teras iring sulit untuk diterapkan, sehingga
dilakukan penggabungan dari areal setempat.
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Analisis tanah dengan PUTK (Perangkat Uji Tanah Kering)
Hasil analisis tanah berdasarkan PUTK Semanu Kidul, Gunungkidul bahwa
unsur hara N dan P statusnya rendah, K sedang, dengan pH netral. Sedangkan
rekomendasi pemupukan adalah Urea 300 kg/ha, SP-36 dosis 100 kg/ha, dan KCl
50 kg + jerami.
Aspek Agronomi
Pada Tabel 2 dapat dilihat sidik ragam dan koefisien keragaman hasil gabah,
jumlah malai per rumpun, jumlah gabah isi per malai, panjang malai, tinggi
tanaman, umur tanaman, dan bobot 1000 butir gabah isi. Dari tabel tersebut dapat
diketahui bahwa varietas unggul baru berpengaruh secara nyata terhadap semua
variabel yang diuji yaitu jumlah gabah isi per malai, jumlah malai, bobot 1000
butir, dan panjang malai. Dengan kata lain antara VUB dan varietas pembanding
Ciherang dan IR64 memiliki perbedaan yang nyata pada variabel tersebut.
Tabel 2. Sidik ragam dan koefisien keragaman hasil gabah, jumlah malai per
rumpun, jumlah gabah isi per malai, panjang malai, tinggi tanaman,
umur tanaman, dan bobot 1000 butir
Kuadrat Tengah
Sumber db Hasil Jumlah Jumlah Panjang Tinggi
Umur
Bobot
Keragaman
Gabah malai gabah isi malai tanaman tanaman 1000
per per malai
butir
rumpun
Ulangan
2 23,08
5,64
3,59
51,47
96,36
41,72
27,44
Varietas
7 87,42 * 6,77 * 9,85 *
95,25 * 181,54 * 99,45 * 88,32 *
Galat
14 15,14
2,32
3,93
28,62
86,52
37,72
16,14
KK (%)
10,64
9,70
10,60
11,30
14,62
11,26
10,82

Keterangan : db = derajat bebas; KK = koefisien keragaman yang disebabkan
oleh galat; *, dan ** menunjukkan beda nyata pada tingkat
masing-masing 5% dan 1%.
Data rata-rata perbedaan karakteristik antar varietas yang dikaji di lokasi
Dusun Semanu, Kabupaten Gunungkidul tertera pada Tabel 5, 6, 7, 8 dan 9.
Pada Tabel 3, dapat dilihat bahwa tinggi tanaman tertinggi terdapat pada
varietas Inpago 4 (170 cm), sedangkan tinggi tanaman terendah ditemukan pada
varietas Ciherang (85 cm). Jika dibandingkan dengan deskripsi Inpago 4, tinggi
tanaman hanya 134 cm (Santosa, dkk. 2009 cit. Suprihatno, dkk. 2010). Sedangkan
Varietas Ciherang 107- 125 cm (Tarjat, dkk.2000 cit. Suprihatno, dkk. 2010). Tinggi
tanaman Varietas Inpago 4 mencapai 170 cm, menyebabkan tanaman tidak tahan
tegak/ tanaman menjadi roboh (kondisi di lapangan). Tanaman dengan ketinggian
yang relatif tidak tinggi dapat terhindar dari kerebahan yang disebabkan oleh
angin kencang. Tanaman yang rebah dapat menurunkan hasil gabah. Berdasarkan
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deskripsi varietas tinggi tanaman dari keempat varietas tersebut berkisar 99-134
cm (Suprihatno et al. 2011). Hasil pengkajian Bora et al. (2013) yang dilakukan
di Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa tinggi tanaman padi gogo varietas
Inpago 4 yang ditanam pada lahan kering yaitu 109,39 cm dan varietas Inpago 6
memiliki tinggi tanaman 99,46 cm. Dinyatakan oleh Sembiring (2013), padi gogo
varietas Inpago 4, Inpago 6, dan Inpago 8 toleran Al serta tahan blas daun dan blas
leher. Varietas Inpago 8 juga memiliki kelebihan toleran kekeringan dan rasanya
pulen.
Tabel 3. Rerata tinggi tanaman, jumlah anakan, panjang malai dan umur panen
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Varietas Tinggi tanaman Jumlah anakan
(cm)
(batang)
Inpago 4
170,12 a
6,3 cd
Inpago 5
90,35 b
8,2 c
Inpago 7
90,56 b
10,8 b
Inpago 8
100,78 b
11,6 b
Inpago 9
100,83 b
5,4 d
Inpago 10
90,65 b
14,9 a
Ciherang
85,47 b
10,7 b
IR 64
100,29 b
16,5 a

Panjang malai
(cm)
25,21 a
15,43 b
15,65 b
15,87 b
20,38 a
22,56 a
20,74 a
22,92 a

Umur panen
(hari)
110,45 b
108,59 b
125,67 a
110,78 b
110,86 b
110,94 b
100,32 c
100,20 c

Keterangan : Angka yang diikuti huruf kecil yang sama tidak berbeda nyata menurut uji jarak
berganda Duncan pada P = 0,05

Jumlah anakan terbanyak terdapat pada IR 64 (16 batang). Jumlah anakan
pada Inpago tertinggi yakni Inpago 10 dan diikuti oleh Inpago 8 dan Inpago 5
masing-masing sebanyak 14; 11; dan 8 batang, sehingga jumlah anakan masih
rendah jika dibandingkan dengan IR 64. Dari data tersebut diperoleh keterangan
bahwa jumlah anakan produktif yang lebih banyak dapat meningkatkan hasil
gabah yang diperoleh. Sutaryo et al. (2003) melaporkan, bahwa hasil gabah yang
tinggi dipengaruhi oleh jumlah anakan produktif yang banyak.
Panjang malai terpanjang pada Varietas Inpago 4 (20-25 cm), dan panjang
malai yang menyamai IR 64 (22cm) adalah Inpago 10 (22 cm). Jika produksi
Inpago 10 lebih tinggi dari varietas yang lain, di waktu yang akan datang dapat
menggantikan IR 64 karena IR 64 tidak tahan terhadap penyakit leher coklat Blast
yang disebabkan Pyricikaria Grisea. Dilaporkan bahwa keunggulan hasil gabah
ditopang pula oleh malai yang berukuran lebih panjang. Makin panjang malai
suatu varietas makin tinggi hasil gabah yang dicapai.
Rata-rata umur panen berkisar antara 108-110 hari, kecuali varietas Inpago 7
(125 hari). Dengan terlambatnya panen, menyebabkan padi yang telah menguning
dimakan burung, sehingga hasil panen berkurang. Selain hal tersebut, umur
tanaman yang relative lebih lama akan menyebabkan adanya serangan hama
penyakit lainnya. Pada umumnya umur tanaman yang genjah lebih terbebas dari
cekaman biotic, sehingga hasil gabahnya lebih tinggi.
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Pada Tabel 4 dapat dilihat karakteristik tentang jumlah gabah isi per malai,
jumlah gabah hampa per malai, jumlah gabah total per malai, dan bobot 1000 butir.
Jumlah gabah isi terbanyak dicapai oleh Inpago 10 (240,50 butir/malai), berturutturut diikuti oleh Inpago 8 (225,84 butir/malai), Inpago 4 (205,25 butir/malai),
Inpago 5 (200,47 butir/malai), Inpago 7 (198,69 bulir/malai), Inpago 9 (180,32
butir/malai), IR64 (180,16 butir/malai), dan Ciherang (170,71 butir/malai). Jika
produktivitas mengandalkan jumlah gabah isi per malai, petani akan beralih dan
memilih varietas Inpago dari pada Ciherang dan IR 64. Jika melihat jumlah gabah
hampa Inpago 10 (9,12 butir/malai) dan Inpago 8 yang sedikit (10,05 butir/malai),
varietas tersebut dapat bersaing dengan Ciherang dan IR 64. Jumlah gabah total
terbanyak terdapat pada Inpago 10 (249,62 butir/malai), dan diikuti oleh Inpago 8
(235,89 butir/malai), Inpago 4 (216, 61 butir/malai), Inpago 5 (212,99 butir/malai),
Inpago 7 (212,16 butir/malai), IR 64 (197,14 butir/malai), Inpago 9 (196,08 butir/
malai), dan Ciherang (190,57 butir/malai). Dengan demikian dapat diperoleh
keterangan bahwa jumlah gabah isi per malai juga mengkontribusi hasil gabah
yang diperoleh varietas unggul tersebut. Jumlah gabah isi per malai berpengaruh
secara langsung terhadap hasil gabah, dan hampir selalu berpengaruh secara tidak
langsung terhadap hubungan antara hasil gabah dengan tiap komponen hasilnya.
Tabel 4. Rerata jumlah gabah isi per malai, persentase gabah hampa per malai,
dan hasil ubinan, Semanu Kidul, Gunungkidul 2015
No

Varietas

Jumlah gabah Jumlah gabah Jumlah gabah Bobot 1000 butir
isi (butir)/ malai hampa/malai total/ malai
(g)

1.

Inpago 4

205,25 b

11,36 b

216,61 b

26,20 ab

2.

Inpago 5

200,47 bc

12,52 b

212,99 b

26,12 ab

3.

Inpago 7

198,69 bc

13,47 b

212,16 b

26,03 ab

4.

Inpago 8

225,84 ab

10,05 b

235,89 a

27,25 a

5.

Inpago 9

180,32 c

15,76 ab

196,08 c

26,05 ab

6.

Inpago 10

240,50 a

9,12 b

249,62 a

27,30 a

7.

Ciherang

170,71 c

19,86 a

190,57 c

25,54 b

8.

IR 64

180,16 c

16,98 a

197,14 c

25,92 ab

Keterangan : Angka yang diikuti huruf kecil pada kolom yang sama tidak berbeda nyata menurut uji
jarak berganda Duncan pada P = 0,05

Pada Tabel 4 juga dapat dilihat bobot 1000 butir dari delapan varietas unggul
yang dikaji. Bobot 1000 butir terberat diraih oleh Inpago 10 (27,30 g), dan diikuti
berturut-turut oleh Inpago 8 (27,25 g), Inpago 4 (26,20 g), Inpago 5 (26,12 g),
Inpago 9 (26,05 g), Inpago 7 (26,03 g), IR64 (25,92 g), dan Ciherang (25,54
g). Dari data tersebut dapat diperoleh kejelasan bahwa bobot 1000 butir juga
menopang hasil gabah yang diraih oleh Inpago 10 dan Inpago 8 sebagai varietas
yang memiliki hasil gabah tertinggi. Menurut Yuniarti (2013) panjang malai dan
gabah isi merupakan komponen hasil yang menentukan produksi. Jika panjang
malai dan gabah isi tinggi, hasil yang diperoleh juga tinggi.
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Pada Tabel 5 dapat dilihat skore ketahanan terhadap penyakit “Blast” dari
delapan varietas unggul yang dikaji. Empat varietas padi unggul yang menunjukkan
sifat agak tahan terhadap penyakit “Blast” yaitu Inpago 10, Inpago 8, Inpago 5 dan
Inpago 4.
Tabel 5. Skore ketahanan terhadap penyakit “Blast”, hasil ubinan, konversi
produktivitas, dan konversi produktivitas dikurangi factor koreksi,
Semanu Kidul, Gunungkidul 2015
No Varietas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Skore
Hasil Ubinan
Konversi
Konversi Produktivitas/
terhadap (2,5 X 2,5 m2) Produktivitas/ha ha
(Kg/ha) GKP–
“Blast” *
kg
( Kg/ha) GKP
faktor koreksi 20%
untuk galengan
Inpago 4
5
5,0 bc
8.000 bc
6.400 bc
Inpago 5
5
5,0 bc
8.000 bc
6.400 bc
Inpago 7
7
4,7 c
7.520 c
6.016 c
Inpago 8
5
6,0 ab
9.600 ab
7.680 ab
Inpago 9
7
5,5 b
8.800 b
7.0400 b
Inpago 10
5
6,8 a
10.880 a
8.704 a
Ciherang
7
5,2 bc
8.320 bc
6.656 bc
IR 64
7
5,8 b
9.280 b
7.424 b

Keterangan : Angka yang diikuti huruf kecil yang sama tidak berbeda nyata menurut uji jarak
berganda Duncan pada P = 0,05 * Skore berdasarkan standard evaluation system for
rice (SES) IRRI, 1996; 1= sangat tahan, 3= tahan, 5 = agak tahan, 7 = peka, 9 = sangat
peka BLB = Bacterial Leaf Blight = hawar daun bakteri (HDB).

Sedangkan Inpago 7, Inpago 9, Ciherang dan IR64 memberikan sifat peka
terhadap penyakit “Blast”. Terserangnya tanaman oleh penyakit ini diduga karena
kondisi lingkungan mikroklimat yang agak lembab pada saat akhir fase vegetatif.
Namun karena masing-masing varietas Inpago, Ciherang dan IR64 memiliki
karakter ketahanan yang berbeda, maka tingkat serangan yang terjadi juga
beragam (Sudir dan Suparyono, 2000). Infeksi alam di lapangan lebih parah pada
daerah tadah hujan/lahan kering (Sudir dan Sutaryo, 2012).
Pada Tabel 5 juga dapat dilihat hasil ubinan tertinggi dicapai oleh Inpago 10
(6,8 kg), diikuti oleh Inpago 8 (6,0 kg), IR64 (5,8 kg), Ciherang (5,2 kg), Inpago
5 (5,0 kg) dan Inpago 4 (5,0 kg). Hasil ubinan Inpago 10 dan Inpago 8 dapat
bersaing dengan IR 64 dan Ciherang. Dengan demikian, kedua Inpago tersebut
dapat diuji lebih lanjut untuk pengembangan padi hibrida pada skala yang lebih
luas. Pada Tabel 5 dapat dilihat hasil dari konversi produktivitas tertinggi diraih
oleh Inpago 10 (10.880 Kg GKP/ha), diikuti oleh Inpago 8 (9.600 Kg GKP/ha),
IR64 (9.280 Kg GKP/ha), Inpago 9 (8.800 Kg GKP/ha), Ciherang (8.320 Kg GKP/
ha), Inpago 4 (8.000 Kg GKP/ha ),Inpago 5 (8.000 Kg GKP/ha), dan Inpago 7
(7.520 Kg GKP/ha). Walaupun Varietas Inpago 4 memberikan produktivitas yang
tertinggi yaitu 3,9 t/ha GKP di Yuniarti (2015).
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Pada Tabel 5 dapat diketahui bahwa hasil konversi produktivitas setelah
dikurangi faktor koreksi 20% untuk galengan tertinggi terdapat pada Inpago 10
(8.704 Kg GKP/ha), dan diikuti oleh Inpago 8 (7.680 Kg GKP/ha), IR64 (7.424
Kg GKP/ha), Inpago 9 (7.0400 Kg GKP/ha ), Ciherang (6.656 Kg GKP /ha),
Inpago 4, (6.400 Kg GKP /ha), Inpago 5 (6.400 Kg GKP/ha ),dan Inpago 7 (6.016
Kg GKP/ha). Potensi hasil dari masingmasing varietas tersebut adalah, Inpago 6
rata 5,8 t/ha, Inpago 4 potensi hasil 6,1 ton/ha, dan Inpago 8 potensi hasilnya 8,1
ton/ha (Suprihatno et al. 2011; Sembiring dan Widiarta 2013).
KESIMPULAN
1.

VUB Inpogo tidak berkembang di lahan suboptimal zona selatan Kecamatan
Semanu, Kabupaten Gunungkidul disebabkan karena ketersedian benih
bermutu masih kesulitan.

2.

Hasil analisis tanah berdasarkan PUTK Semanu Kidul, Gunungkidul
C-organik sangat rendah diikuti kandungan unsur hara N dan P statusnya
rendah, namun kandungan K sedang, dengan pH netral. Varietas unggul baru
Inpago berpengaruh secara nyata terhadap semua variabel yang diuji yaitu
jumlah gabah isi per malai, jumlah malai, bobot 1000 butir, dan panjang
malai. Dengan kata lain antara VUB dan varietas pembanding Ciherang dan
IR64 memiliki perbedaan yang nyata.

3.

VUB Inpago 10 dan Inpago 8 mempunyai produktivitas mencapai 8,704 dan
7,680 t/ha lebih tinggi dibandingkan dengan varietas Inpago lainnya dan VUB
lahan sawah seperti Ciherang dan IR 64 (6,656 dan 7,424 t/ha) sehingga
beradaptasi dan berpeluang baik pada agroekosistem lahan suboptimal.
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ABSTRAK
Budidaya padi di lahan sawah merupakan salah satu sumber emisi gas rumah
kaca terutama CH4. Pengelolaan air di lahan sawah dapat menurunkan emisi gas
rumah kaca, salah satu diantaranya adalah dengan pengaturan cara pemberian air.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengaturan air pada lahan
sawah tadah hujan terhadap emisi gas rumah kaca dan hasil gabah. Penelitian
dilaksanakan pada musim tanam gogo rancah 2013 di lahan sawah tadah
hujan, Jakenan-Pati, Jawa Tengah. Penelitian menggunakan rancangan acak
kelompok dengan 3 perlakuan yaitu 1) Pengairan tergenang secara terus menerus
(continuous flooding/CF), 2) Pengairan berselang (Alternate Wetting and Drying/
AWD 25 cm), 3) Alternate Wetting and Drying site specific (AWDS), yaitu 2 kali
pengeringan dengan interval 7 hari. Setiap perlakuan diulang 3 kali. Parameter
yang diamati meliputi fluks GRK (CH4 dan N2O), tinggi muka air pH dan Eh, hasil
dan komponen hasil padi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan
air dapat mengurangi emisi gas rumah kaca tanpa mengurangi hasil padi di lahan
sawah tadah hujan. Perlakuan AWD dan AWDS dapat menurunkan emisi gas
CH4 masing-masing sebesar 38,6% dan 27,6% dibandingkan dengan perlakuan
tergenang, namun tidak berbeda nyata. Hasil gabah tertinggi diperoleh dengan
perlakuan AWD yaitu sebesar 6,94 ton GKG ha-1.
Kata Kunci : Emisi gas rumah kaca, hasil padi, lahan sawah tadah hujan,
pengaturan air
ABSTRACT
Rice cultivation in paddy fields are a source of greenhouse gas emissions mainly
CH4. Land management can reduce greenhouse gas emissions, one of which is the
setting of water. The aims of study is to determine the effect of water management
in rainfed lowland area on greenhouse gas emissions and grain yield. The research
was conducted on wet season in 2013 located in rainfed areas, Jakenan-Pati,
Central Java. The study used a randomized block design with 3 treatments: 1)
Continuous flooding / CF), 2) Alternate Wetting and Drying / AWD 25 cm, 3)
Alternate Wetting and Drying 2 times at intervals of drying 7 days (AWD site
specific / AWDS). Each treatment was replicated 3 times. The parameters
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observed flux of GHGs (CH4 and N2O), daily water level, pH and Eh, yield and
components of rice. These results indicated that water management can reduce
greenhouse gas emissions without reducing rice yields in rainfed areas. AWD and
AWDS treatments can reduce emissions of CH4 respectively by 38.6% and 27.6%
compared to the CF, but not significant. The highest of grain yield was obtained by
AWD treatment 6.94 ton ha-1.
Keywords: Greenhouse gas emissions, rice yields, rainfed lowland areas, water
management
PENDAHULUAN
Tanaman padi memegang peran penting dalam pelepasan gas CH4 dari lahan
sawah. Kurang lebih 90% CH4 yang dilepas dari lahan sawah ke atmosfir
dipancarkan melalui tanaman dan sisanya melalui gelembung air (ebullition).
Ruang udara pada pembuluh aerenkima yang terdapat pada daun, batang dan akar
yang berkembang dengan baik menyebabkan pertukaran gas pada tanah tergenang
(anaerobik) berlangsung cepat. Pembuluh aerenkima bertindak sebagai cerobong
(chimney) untuk lepasnya CH4 ke atmosfir (Jayadeva et al., 2009). Upaya mitigasi
terhadap emisi CH4 dapat dilakukan melalui teknik budidaya dan penggunaan
varietas rendah emisi CH4.
Salah satu cara menurunkan emisi GRK terutama CH4, diantaranya adalah
dengan pengaturan air. Air merupakan kebutuhan utama dalam budidaya

tanaman padi, namun tidak semua fase pertumbuhan padi membutuhkan
air yang berlimpah. Adakalanya padi membutuhkan air dalam jumlah yang
banyak, yaitu pada saat fase pembentukan anakan dan pengisian bulir
malai, dan pada saat tertentu tanah dibiarkan dalam kondisi macak-macak
untuk menciptakan kondisi kaya oksigen sehingga akar dapat berespirasi
dan mikroorganisme penyubur tanah dapat beraktivitas meningkatkan
kesuburan tanah. Pengairan berselang menurunkan emisi CH4 dan telah
diimplementasikan di beberapa negara, diantaranya adalah Cina, India dan
Jepang (Richards and Sander, 2014).
Pada kondisi tergenang emisi gas CH4 lebih tinggi daripada kondisi
kering. Hal ini disebabkan kondisi tergenang merupakan kondisi yang
ideal untuk mikroorganisme metanogen dalam melakukan aktivitas
metabolismenya untuk menghasilkan gas CH4. Penggenangan sawah
secara terus-menerus biasa dilakukan oleh petani padahal tanaman padi
tidak selamanya membutuhkan air pada kondisi tergenang selama proses
pertumbuhannya. Upaya menekan besarnya emisi gas CH4 dari sistem
pengairan selain dapat menurunkan emisi gas CH4 juga dapat menghemat
penggunaan air yang berlebihan.
Pada ekosistem lahan tadah hujan, petani biasanya menanam padi
pada musim tanam pertama (disebut padi gogo rancah) dan padi musim
tanam kedua (padi walik jerami). Padi gogo rancah merupakan istilah
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sistem tanam benih padi secara langsung pada kondisi kering, sedangkan
padi walik jerami dengan cara tanam pindah. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui pengaruh pengaturan air di lahan tadah hujan terhadap emisi
gas rumah kaca dan hasil padi gogo rancah.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Kebun Percobaan Balingtan Jaken-Pati, Jawa Tengah
(6°46’39,7”S dan 111°11’53,0”E ) pada musim tanam gogo rancah 2013 (bulan
Oktober 2013-Mei 2014). Berdasarkan klasifikasi tanah, lokasi penelitian berjenis
tanah Aeric Endoaquepts, dengan karakteristik lapisan olah mempunyai pH 5,7,
tekstur pasir 34 %, debu 56 %, liat 10 %, C organik 0,18 %, N total 0,05 %,
rasio C/N 3,39, P total 108,3 ppm, K total 319,1 ppm, KTK 8,69 cmol kg-1, mikro
elemen Fe 0,06 %, Ca 0,51 % dan Mg 0,04 %.
Perlakuan yang diterapkan adalah 1) Pengairan tergenang secara terus
menerus (continuous flooding/CF), 2) Pengairan berselang (Alternate Wetting
and Drying/AWD 25 cm, 3) Alternate Wetting and Drying 2 kali dengan interval
pengeringan 7 hari (AWD site specific/AWDS). Varietas padi yang digunakan
adalah Cisadane, yang termasuk padi dengan umur panjang. Rancangan percobaan
menggunakan rancangan acak kelompok dengan 3 ulangan. Plot percobaan
berukuran 5 m x 7 m. Pematang plot dilapisi dengan plastik sedalam 40 cm.
Pengolahan tanah dilakukan secara sempurna. Penanaman dilakukan dengan cara
tanam tugal dengan 5-10 benih per lubang. Jarak tanam yang digunakan 20 x 20 cm.
Pupuk organik diberikan dengan takaran 5 ton ha-1 diaplikasikan pada saat/setelah
pengolahan tanah. Dosis pupuk anorganik yang digunakan adalah 120 kg N ha-1,
P pada takaran 60 kg P2O5 ha-1, dan K dengan takaran 90 kg K2O ha-1. Pemupukan
dilakukan 3 kali yaitu pertama pada 21 hari setelah tumbuh (HST), terdiri dari ¼
N, seluruh P, dan ½ K, pemupukan kedua pada 41 HST terdiri ½ N dan ½ K dan
ketiga pada 56 HST terdiri dari ¼ N. Irigasi dilakukan dengan menggunakan air
embung yang disalurkan melalui pipa PVC. Pencegahan serangan OPT dilakukan
dengan penyemprotan pestisida apabila ada serangan hama dan penyakit tanaman.
Parameter yang diamati meliputi fluks GRK (CH4 dan N2O), tinggi muka air
dan curah hujan harian, pH dan Eh, hasil dan komponen hasil padi. Pengukuran
fluks GRK pada lahan sawah dilakukan seminggu sekali. Pengambilan sampel
gas CH4 dan N2O dilakukan secara manual menggunakan boks berukuran 50 cm
x 50 cm x 100 cm. Sampel diambil dengan menggunakan jarum suntik volume
10 ml dengan interval waktu pengambilan setiap menit ke-5, 10, 15, 20 dan
25. Sampel GRK dianalisis dengan menggunakan gas kromatografi, kemudian
dihitung menjadi fluks atau emisi GRK dengan menggunakan rumus sebagai
berikut (IAEA, 1993) :
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Keterangan :
E
: Fluks gas CH4/N2O (mg m-2 hari-1)
dc/dt : Perbedaan konsentrasi CH4/N2O per waktu (ppm menit-1)
Vch : Volume boks (m3)
Ach : Luas boks (m2)
mW : Berat molekul CH4/N2O (g)
mV
: Volume molekul CH4/N2O (22,4 l)
T
: Temperatur rata-rata selama pengambilan contoh gas (oC)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Fluks dan Emisi GRK
Pengaturan kondisi air sangat menentukan tinggi rendahnya fluks CH4.
Pada kondisi tergenang (anaerobik), gas CH4 dihasilkan optimum. Gambar 1
menunjukkan bahwa fluks CH4 pada perlakuan tergenang (CF) hampir selalu lebih
tinggi dibandingkan dengan perlakuan AWD. Pada semua perlakuan, fluks CH4
meningkat terutama pada saat menjelang fase primordia. Setelah berbunga, fluks
CH4 mengalami penurunan dan kembali naik dan fluks CH4 mencapai puncak pada
103 HST. Fluks tertinggi terdapat pada perlakuan AWDS yaitu sebesar 651 mg m-2
hari-1, diikuti oleh perlakuan tergenang sebesar 490 mg m-2 hari-1 dan AWD sebesar
439 mg m-2 hari-1. Sepuluh hari menjelang panen, lahan dikeringkan sehingga
tinggi muka air berada di bawah permukaan tanah. Fluks CH4 menurun pada masa
pemasakan biji, hal ini disebabkan karena eksudat akar semakin berkurang dengan
bertambahnya umur padi dan pengeringan membuat kondisi perakaran menjadi
oksidatif.

Gambar 1. Fluks CH4 pada berbagai perlakuan pengaturan air pada MT Gogo
Rancah 2013
Dinamika fluks N2O dari berbagai perlakuan pengaturan air terlihat pada
Gambar 2. Nampak bahwa antar perlakuan menunjukkan pola yang hampir sama.
Perlakuan AWD dan AWDS menyebabkan kondisi basah dan kering, sehingga
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pembentukan N2O lebih besar. Pemupukan nitrogen pada 21, 41 dan 56 HST
menyebabkan kenaikan fluks N2O. Setelah pemupukan pertama, fluks terlihat
turun kemudian naik lagi pada 32 HST pada semua perlakuan. Pada 41 HST
semua perlakuan digenangi kemudian dilakukan pemupukan II, pengamatan fluks
diamati secara intensif setiap hari. Nampak bahwa setelah digenangi, fluks N2O
turun, dan kemudian meningkat pada 2 dan 4 hari setelah pemupukan, namun
berfluktuasi. Hal yang sama juga terjadi pada pemupukan III (setelah 56 HST).
Fluks N2O mencapai puncaknya pada 95 HST, tertinggi terdapat pada perlakuan
AWD yaitu sebesar 3,7 mg m-2 hari-1. Hal ini berkebalikan dengan fluks CH4,
ketika kondisi oksidatif maka fluks CH4 menurun dan N2O meningkat drastis. Hal
ini disebabkan karena pengaruh kondisi air, dimana pada perlakuan AWD dan
AWDS tinggi muka airnya menurun dan Eh nya mengalami kenaikan.
N2O dihasilkan dari proses nitrifikasi dan denitrifikasi (Davidson et al.,
1986) dan dipengaruhi oleh pH, kelembaban tanah, dan ketersediaan substrat C
dan N (Law et al., 2011). Kedua proses nitrifikasi dan denitrifikasi dapat terjadi
secara bersamaan dalam tanah secara aerobik dan anaerobik dengan kadar air
tanah antara 60-80% ruang pori terisi air (water-filled pore space/WFPS), dan
denitrifikasi meningkat ketika WFPS melebihi 80% (Davidson et al., 1986).
Selanjutnya, emisi N2O dapat dirangsang oleh aplikasi pupuk N dan amandemen
tanah organik (Aulakh et al., 1984; Wang et al., 2012). Dekomposisi bahan organik
menghasilkan senyawa C yang labil (Chatterjee et al., 2008) yang meningkatkan
denitrifikasi dalam tanah dan menghasilkan gas N2O (Perez et al., 2010).

Gambar 2. Fluks N2O pada berbagai perlakuan pengaturan air pada MT Gogo
Rancah 2013
Emisi CH4 tertinggi terdapat pada perlakuan tergenang yaitu sebesar 240,9 kg
ha-1 musim-1, sedangkan perlakuan AWD dan AWDS masing-masing sebesar 147,8
dan 174,3 kg ha-1 musim-1 (Gambar 3). Perlakuan AWD dan AWDS menurunkan
emisi CH4 masing-masing sebesar 38,6% dan 27,6% secara signifikan. Hal ini
berarti bahwa pengaturan air irigasi pada lahan sawah sangat mempengaruhi
emisi CH4. Dengan adanya periode kering pada fase anakan aktif dan sebelum
fase primordia, kondisi oksidatif di sekitar perakaran menyebabkan pembentukan
CH4 relatif sedikit dibandingkan pada kondisi reduktif.
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Gambar 3. Emisi CH4 pada berbagai perlakuan pengaturan air pada MT Gogo
Rancah 2013
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa ketiga perlakuan mengemisi N2O
yang hampir sama, hal ini berdasarkan baik dari pola fluks maupun besarnya
emisi. Perlakuan tergenang memberikan nilai emisi N2O sebesar 1,94 kg ha-1
musim-1, sedangkan perlakuan AWD dan AWDS masing-masing sebesar 1,89 dan
1,82 kg ha-1 musim-1.

Gambar 4. Emisi N2O pada berbagai perlakuan pengaturan air pada MT Gogo
Rancah 2013
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Hasil dan Komponen Hasil
Hasil gabah kering giling (GKG) tertinggi diperoleh dengan pengairan AWD
yaitu sebesar 6,94 ton ha-1, diikuti oleh pengairan tergenang dan AWDS masingmasing sebesar 6,92 dan 6,46 ton ha-1, namun tidak berbeda nyata. Perlakuan
tergenang menghasilkan jumlah biji per malai dan persentase gabah isi tertinggi,
namun jumlah malai per rumpunnya paling rendah (Tabel 1). Demikian juga berat
1000 butir biji, perlakuan tergenang paling tinggi diantara perlakuan lainnya.
Berat jerami segar tertinggi diperoleh pada perlakuan AWD, diikuti AWDS
dan tergenang, sehingga indeks biomas (jumlah gabah/biomasa) tertinggi pada
perlakuan tergenang. Ketiga perlakuan menunjukkan penampilan tanaman yang
hampir seragam, hal ini ditunjukkan oleh tinggi tanaman dan jumlah anakan yang
hampir tidak berbeda nyata (Gambar 5 dan 6).
Tabel 1. Hasil dan komponen hasil
Perlakuan
CF
AWD
AWDS

Malai
Berat
Biji per Gabah
Berat 1000
per
jerami segar
malai isi (%)
butir (Gr)
-1
rumpun
(Ton ha )
18,1 a
67,9 a 69,8 a
9,2 a
29,3 a
19,0 a
64,3 a 63,4 a
10,5 a
28,8 a
18,8 a
67,9 a 65,8 a
10,2 a
29,2 a

GKG
(Ton
ha-1)
6,9 a
6,9 a
6,5 a

Indeks
biomas
0,48
0,44
0,44

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama dalam kolom yang sama berarti berbeda tidak
nyata pada taraf uji 5 %

Gambar 5. Tinggi tanaman pada berbagai perlakuan pengaturan air pada MT
Gogo Rancah 2013
Hasil perhitungan GWP menunjukkan bahwa perlakuan pengairan tergenang
menghasilkan global potential warming (GWP) tertinggi yaitu sebesar 6596 kg/
ha, diikuti oleh perlakuan AWDS dan AWD masing-masing sebesar 4254 dan
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4896 kg/ha (Tabel 2). Penurunan GWP dengan perlakuan AWD sebesar 35%,
sedangkan perlakuan AWDS menurunkan GWP sebesar 26% dibandingkan
dengan perlakuan pengairan tergenang. Indeks emisi menunjukkan besarnya emisi
gas rumah kaca (dinyatakan dalam ton) yang dilepaskan dalam manghasilkan 1 ton
gabah. Indeks emisi terendah dicapai dengan perlakuan AWD, diikuti perlakuan
AWDS dan paling tinggi terdapat pada perlakuan tergenang. Hal ini menunjukkan
bahwa perlakuan AWD paling rendah dalam melepaskan emisi GRK dan tertinggi
perolehan hasil gabahnya.

Gambar 6. Jumlah anakan pada berbagai perlakuan pengaturan air pada MT
Gogo Rancah 2013
Tabel 2. GWP pada berbagai perlakuan pengaturan air pada MT Gogo Rancah 2013
Perlakuan
CF
AWD
AWDS

CH4

N 2O

240,9 a
147,8 a
174,3 a

1,94 a
1,89 a
1,82 a

GWP (CO2-e)
Kg ha-1
6596,7
4254,4
4896,2

Hasil GKG
6920
6940
6460

Indeks Emisi
0,95
0,61
0,76

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama dalam kolom yang sama berarti berbeda tidak
nyata pada taraf uji 5 %

Tinggi Muka Air
Hasil pengamatan terhadap tinggi muka air menunjukkan bahwa pada 10
HST semua plot mendapatkan pengairan yang cukup dan ketinggian air diatur 5 cm
dari permukaan tanah. Pada perlakuan tergenang (CF) tinggi muka air dipelihara 5
cm hingga satu minggu sebelum panen. Perlakuan AWD dan AWDS menunjukkan
penurunan muka air permukaan, karena pada awal penelitian belum terjadi hujan
(Gambar 7). Sumber air di lahan sawah tadah hujan sepenuhnya tergantung pada
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air hujan. Frekuensi curah hujan mulai meningkat pada awal Desember 2013 atau
sekitar 35 HST. Untuk mencukupi kebutuhan air pada tanaman di awal musim
tanam pada penelitian ini dilakukan pengairan yang berasal dari air embung (water
reservoir). Sebelum 21 HST kondisi tinggi permukaan air mulai menurun, dan
pada 21 HST diairi hingga 5 cm pada semua plot penelitian, kemudian dilakukan
pemupukan I. Setelah 21 HST, tinggi muka air pada plot AWD dan AWDS
menurun lagi dan pada 41 HST diairi lagi hingga 5 cm untuk pemupukan II.
Setelah pemupukan II, frekuensi hujan mulai meningkat dan mencapai puncaknya
pada bulan Januari. Selama masa tanam padi Gogo Rancah ini (Nopember
2013-Pebruari 2014), curah hujan tercatat 1215 mm (Gambar 8) sehingga tinggi
muka air permukaan relatif sama pada semua perlakuan.

Gambar 7. Tinggi muka air pada berbagai perlakuan pengaturan air pada MT
Gogo Rancah 2013

Gambar 8. Curah hujan harian selama MT Gogo Rancah 2013 (Oktober
2013-Maret 2014)
pH dan Eh
Pengamatan pH dan Eh bersamaan pada waktu sampling. Hasil pengukuran
pH menunjukkan bahwa pada awal pengamatan pH berkisar 5. Semakin tinggi
kadar air tanah, pH semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena sifat tanah
di lokasi penelitian yang memiliki pH rendah pada kondisi kering, dan tinggi
bila tergenang. Sejak tanaman berumur 41 HST (setelah pemupukan II), kondisi
tanah tergenang, pH tanah naik dan mencapai > 6-6,5 (Gambar 9). Kondisi tanah
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dengan pH sekitar 6 dan bersifat reduktif yang ditunjukkan dengan nilai Eh hingga
-150 mV (Gambar 10). Kondisi ini sangat optimum untuk pembentukan CH4 oleh
metanogen. Pada saat kondisi anakan maksimum sampai primordia bunga, tanaman
banyak menghasilkan eksudat akar yang terdiri dari karbohidrat dan asam-asam
organik dan kemudian menurun hingga fase pemasakan. Diantara asam-asam
organik itu adalah asam-asam malat, tartrat, suksinat, sitrat dan laktat (Aulakh et
al., 2001). Jika hal ini berlangsung secara anaerob (ada genangan air) maka proses
degradasi bahan organik menjadi tidak sempurna sehingga menghasilkan gas CH4.
Pada masa menjelang panen, genangan air mulai dikeringkan untuk mempercepat
pemasakan gabah, yaitu pada saat tanaman berumur 119-126 HST. Akibatnya, pH
tanah menurun drastis dan gas N2O terlepas lebih banyak. Hal yang sama juga
dilaporkan oleh Ariani dan Setyanto (2010).

Gambar 9. Pengukuran pH pada berbagai perlakuan pengaturan air pada MT
Gogo Rancah 2013

Gambar 10. Pengukuran Eh pada berbagai perlakuan pengaturan air pada MT
Gogo Rancah 2013
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KESIMPULAN
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan AWD dapat mengurangi emisi
gas rumah kaca tanpa mengurangi hasil padi di lahan sawah tadah hujan. Perlakuan
AWD dan AWDS dapat menurunkan emisi gas CH4 masing-masing sebesar 38,6%
dan 27,6% dibandingkan dengan perlakuan tergenang, namun tidak berbeda nyata.
Hasil gabah tertinggi diperoleh dengan perlakuan AWD yaitu sebesar 6,94 ton
GKG ha-1.
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ABSTRAK
Penelitian perbaikan teknologi budidaya padi gogo melalui pemupukan masih
terus dikembangkan. Penelitian ini diharapkan dengan teknologi pemupukan
(NPK dan Urea) yang tepat dapat meningkatkan produktivitas padi gogo.
Penelitian dilaksanakan di area pertanaman padi gogo, di Kecamatan Ploso Kerep
Kabupaten Indramayu pada MT I 2012/2013 dengan menggunakan rancangan
petak terpisah (split plot design) dengan 3 ulangan. Petak utama adalah tingkat
pemupukan NPK majemuk, terdiri dari (A) Tanpa pupuk NPK (0 Kg/ha), (B)
Pupuk NPK 100 Kg/ha, (C) Pupuk NPK 200 kg/ha, dan (D) Pupuk NPK 300 kg/
ha, sebagai anak petak adalah (1) Tanpa pupuk Urea 0 kg/ha, (2) Pupuk Urea 100
Kg/ha, (3) Pupuk Urea 200 kg/ha dan (4) Pupuk Urea 300 kg/ha. Hasil penelitian
menyebutkan bahwa Pemberian pupuk NPK maupun Urea dapat meningkatkan
pertumbuhan dan hasil tanaman padi gogo khususnya pada perolehan jumlah malai
per rumpunnya. Pupuk NPK dengan 300 kg/ha dapat menghasilkan jumlah malai
per rumpun tertinggi (12,07 malai gabah), sedangkan pada pemberian pupuk Urea
saja dengan dosis 200 kg/ha menghasilkan jumlah malai tertinggi sebanyak 11,54
malai gabah. Hasil GKP tertinggi (5,78 t/ha) diperoleh hanya pada pemberian
pupuk NPK 300 kg/ha. Kombinasi pupuk NPK 300 kg/ha dan Urea 300 kg/ha
dapat meningkatkan perolehan bobot 1000 butir secara signifikan yaitu sebesar
29,42 g
Kata Kunci : NPK, Urea, pertumbuhan, hasil, padi gogo
ABSTRACT
Research improvement of upland rice fertilization technology is still being
developed. This research is expected to obtain technology fertilization (NPK and
Urea) the right to increase the productivity of upland rice. Research has been
conducted in upland rice fields, located at Ploso Kerep, Indramayu District, in MT
I 2012/2013 using split plot design with three replications. The main plot is the
level of NPK fertilizer, consisting of (A) Without NPK (0 kg / ha), (B) NPK 100
kg / ha, (C) NPK 200 kg / ha, and (D) NPK 300 kg / Ha, and as subplots are (1)
Without Urea 0 kg / ha, (2) Urea 100 kg / ha, (3) Urea 200 kg / ha and (4) Urea 300
kg / ha. The results showed that NPK and Urea fertilizer can increase the growth
and yield of upland rice is the number of panicles per hill. NPK fertilizer with 300
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kg / ha can produce the highest number of panicles per hill (12.07 panicles), while
the urea fertilizer alone at a dose of 200 kg / ha can produce the highest number
of panicles per hill as much as 11.54 panicles. Results of GKP highest (5.78 t /
ha) were obtained only on providing NPK 300 kg / ha. Combination of NPK 300
kg / ha and 300 kg Urea / ha may increase 1000 grain weight significantly in the
amount of 29.42 g
Keywords: NPK, Urea, growth, yield, Upland rice
PENDAHULUAN
Jumlah penduduk Indonesia menurut data terbaru di BPS 2010 (www.bps.go.id)
adalah 237.641.324 jiwa, dengan jumlah penduduk yang besar itu dibutuhkan
konsumsi pangan khususnya beras yang besar pula sehingga untuk pemenuhannya
diperlukan usaha peningkatan produksi padi. Upaya peningkatan produksi padi
terkendala pada ketersedian lahan, hal ini dikarenakan besarnya laju alih fungsi
lahan dari sektor pertanian ke sektor industri dan perumahan. Untuk mengatasi
kendala keterbatasan ketersedian lahan pertanian khususnya lahan irigasi maka
perlu pemanfaatan lahan sub-optimal (lahan kering/ladan). Menurut Hossain and
Narciso, (2004) dalam Toha dkk (2005), lahan kering (sub-optimal) memiliki
potensi untuk menunjang peningkatan produksi padi yang selama ini sebagian
besar disumbangkan oleh lahan irigasi subur yang luasnya semakin berkurang.
Di Indonesia, luas lahan padi gogo mencapai sekitar 1,5 juta hektar atau
sekitar 12% dari total luas lahan pertanaman padi, dan menyumbangkan sekitar
5% produksi padi nasional (Amir dan Kardin, 1995). Lahan Sub-optimal atau
lahan kering berpotensi untuk pengembangan tanaman pangan khususnya
padi gogo ada sekitar 5,1 juta ha, tersebar di berbagai provinsi (Badan Litbang
Pertanian, 1998). Secara umum budidaya padi gogo, banyak dilakukan petani
pada: (a) lahan terbuka/tradisional dan sekitar bantaran sungai, (b) kawasan
perbukitan daerah aliran sungai (DAS), dan (c) sebagai tanaman tumpangsari
dengan tanaman perkebunan dan hutan tanaman industri (HTI) muda (Toha,
2007). Kendala yang dihadapi dalam usaha peningkatan produksi padi di lahan
kering antara lain kekeringan, kemasaman tanah, keracunan Al, defisiensi Ca,
Mg, dan P, gulma, penyakit blas (Partohardjono dkk, 1990), serta naungan pada
pertanaman tumpangsari (Cabuslay dkk, 1995). Kendala tersebut intensitasnya
beragam di wilayah atau kondisi agroekologi setempat.
Salah satu faktor penting untuk meningkatkan hasil padi gogo yaitu
dengan melakukan pemupukan. Pemupukan pada padi gogo merupakan kegiatan
memberikan tambahan unsur hara makro (NPK) dan mikro yang harus diberikan
bila tanah tidak menyediakan jumlah hara yang cukup. Menurut Arraudeau dan
Vergara (1992), cara untuk meningkatkan efisiensi penggunan pupuk Nitrogen
pada padi gogo yaitu 1) Penggunaan VUB, 2) Memberikan pupuk N dengan
jumlah yang tepat, 3) Waktu pemberian pada stadi pertumbuhan yang tepat, 3)
Usahakan kondisi tanah tidak kering, 4) pupuk N dicampurkan ke dalam tanah dan
jangan disebar di bagian atas bila daun bersih serta 5) bebaskan lahan dari gulma.
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Penelitian ini diakukan untuk mendapatkan informasi tentang pengaruh
pemberian pupuk NPK dan Urea serta interaksi keduanya terhadap produktivitas
padi gogo.
MATERI DAN METODOLOGI
Percobaan lapangan ini dilaksanakan di areal lahan kering di kecamatan Ploso
kerep Kabupaten Indramayu pada Musim Tanam (MT) I tahun 2012/2013.
Penelitian mengacu pada pola rancangan petak terpisah (split plot design) dengan
3 ulangan. Varietas padi gogo yang digunakan adalah Situ Patenggang. Ukuran
petak percobaan adalah 3m x 6m, Petak utama adalah Tingkat pemupukan NPK
majemuk, terdiri dari (A) Tanpa pupuk NPK (0 Kg NPK/ha), (B) Pupuk NPK 100
Kg/ha, (C) Pupuk NPK 200 kg/ha, dan (D) Pupuk NPK 300 kg/ha. Sedangkan
sebagai anak petak adalah (1) Tanpa pupuk Urea 0 kg/ha, (2) Pupuk Urea 100 Kg/
ha, (3) Pupuk Urea 200 kg/ha dan (4) Pupuk Urea 300 kg/ha.
Benih padi gogo diberi fungisida dalam bentuk bubuk sesuai dosis anjuran
dicampur dan diaduk secara merata, kemudian benih ditanam secara tugal dengan
jarak barisan tanaman 20cm x 20xm x 30cm dengan sistem legowo 2:1. Sebelum
tanam lahan terlebih dahulu dibersihkan dan dibebaskan dari sisa-sia tunggul
jerami dan rumput. Pengolahan tanah dilakukan dengan olah tanah ringan.
Pengelolaan gulma dan hama penyakit dilakukan dengan memperhatikan prinsip
pengelolaan hama penyakit terpadu (PHPT). Kondisi lapangan pada saat tanam
kering dan tidak ada genangan air dimana intensitas hujan masih rendah.
Variabel data yang diamati adalah data pertumbuhan (Tinggi tanaman,
Jumlah anakan produktif), data komponen hasil (Jumlah malai, Jumlah gabah isi
dan hampa, Bobot 1000 butir) dan data pendukung lainnya. Data pertumbuhan dan
komponen hasil meliputi: a) Tinggi tanaman, yaitu rata-rata tinggi tanaman dari 5
barisan rumpun contoh (panjang barisan rumpun masing-masing 1 m) per petak
yang ditentukan secara acak. Tinggi tanaman diukur dari permukaan tanah atau
pangkal batang hingga ujung daun tertinggi maupun malai tertinggi. Pengamatan
dilakukan pada fase anakan produktif, bunting dan menjelang panen. b) Jumlah
anakan produktif, diamati pada 5 barisan rumpun contoh yang sama. Pengamatan
dilakukan bersamaan dengan pengamatan tinggi tanaman, c) Jumlah malai,
diamati pada 5 barisan rumpun contoh yang sama. Pengamatan dilakukan pada
saat tanaman mencapai fase panen, d) Jumlah gabah isi dan gabah hampa/malai,
yaitu rata-rata jumlah gabah isi dan gabah hampa per malai yang diamati pada
rumpun tanaman yang terpilih dalam 5 barisan rumpun yang sama, e) Bobot 1000
butir, yaitu bobot 1000 biji gabah bernas kering bersih kadar air 14%. Hasil panen
ubinan 2m x 5m (10 m2) masing-masing petak perlakuan diamati, gabah hasil panen
diukur kadar airnya dan ditimbang sebagai bobot gabah kering panen. Hasil gabah
kering giling (k.a.14%), diperoleh dengan cara menghitung hasil timbangan gabah
kering panen yang diketahui kadar airnya (X %) dikonversi kedalam bobot kabah
dengan kadar air yang akan ditentukan (k.a 14%). Hasil gabah per hektar yaitu
dihitung berdasarkan bobot gabah luasan panen ubinan (10 m2) yang dikonfersikan
kedalam luasan satu hektar (10.000 m2).
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Semua data dianalisis secara statistik dengan uji beda nyata terkecil (DMRT
5%), kondisi lapangan lingkungan tumbuh, pertumbuhan gulma, perkembangan
hama penyakit, dan kondisi lainnya dicatat secara diskripsi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh pemupukan NPK majemuk dan urea terhadap pertumbuhan dan hasil
padi gogo ini diperoleh data komponen pertumbuhan untuk melihat pengaruhnya
pada periode vegetatif tanaman, dan data komponen hasil (tabel 1).
Pertumbuhan Tanaman
Tabel 1. Data komponen pertumbuhan pada berbagai tingkat pemupukan NPK
dan Urea pada pertanaman padi gogo
PERLAKUAN
40 HSS
Pupuk NPK Majemjuk
A. Tanpa Pupuk NPK
B. Pupuk NPK 100 Kg/ha
C. Pupuk NPK 200 Kg/ha
D Pupuk NPK 300 Kg/ha
Pupuk Urea (N))
1
Urea 0 Kg/ha
2
Urea 100 Kg/ha
3
Urea 200 Kg/ha
4
Urea 300 Kg/ha
CV (a)
CV (b)

Tinggi Tanaman
60 HSS
85 HSS
40,32
42,30
42,55
43,51

a 79,68 c
a 93,03 b
a 100,06 a
a 99,75 a

43,06 a
41,52 a
43,51 a
40,40 a
8,95%
9,50%

89,86 a
94,76 a
95,13 a
92,75 a
6,83%
7,06%

112,93
122,04
124,67
128,44

40 HSS
b
ab
a
a

121,72 a
120,74 a
122,74 a
122,89 a
8,35%
3,98%

7,45
8,11
6,70
7,30

Jumlah Anakan
60 HSS 85 HSS
a
a
a
a

8,04 a
7,56 a
7,54 a
6,42 a
18,63%
20,72%

9,98
12,12
12,91
13,15

a
a
a
a

11,37 a
12,48 a
11,92 a
12,37 a
23,38%
10,18%

9,25
11,50
11,43
12,07

b
a
a
a

10,15 b
11,32 a
11,54 a
11,24 a
14,44%
8,28%

Keterangan : Angka-angka yang sama diikuti huruf sama berbeda nyata pada taraf 5 % DMRT

Hasil penelitian (Tabel 1.) didapatkan informasi bahwa pemberian pupuk
NPK dan pupuk Urea dengan tingkat dosis yang berdeda tidak memberikan
pengaruh interaksi keduanya terhadap peningkatan komponen pertumbuhan
(Tinggi tanaman dan jumlah anakan). Pengaruh yang nyata pada tinggi tanaman
hanya dijumpai pada pemberian pupuk NPK pada umur tanaman 60 Hari
Setelah Sebar (HSS) dan 85 HSS, dan untuk jumlah anakan pada umur 85 HSS,
sedangkan pada pemberian Urea berpengaruh pada jumlah anakan pada umur 85
HSS. Pemberian pupuk NPK dengan dosis 300 kg/ha dapat menghasilkan tinggi
tanaman tertinggi (128,44 cm) dan jumlah anakan terbanyak (12,7 anakan) dari
dosis NPK lainnya, sedangkan pada pemberian urea saja dengan dosis 200 kg/ha
mampu memberikan jumlah anakan tertinggi pada umur 85 HSS sebesar 11,54
rumpun. Kondisi ini menandakan bahwa pupuk majemuk (NPK) mempunyai
tingkat efisiensi penyerapan N lebih baik karena diberikan bersama P dan K
(Fairhurst dkk, 2007)
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Komponen Hasil
Tabel 2. Data komponen hasil pada berbagai tingkat pemupukan NPK dan Urea
di pertanaman padi gogo
PERLAKUAN
Pupuk NPK Majemjuk
A. Tanpa Pupuk NPK
B. Pupuk NPK 100 Kg/ha
C. Pupuk NPK 200 Kg/ha
D Pupuk NPK 300 Kg/ha
Pupuk Urea (N))
1 Urea 0 Kg/ha
2 Urea 100 Kg/ha
3 Urea 200 Kg/ha
4 Urea 300 Kg/ha
CV (a)
CV (b)

Jumlah
malai per
rumpun
9,25
11,50
11,43
12,07

b
a
a
a

10,15 b
11,32 a
11,54 a
11,24 a
14,44%
8,28%

Jumlah
gabah per
malai
88,03
93,52
93,64
93,05

a
a
a
a

93,24 a
93,36 a
89,32 a
90,08 a
10,77%
11,06%

Persentase
gabah isi
(%)
86,10
86,79
87,19
86,14

a
a
a
a

86,17 a
86,01 a
87,06 a
86,97 a
5,3%
4,46%

Hasil (t/ha)

3,62
5,04
5,21
5,78

b
a
a
a

4,67 a
4,86 a
5,06 a
5,05 a
23,9%
13,65%

Keterangan : Angka-angka yang sama diikuti huruf sama berbeda nyata pada taraf 5 % DMRT

Hasil analisis statistik pada Tabel 2. menunjukkan bahwa pemberian pupuk
NPK dan pupuk Urea masing-masing secara terpisah berpengaruh nyata pada
perolehan jumlah malai per rumpun dan hasil gabah (GKP t/ha).
Jumlah malai per rumpun, Pupuk NPK dengan dosis 300 kg/ha dapat
memberikan jumlah malai tertinggi yaitu mencapai 12,07 malai gabah dalam
satu rumpun, dan pupuk urea dengan dosis 200 kg/ha dapat memberikan jumlah
malai tertinggi mencapai 11,54 malai gabah dalam satu rumpun. Secara umum
pemberian pupuk NPK dan Urea secara terpisah dapat menghasilkan jumlah malai
yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perlakukan tanpa pemberian pupuk
NPK atau Urea, hal ini disebabkan N yang ada (NPK dan Urea) mampu terserap
secara optimal sehingga dapat memenuhi kebutuhan N selama pertumbuhan,
mempercepat pertumbuhan tanaman, memperbesar ukuran daun sehingga dapat
meningkatkan jumlah anakan produktif yang akan menjadi malai dalam satu
rumpunnya.
Hasil (GKP t/ha), Hasil yang diperoleh dengan melakukan ubinan, ternyata
hanya pada pemberian pupuk NPK saja yang dapat mempengaruhi hasil gabah
secara signifikan. Pemberian pupuk NPK dengan dosis 300 kg/ha dapat memberikan
hasil tertinggi (5,78 t/ha) jika dibandingkan dengan dosis yang lain, sedangkan
hasil terendah didapat pada pertanaman tanpa diberi pupuk NPK. Perolehan
hasil gabah dengan dosis NPK 300 kg/ha ternyata telah melampaui potensi hasil
yang dimiliki oleh varietas situ patenggang yaitu sebesar 5,6 t/ha (Balitbangtan,
2016). Hasil yang signifikan diduga disebabkan jumlah malai dalam satu rumpun
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yang tinggi dikarenakan efisiensi pengguanaan hara khususnya N selama periode
pertumbuhan sehingga mampu menghasilkan jumlah anakan yang banyak.
Kombinasi perlakuan NPK dan Urea
Tabel 3. Perbandingan dosis pemupukan Urea dengan beberapa dosis NPK pada
perolehan bobot 1000 butir
A

B

Tanpa Pupuk NPK
1
2
3
4

Urea 0 Kg/ha
Urea 100 Kg/ha
Urea 200 Kg/ha
Urea 300 Kg/ha
Rata-rata
CV (a)
CV (b)

27.3433
27.4100
27.8333
26.7167
27.3258
2,39%
2,53%

a
a
a
a

C
Pupuk
Pupuk NPK
NPK 200
100 Kg/ha
Kg/ha
27.5433 a 27.7900 a
27.8000 a 27.3333 a
27.4767 a 28.0400 a
27.1333 a 27.8400 a
27.4883
27.7508

D
Pupuk
NPK 300
Kg/ha
27.3100 b
28.1367 b
27.4233 b
29.4167 a
28.0717

Rata-rata
27.4966
27.6700
27.6933
27.7767

Keterangan : Angka-angka yang sama diikuti huruf sama berbeda nyata pada taraf 5 % DMRT

Tabel 4. Perbandingan dosis pemupukan NPK dengan beberapa dosis Urea pada
perolehan bobot 1000 butir

A
B
C
D

1
Urea 0
Kg/ha
Tanpa Pupuk NPK
27.3433 a
Pupuk NPK 100 Kg/ha 27.5433 a
Pupuk NPK 200 Kg/ha 27.7900 a
Pupuk NPK 200 Kg/ha 27.3100 a
Rata-rata
27.4966
2,39%
CV (a)
2,53%
CV (b)

2
Urea 100
Kg/ha
27.4100 a
27.8000 a
27.3333 a
28.1367 a
27.6700

3
Urea 200
Kg/ha
27.8333 a
27.4767 a
28.0400 a
27.4233 a
27.6933

4
Urea 300
Kg/ha
26.7167 b
27.1333 b
27.8400 b
29.4167 a
27.7767

Rata- rata
27.3258
27.4883
27.7508
28.0717

Keterangan : Angka-angka yang sama diikuti huruf sama berbeda nyata pada taraf 5 % DMRT

Kombinasi pemupukan Urea pada beberapa taraf pemupukan NPK
menunjukkan bahwa dosis pupuk urea berpengaruh nyata pada peningkatan bobot
1000 butir jika diberikan dengan dosis NPK 300 Kg/ha (Tabel 3). Begitu juga
dengan kombinasi perlakuan pupuk NPK dengan beberapa taraf pemupukan urea
menunjukkan pengaaruh yang nyata pada perolehan bobot 1000 butirnya dengan
kombinasi pupuk NPK yang diberikan dengan pupuk Urea pada dosis 300 kg/ha
(Tabel 4). Kombinasi pemupukan NPK dengan dosis 300 kg/ha dan Urea dengan
dosis 300 kg/ha (D4) dapat menghasilkan bobot 1000 butir tertinggi yaitu 29,42
g jika dibandingkan dengan kombinasi pemupukan lain, dan bobot 1000 butir
terendah dijumpai pada kombinasi pemupukan NPK dengan dosis 0 kg/ha dan
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Urea 300 kg/ha (A4) yaitu sebesar 26,72 g. Hasil perolehan bobot 1000 butir yang
signifikan ini diduga karena interaksi dari kombinasi pupuk NPK dan Urea akan
meningkatkan efiensi penyerpan P dan K, khususnya K menurut Fairhurst dkk
(2007), efisiensi penyerapan K dapat meningkatkan jumlah bulir gabah dan bobot
1000 butirnya.
KESIMPULAN
1.

Pemberian pupuk NPK maupun Urea dapat meningkatkan pertumbuhan dan
hasil tanaman padi gogo.

2.

Pemberian pupuk NPK 300 kg/ha maupun pupuk urea saja dosis 200 ha
berpengaruh nyata pada perolehan jumlah anakan pada umur 85 HST.

3.

Pemberian pupuk NPK maupun urea berpengaruh nyata pada peningkatan
perolehan jumlah malai per rumpun.

4.

Hasil GKP tertinggi (5,78 t/ha) diperoleh hanya pada pemberian pupuk NPK
300 kg/ha.

5.

Kombinasi pupuk NPK 300 kg/ha dan Urea 300 kg/ha dapat meningkatkan
perolehan bobot 1000 butir secara signifikan yaitu sebesar 29,42 g.
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PAKET TEKNOLOGI BUDIDAYA VARIETAS UNGGUL BARU PADI
UNTUK PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
Ikhwani
Puslitbang Tanaman Pangan, Jl. Merdeka 147 Bogor 16111
E-mail: isunihardi@yahoo.com
ABSTRAK
Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) dan pecapaian target surplus 10
juta ton beras tahun 2014memerlukan dukungan tersedianya inovasi teknologi
padi unggulan spesifik lokasi yang dapat diadopsi oleh petani dan para pengguna
umumnya. Inovasi teknologi padi yang tersedia berupa varietas unggul baru,
pengelolaan tanaman dan sumber daya terpadu hingga penanganan panen dan pasca
panen dapat diandalkan untuk mendukung produksi padi.Percobaan dilaksanakan
di Kebun Percobaan Muara, Bogor pada MK 2 tahun 2015. Perlakuan merupakan
kombinasi antara teknologi budidaya dan varietas unggul baru padi sawah, disusun
dalam rancangan percobaan Acak Kelompok dua Faktordengan 3 (tiga) ulangan.
Faktor 1 - Paket teknologi (PT -1), yaitu - jarak tanam lebar 40 cm x 40 cm;
penggunaan pupuk organik; umur bibit muda (15 hss) , Paket teknologi -2 yaitu
jarak tanam tegel 25 cm x 25 cm; rekomendasi pupuk setempat; umur bibit 21 hss;
Paket teknologi -3 – jarak tanam Legowo 4:1(25---50) cm x 12,5 cm), pengunaan
pupuk ½ rekomendasi ; umur bibit 21 hss. Faktor 2 (varietas unggul baru ) yaitu
V1- Inpari 19 (padi umur genjah), V2-Inpari 31 (padi tahan wereng),. Jumlah
keseluruhan petak ada 54, dengan ukuran petak terkecil 6 m x 5 m. Hasil gabah
kering giling (GKG) pada kombinasi perlakuan paket teknologi dan varietas
pada percobaan ini sangat nyata berbeda. Paket Teknologi 2 (PTB- 2) rata-rata
menghasilkan 7,38 + 0,61 ton GKG/ha, lebih tinggi dibandingkan dua paket
teknologi yang lain (PTB- 3 dan PTB- 1), yaitu masing-masing menghasilkan 6,79
+ 1,12 ton GKG/ha dan 3,66 + 0,43 ton GKG/ha. Dua varietas unggul baru yang
digunakan juga berbeda sangat nyata, Inpari 19 ( padi umur genjah) menghasilkan
gabah lebih tinggi dibandingkan Inpari 31 (padi tahan wereng), yaitu rata-rata
6,45 + 2,16 ton GKG/ha lebih tinggi + 1.01 ton GKG/ha dibandingkan dengan
varietas Inpari 31 rata-rata sebesar 5.44 + 1,86 ton GKG/ha. Kombinasi varietas
Inpari 19 dengan paket teknologi budiddaya PTB -2 dan PTB-3 menghasilkan
gabah tertinggi rata-rata sebesar + 7.82 ton GKG/ha pada tertinggi dan + 7.58
ton GKG/ha
Kata kunci: Paket Teknologi Budidaya, produktivitas, varietas unggul baru
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ABSTRACT
National Progam for Increasing Rice Productionand achievement rice surplus of
2014 needed of rice technological innovation support and adopted by farmers and
stakeholders. The used of high yielding varieties, integrated crop management
and resources of harvesting are important to increased national rice production
and productivity. The objectives of this experiment were to study the effects
of technological innovation support and new plant variety to increasing rice
production and productivity. The experiment was conducted at Muara research
station, Bogor during 2015 dry season. Combination treatment are intregated
technology package (ITP) and new high yielding varieties. The experiment was
arranged in a randomized block design two factor with three replication. The first
factor of package 1 - technology ( tp -1 ), plant spacing 40 cm x 40 cm; the use of
organic fertilizers; seeds age 15 hss ), package -2 plant equal spacing 25 cm x 25
cm; fertilize recommended; seed age 21 hss; The second factor of variety, v1inpari 19, v2-inpari 31. The result that grain yield of tp-2 (7,38 + 0,61 GKG t/ha)
significantly highest than tp-1 and tp-3. The new high variety significantly. Inpari
19 produce grain higher than Inpari 31, are 6,45+ 2,16 GKG t/ha higher than inpari
31 varieties of 5.44 + 1,86 GKG t/ha. The Combine of technology package (ip2)
and inpari 19 variety produce highest of grain yield at + 7.82 GKG t/ha.
Key words: intregated technology package, productivity, high new plant variety
PENDAHULUAN
Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) dan pecapaian target surplus 10 juta
ton beras tahun 2014 ternyata waktu itu memerlukan dukungan tersedianya inovasi
teknologi padi unggulan spesifik lokasi yang dapat diadopsi oleh petani dan para
pengguna umumnya. Inovasi teknologi padi yang tersedia berupa varietas unggul
baru, pengelolaan tanaman dan sumber daya terpadu hingga penanganan panen
dan pasca panen dapat diandalkan untuk mendukung produksi padi (Departemen
Pertanian 2008).
Cara tanam padi sebagai salah satu komponen SL-PTT yang berpengaruh
terhadap hasil dan pendapatan, ternyata kompleks (Makarim dkk. 2005). Jarak
tanam dan orientasi tanaman di lapang mempengaruhi enam proses penting sbb: (1)
penangkapan radiasi surya oleh tanaman untuk fotosintesis, (2) penyerapan hara
oleh akar, (3) kebutuhan air tanaman, (4) sirkulasi CO2 dan O2 hasil fotosintesis,
(5) ketersediaan ruang, yang menentukan populasi gulma dan (6) iklim mikro di
bawah kanopi, yang berpengaruh terhadap perkembangan organisme pengganggu
tanaman (OPT). Keenam faktor tersebut berpengaruh terhadap kualitas
pertumbuhan individu rumpun tanaman padi. Namun, di lapang beberapa faktor
lain sering menjadi alasan diterapkannya suatu jarak tanam oleh petani, yaitu :
(1) ketersediaan tenaga kerja, (2) ketersediaan benih dan pupuk, (3) kemudahan
operasional di lapang (ada/tidak ada lorong), (4) penyuluhan dan pelatihan tentang
jarak tanam, (5) kondisi wilayah (ketersediaan air, keadaan drainase, bentuk
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petakan, endemik keong mas dll.). dan (6) pertimbangan keindahan pertanaman
(estetika) (Abdulrachman et al.2006).
Kombinasi antara pertimbangan ilmiah (untuk mencapai hasil terbaik/
tertinggi, dan pertimbangan teknis (mudah, murah dan sesuai keinginan
petani) menyebabkan terjadinya keragaman penerapan jarak tanam di lapang.
Venkateswarlu dan Visperas (1987), menyatakan bahwa upaya yang dapat dilakukan
untuk meningkatkan produktivitas padi yang memiliki keterbatasan antara source
dan sink adalah melalui penurunan sink dengan meningkatkan jumlah malai per
satuan luas. Hal ini dapat ditempuh dengan membatasi ruang tumbuh melalui
peningkatan populasi tanaman per satuan agar anakan yang tumbuh terlambat dan
tidak produktif dapat dikurangi. Upaya peningkatan produktivitas padi melalui
penerapan cara tanam jajar legowo agar lebih nyata, adalah melalui penggunaan
varietas padi yang sesuai. Varietas tersebut tidak menurun keragaannya meski
dalam populasi tinggi seperti pada jajar legowo atau minimal rasio hasil gabah per
rumpunnya terlewati (Ikhwani et al. 2013).
Lingkungan berpengaruh terhadap komponen hasil baik secara langsung
maupun tidak langsung. Ciri komponen iklim yang optimal untuk pertumbuhan
padi adalah suhu relatif tinggi, musim pertanaman sedang sampai panjang,
cahaya matahi dan air yang cukup dan suhu kering pada periode pengisian sampai
kematangan gabah (Huke 1976). Ismail et al (2003) melaporkan bahwa bobot 1000
butir gabah berkorelasi dengan curah hujan dan kadar air tanah. Usaha penyediaan
hara dilakukan secara spesifik lokasi dengan mempertimbangkan kebutuhan hara
tanaman/varietas.kondisi tanah sebagai penyedia hara bagi tanaman serta intensitas
radiasi surya untuk meningkatkan kemampuan tanaman dalam menyerap hara
(Makarim, 2003). Tujuan dari penelitian adalah untuk melihat pengaruh paket
teknologi budidaya varietas unggul baru padi untukpeningkatan produktivitas.
BAHAN DAN METODE
Percobaan dilaksanakan di Kebun Percobaan Muara, Bogor pada MK 2 tahun
2015. Perlakuan merupakan kombinasi antara teknologi budidaya dan varietas
unggul baru padi sawah, disusundalamrancangan percobaanAcak Kelompok dua
Faktor dengan 3 (tiga) ulangan. Faktor 1-Paket teknologi (PT -1), yaitu - jarak
tanam lebar 40cmx 40 cm; penggunaan pupuk organik; umur bibit muda (15 hss)
, Paket teknologi -2yaitujarak tanam tegel 25 cm x 25 cm; rekomendasi pupuk
setempat; umur bibit 21 hss; Paket teknologi -3 –jarak tanam Legowo 4:1(25--50) cm x 12,5 cm), pengunaan pupuk ½ rekomendasi ; umur bibit 21 hss. Faktor
2 (varietas unggul baru ) yaitu V1- Inpari 19 (padi umur genjah) dan V2-Inpari
31 (padi tahan wereng). Jumlah keseluruhan petak ada 54, dengan ukuran petak
terkecil 6 m x 5 m.
Perawatan tanaman lainnya meliputi pengendalian hama, penyakit dan
gulma sesuai prinsip PHT dan PGT. Pengamatan agronomis meliputi (1) jumlah
anakan, tinggi tanaman dan bobot tanaman pada fase vegetatif, fase pembungaan

Ikhwani: Paket Teknologi Budidaya Varietas Unggul Baru Padi Untuk Peningkatan....

77

dan menjelang panen, (2). hasil tanaman: bobot gabah bersihper ubinan dan per
ha; dan (3) komponen hasil: panjang malai, jumlah malai/rumpun, jumlah gabah
isi/malai, jumlah gabah total per malai, % gabah isi, dan bobot 1000 butir gabah
isi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi lingkungan tempat percobaan dilaksanakan.
Suhu udara secara umum pada lingkungan percobaan rata-rata per bulan+
26’ C dengan suhu terendah + 21,8’ C dan tertinggi +30,4’, dengan kelembaban
udara + 70%.
Hasil analisa contoh tanah di Kebun Percobaan Muara disajikan pada Tabel
1.Kelas tekstur tanah termasuk Lempung berliat (clay Loam), dengan kandungan
C organik tanah termasuk rendah. Total N termasuk sedang dan hara P dan K
terekstrak HCl 25% termasuk tinggi sehingga dapat mensuplai kebutuhan
tanaman. Reaksi tanah (pH) tergolong netral, dengan kandungan K-dd (0,43
cmol(+)/kgdan Na-dd (0,43 cmol(+)/kg termasuk sedang dan proporsinya dengan
kation tukar lainnya rendah. Kejenuhan basa tanah melebihi 100% yang berarti
dalam larutan tanah terdapat kation-kation bebas, yang didominasi oleh Ca. Hasil
analisis contoh tanah selengkapnya disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil analisis kimia tanah Kebun Percobaan Muara, Bogor, pada MT 2
tahun 2015
Sifat dan kandungan hara tanah

Nilai

kandungan hara tanah

Nilai

Pasir (%)

19

P2O5 (mg/100g)

62.0

Debu (%)

29

K2O(mg/100g)

22.0

Liat (%)

52

P2O5 (ppm)

67.0

pH H2O (1 : 2.5)

6

K2O(ppm)

215.0

pH KCl ( 1: 2.5)

5

Ca(cmol/kg)

10

Al-dd (cmol(+)/kg)

0

Mg(cmol/kg)

1

0

K(cmol/kg)

+

H -dd (cmol(+)/kg)
C-organik (%)

1.9

Na(cmol/kg)

N total (%)

0.18

jumlah

C/N rasio

11.0

KTK
KB*(%)

0.43
0.30
11.93
9.26
>100

Catatan: Berdasarkan hasil analisis tanah di Laboratorium Tanah, Balai Penelitian Tanah, Balai Besar
Sumberdaya lahan Pertanian

Jumlah rumpun/populasi tanaman
Kegiatan panen paket teknologi budidaya- 2 dan paket teknologibudidaya
-3 dilakukan saat tanaman umur 98 hst, sedangkan paket teknologi budidaya- 1
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dilakukan pada saat tanaman umur 105 hst dengan luasan ubinan dan jumlah
rumpun masing-masing perlakuan paket teknologi disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Paket teknologi budidaya dan luas ubinan kegiatan penelitian, Kebun
Percobaan Muara Bogor, pada MT 2 tahun 2015
No

Paket Teknologi

Luas petak ubinan (m2) dan jumlah rumpun1

1.

PTB-1 bibit umur 15 hari, jarak
2.4 m x 2.4 m =5,76 m2
tanam lebar ( 40 cm x 40
6 rumpun x 6 rumpun= 36 rumpun /per petak
cm) + Pupuk organik (dosis ubinan atau 62.500 rumpun per ha
5 t/ha)

2.

PTB- 2 Jarak tanam tegel (25
2.5 m x 2.5 m = 6.25 m2
cm x 25 cm), pupuk
10 rumpun x 10 rumpun = 100 rumpun /per
rekomendasi (300 kg urea/ petak ubinan atau 160.000 rumpun per ha
ha, 100 kg SP36/ha dan
100 kg KCl/ha)

3.

PTB-3 Jarak tanam Legowo 4 :1
kosong
(25 cm x 50cm ---12.5cm),
pupuk ½ rekomendasi
paket teknologi 2

2.5 m x 2 m = 5 m2
8 rumpun (2 legowo) x 16 rumpun = 96
rumpun/ per petak ubinan atau 192.000
rumpun per ha

1/Luas ubinan disesuaikan dengan pola simetri dari masing-masing jarak tanam, jumlah
rumpunmengikuti jarak tanam yang diterapkan.

Jumlah rumpun padi per m2 terbanyak pada perlakuan paket teknologi
budidaya-3, dibandingkan dengan paket teknologi budidaya -2 dan Paket
teknologi budidaya - 1, yaitu masing-masing 24 rumpun/m2, 16 rumpun/m2 dan
9 rumpun/m2 atau setara dengan 192.000 rumpun per ha, 160.000 rupun per ha
dan 62.500 rumpun per ha. Tabel 3 menyajikan analisis sidik ragam hasil dan
komponen hasil pengaruh paket teknologi budidaya varietas unggul baru padi
untuk peningkatan produktivitas. Kombinasi perlakuan teknologi budidaya
dan varietas berpengaruh sangat nyata pada jumlah malai per rumpun. Interaksi
teknologi dan varietas juga nyata terhadap hasil gabah dan bobot gabah total, tidak
nyata terhadap panjang malai, jumlah gabah isi, jumlah gabah hampa, bobot gabah
isi, bobot gabah hampa, bobot seribu butir dan persentase gabah isi. Pengaruh
perlakuan paket teknologi budidaya secara tunggal berpengaruh sangat nyata
terhadap hasil gabah (GKG t/ha), panjang malai (cm), jumlah malai per rumpun,
jumlah gabah isi (g/rumpun) jumlah gabah hampa (g/rumpun), bobot gabah isi
(g/rumpun) dan bobot gabah total (g/rumpun). Paket teknologi budidaya secara
tunggal tidak berpengaruh nyata terhadap bobot gabah hampa, bobot seribu butir
dan persentase gabah isi. Pengaruh varietas unggul baru secara tunggal sangat
berpengaruh nyata terhadap hasil dan pada hampir semua komponen hasil, kecuali
pada panjang malai, bobot gabah isi, bobot gabah total dan persentase gabah isi.
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Tabel 3. Hasil analisis sidik ragam hasil dan komponen hasil paket teknologi
budidaya varietas unggul baru padi untukpeningkatan produktivitas ,
Kebun Percobaan Muara, Bogor, pada MT 2, tahun 2015
Perlakuan

Hasil
Jumlah
Panjang
gabah
malai/
malai
GKG (t/
rmpn
(cm)
ha)

Jumlah
gabah
isi/
rpn

Jumlah
Bobot
Bobot
gabah
gabah isi
gabah
hampa
(g)
hampa(g)
/rpn

Bobot
gabah
total (g)

Bobot
1000
butir
(g)

Persentasi
gabah isi

Teknologi

**

**

**

**

**

**

ns

**

ns

ns

Varietas

**

ns

**

**

**

ns

**

ns

**

ns

Tek * var

*

ns

**

ns

ns

ns

ns

*

ns

ns

ns, *, ** , masing-masing adalah tidak nyata, nyata, sangat nyata pada taraf 5% dan 1 %

Hasil dan Komponen hasil
Pengaruh kombinasi perlakuan paket teknologi budidaya varietas unggul
baru padi untukpeningkatan produktivitas terhadap hasil gabah kering giling (ton
GKG/ha) disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Rata-rata hasil gabah (ton GKG/ha) paket teknologi budidaya VUB
padi, KP Muara, Bogor, MT 2, tahun 2015
Varietas
Inpari 19

Teknologi Budidaya
PTB-1

PTB- 2

PTB-3

Rata-rata

SD

3.96

7.82

7.58

6.45a

2.16

5.44b

1.86

Inpari 31

3.35

6.95

6.00

Rata-rata

3.66a

7.38b

6.79c

SD

0.43

0.61

1.12

Angka selajur yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada 0.05 DMRT

Hasil gabah kering giling (GKG) pada kombinasi perlakuan paket teknologi
dan varietas pada percobaan ini sangat nyata berbeda. Paket Teknologi 2 (PTB2) rata-rata menghasilkan 7,38 + 0,61 ton GKG/ha, lebih tinggi dibandingkan
dua paket teknologi yang lain (PTB- 3 dan PTB- 1), yaitu masing-masing
menghasilkan 6,79+1,12 ton GKG/ha dan 3,66 + 0,43 ton GKG/ha. Dua varietas
unggul baru yang digunakan juga berbeda sangat nyata, Inpari 19 ( padi umur
genjah) menghasilkan gabah lebih tinggi dibandingkan Inpari 31 (padi tahan
wereng), yaitu rata-rata 6,45 + 2,16 ton GKG/ha lebih tinggi +1.01 ton GKG/ha
dibandingkan dengan varietas Inpari 31rata-rata sebesar 5.44 + 1,86 ton GKG/
ha. Kombinasi varietas Inpari 19 dengan paket teknologi budiddaya PTB-2 dan
PTB-3 menghasilkan gabah tertinggi rata-rata sebesar +7.82 ton GKG/ha dan +
7.58 ton GKG/ha (Tabel 4).
Komponen hasil Pengaruh perlakuan paket teknologi budidaya varietas
unggul baru padi disajikan pada Tabel 5.
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Tabel 5. Pengaruh perlakuan paket teknologi budidaya varietas unggul baru
padi untukpeningkatan produktivitas padi. Sawah, Kebun Percobaan
Muara, Bogor, pada MT 2, tahun 2015
Perlakuan

Panjang
malai
(cm)

Jumlah
malai per
rumpun

Jumlah
gabah
isi
per malai

Jumlah
gabah
hampa
per malai

persentase
Gabah
isi

Bobot
gabah
isi
(g/rpn)

Bobot
gabah
total
(g/rpn)

Bobot
seribu
butir (g)

Teknologi
PTB-1

24.6a

19.7a

120.2a

47.8a

91.8ns

60.9a

66.2a

27.0ns

PTB -2

26.9b

13.6b

134.0b

51.9b

92.1ns

48.0b

52.0b

27.3ns

PTB- 3

25.7ab

12.5b

128.4ab

49.2b

91.5ns

43.3b

47.2b

SD

1.2

3.9

7.0

2.1

0.3

9.2

9.9

27.6ns
0.3

Varietas
Inpari 19

25.2ns

17.6a

117.0a

49.6ns

91.0ns

52.3ns

57.2ns

25.6a

Inpari 31

26.4ns

12.1b

138.1b

49.9ns

92.7ns

47.8ns

51.5ns

29.2b

SD

0.9

4.0

14.9

0.3

1.2

3.2

4.0

2.5

Angka selajur yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada 0.05 DMRT

Keragaan varietas pada jarak tanam yang lebar berbeda dibandingkan
dengan jarak tanam rapat terutama pada jumlah malai (Suhartatik et al. 2011).
Pengaruh paket teknologi budidaya -2 (Jarak tanam tegel (25 cm x 25 cm), pupuk
rekomendasi (300 kg urea/ha, 100 kg SP36/ha dan 100 kg KCl/ha) secara tunggal
lebih baik dbandingkan dengan paket teknologi PTB-1 dan PTB-3 untuk semua
komponen hasil kecuali pada jumlah malai per rumpun, PTB -1 lebih baik dengan
perbedaan rata-rata 6.1 malai per rumpun. PTB-2 dan PTB-3 juga tidak berbeda
nyata pada komponen hasil jumlah malai perumpun, jumlah gabah hampa per
malai, bobot gabah isi dan bobot gabah total. Pengaruh varietas Inpari 19 dan
Inpari 31 secara tunggal tidak nyata berpengaruh pada panjang malai, jumlah
gabah hampa per malai, persentase gabah isi, bobot gabah isi, dan bobot gabah
total. Varietas Inpari 19 berbeda nyata dengan Inpari 31 pada jumlah malai per
rumpun, jumlah gabah isi per malai, dan bobot 1000 butir. Untuk panjang malai
masing-masing VUB sebesar 25,2 cm untuk Inpari 19 dan, 26,4 cm pada Inpari
31. Pengaruh jarak tanam tidak nyata terhadap panjang malai berkisar antara 24,6
cm dan 26,9 cm. Jumlah malai per rumpun rata-rata antara 12,1 dan 19,7. Dari
dua VUB yang diuji, Inpari 19 nyata memiliki rata-rata jumlah malai yang lebih
banyak yaitu 17.6 sedangkan Inpari 31 memiliki rata-rata jumlah malai 12.1.
Terdapat indikasi bahwa semakin rapat jarak tanam, semakin sedikit jumlah malai
per rumpunnya, yang bebeda antar varietas.
Pengaruh perlakuan varietas juga berbeda sangat nyata pada rata-rata
jumlah gabah isi dan bobot 1000 butir. Pengaruh varietas pada jumlah gabah isi
per malaipada dua VUB yang diuji, varietasInpari 19 berbeda sangat nyata dengan
varietas Inpari 31.Jumlah gabah isi per malai tertinggi pada Inpari 31 rata-rata
sebesar 138.1+14.9butir, Sedangkan rata-rata pada Inpari 19sebesar 117.0+14.9
butir. Inpari 31 memiliki jumlah gabah isi yang lebih tinggi dari Inpari 19 akan

Ikhwani: Paket Teknologi Budidaya Varietas Unggul Baru Padi Untuk Peningkatan....

81

tetapi memiliki rata-rata bobot gabah isi dan bobot gabah total lebih sedikit
dibandingkan Inpari 19 yaitu dengan selisih rata-rata 4.5 g per rumpun dan bobot
gabah total sebesar 5.70 g per rumpun. Masing-masing VUB memiliki bobot
gabah isi rata-rata 52.3 g per rumpun + 3.2 untuk Inpari 19 dan 47.8 + 3.2 g per
rumpun untuk Inpari 31.
Pertumbuhan Tanaman
Tinggi tanaman.Tinggi tanaman dan jumlah anakan pada beberapa tingkat
umur tanaman padi untuk tiap kombinasi perlakuan disajikan pada Gambar 1
dan Gambar 2. Secara umum pertumbuhan tinggi tanaman antar perlakuan paket
teknologi memiliki pola yang serupa. Tinggi tanaman terus meningkat hingga
tanaman berumur 84 hari, kemudian konstan dari umur 84 hst hingga panen.

Gambar 1. Perlakuan Paket teknologi budidaya pada varietas unggul baru
terhadap rata-rata tinggi tanaman padi (cm) pada umur 14 hst hingga
panen. KP Muara, tahun 2015
Tinggi tanaman antar perlakuan paket teknologi tertinggi pada PTB-2, diikuti
dengan PTB-3 dan terendah pada PTB-1. Perbedaan tinggi tanaman masingmasing paket teknologi antara PTB-2 dan PTB- 3 berkisar 0.8 cm, 1.3 cm, 2.1
cm, 2.2 cm, 9.9 cm, 4.4 cm, 4.1 cm dan 4.0 cm. Sedangkan perbedaan tinggi
tanaman PTB-2 dan PTB-1 masing-masing 4.8 cm, 10.6 cm, 11.1 cm, 13.7 cm,
10.5 cm, 14.5 cm, 18.8 cm dan 12.6 cm. Rata-rata tinggi tanaman varietas Inpari
31 sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Inpari 19 dengan selisih sebesar 6.0
cm, 6.0 cm, 7.0 cm, 7.6 cm, -2.3 cm, 1.5 cm hingga 7.5 cm pada saat umur 14 hst
hingga 84 hst (Gambar 2).
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Gambar 2. Perlakuan varietas unggul baru terhadap rata-rata tinggi tanaman
padi (cm) pada umur 14 hst hingga panen. KP Muara, tahun 2015
Jumlah anakan. Tidak ada pengaruh nyata antar tiga paket teknologi
budidaya terhadap jumlah anakan pada saat umur tanaman 14 hst hinga 42 hst.
Perbedaan terjadi pada saat umur tanaman 42 hst hingga panen. PTB-1 memiliki
perbedaan jumlah anakan antara 2, 4 dan 5, anakan dibandingkan dengan PTB-2.
Sedangkan dengan PTB-3 memiliki perbedaan jumlah anakan 5,6,dan 7 anakan.
Untuk PTB-2 dan PTB -3 mempunyai perbedaan 2 anakan pda umur 42 hst hingga
panen (Gambar 3).

Gambar 3. Perlakuan paket teknologi budidaya pada varietas unggul baru
terhadap rata-rata jumlah anakan padi (cm) pada umur 14 hst hingga
panen. KP Muara, tahun 2015
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Inpari 19 mempunyai jumlah anakan lebih banyak dibandingkan dengan
Inpari 31. Perbedaan terhadap jumlah anakan anakan pada dua varietas tersebut
antara 1, 3, 5 dan 6, anakan pada saat tanaman umur 28 hst, hingga pada saat panen

Gambar 4. Perlakuan varietas unggul baru terhadap rata-rata jumlah anakan
padi (cm) pada umur 14 hst hingga panen. KP Muara, tahun 2015
Pada Gambar 5 menunjukkan, bahwa semakin rapat jarak tanam atau semakin
banyak populasi tanaman, semakin sedikit jumlah anakan produktif/anakan,
sehingga berpengaruh pada jumlah malai pada saat panen dan berbeda untuk tiap
varietas. Jarak tanam yang optimum akan memberikan pertumbuhan bagian atas
tanaman dan pertumbuhan bagian akar yang baik, sehingga dapat memanfaatkan
lebih banyak cahaya matahari serta unsur hara dan sebaliknya (Sohel et al, 2009).
VUB Inpari 19 dan Inpari 31 memiliki jumlah anakan produktif lebih banyak pada
jarak tanam lebar (PTB-1), nampak menurun tajam dengan semakin tingginya
populasi (PTB-3). Dalam hal ini Inpari 19 dan Inpari 31 tidak sesuai untuk tanam
rapat, karena penurunan jumlah malai per rumpun lebih banyak dengan tanam rapat.

Gambar 5. Pengaruh populasi tanaman padi terhadap jumlah anakan produktif/
malai per rumpun pada saat panen pada dua varietas unggul baru
padi KP Muara, tahun 2015
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KESIMPULAN
Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan sbb:
1.

Paket teknologi budidaya (PTB) -2 dan varietas Inpari 19 menghasilkan
gabah tertinggi sebesar 7.82 ton GKG/ha, diikuti PTB-3 dan Inpari 19 sebesar
7.58 ton GKG/ha, nyata lebih tinggi dibandingkan dengan kombinasi paket
teknologi 1 (PTB-1).

2.

Paket teknologi budidaya (PTB)-2 memberikan hasil lebih tinggi sebesar 7.38
ton GKG/ha dibandingkan dengan dua paket teknologi yang lain.

3.

Varietas Inpari 19 memberikan hasil lebih baik (6.45 ton GKG/ha)
dibandingkan dengan varietas Inpari 31 yang ( 5.44 ton GKG/ha).
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KERAGAAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN HARA SPESIFIK
LOKASI (PHSL) DI JAWA BARAT
Oswald Marbun
(BPTP Jawa Barat)
oswaldmarbun@yahoo.com
ABSTRAK
Untuk memperbaiki produktivitas tanah pertanian, meningkatkan efisiensi
penggunaan pupuk dan pendapatan petani, diperlukan terobosan teknologi
yang ramah lingkungan melalui sistem pengelolaan. Pengelolaan Hara Spesifik
Lokasi (PHSL) merupakan pendekatan pemupukan yang mendasarkan pada ilmu
pengetahuan untuk memandu penggunaan pupuk secara rasional dan efisien sesuai
dengan kebutuhan tanaman yang diliuncurkan oleh Kementerian Pertanian RI
tahun 2011. Panduan PHSL ini masih perlu dikaji secara luas di lapangan. Oleh
karena itu perbaikan dan pengembangan PHSL perlu terus dilakukan terutama
PHSL berbasis IT. Tujuan dari pengkajian ini adalah untuk : 1) mengkaji PHSL
terhadap hasil padi yang dapat dicapai melalui anjuran pemupukan menurut acuan
PHSL berbasis IT dibandingkan dengan hasil yang dicapai berdasarkan cara
pemupukan yang dipraktekkan oleh petani tahun 2013 dan 2014, 2) mengamati
dampak PHSL terhadap produktivitas dan keuntungan bagi petani. Hasil analisis
pengkajian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil produksi padi
antara PHSL dan perlakuan petani, meskipun dosis pemupukan PHSL lebih sedikit
dari cara petani. Ini menunjukkan bahwa PHSL dapat bermanfaat untuk membantu
petani padi sawah secara luas di Jawa Barat dalam menentukan dosis pupuk secara
tepat, rasional dan berimbang sesuai dengan kebutuhan tanaman, meningkatkan
efisiensi penggunaan pupuk, memperbaiki pengelolaan teknologi lainnya seperti
PHT dengan penggunaan sex feromon dan light trap, varietas unggul baru, dan
pengaturan air, serta peningkatan pendapatan petani tanpa adanya kerusakan
lingkungan.
Kata kunci: PHSL, pemupukan, peningkatan produktivitas padi, light trap, sex
feromon, PTT padi, PHT
PENDAHULUAN
Latar belakang
Setelah swasembada beras berhasil diraih pada tahun 1984, disadari bahwa
penerapan Revolusi Hijau juga memiliki beberapa dampak negatif, antara lain
kecenderungan penggunaan input yang tinggi, terutama pupuk dan pestisida. Di
satu sisi, penggunaan pupuk dan pestisida kimia memang sangat penting artinya
dalam meningkatkan produksi padi. Di sisi lain, penggunaan kedua agroinput ini
ternyata telah mencemari sebagian sumber daya lahan, air, dan lingkungan.
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Dalam implementasi program intensifikasi dan ekstensifikasi padi berbasis
teknologi Revolusi Hijau, penggunaan pupuk kimia meningkat hampir enam kali
lipat, dari 635 ribu ton pada tahun 1970 menjadi 4,42 juta ton pada tahun 2003.
Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pupuk oleh petani
cenderung berlebihan, terutama pada tanaman padi. Kisaran penggunaan pupuk
urea (N) dewasa ini adalah 100−800 kg/ha, serta pupuk P dan K masing-masing
0−300 kg dan 0−250 kg/ha (Las et al. 2001). Bahkan menurut Kasryno (2006),
penggunaan pupuk di Indonesia relatif tinggi, yaitu 105, 22, dan 14 kg/ha masingmasing untuk N, P2O5, dan K2O, dibandingkan 95, 40, 35 kg/ha di Malaysia, 90,
33, 17 kg/ha di Thailand, dan 51, 15, 11 kg/ha di Filipina.
Selain pemborosan, penggunaan pupuk secara berlebihan juga tidak
menguntungkan bagi kelestarian lahan dan lingkungan. Residu pupuk N berupa
nitrat (NO3) telah mencemari sebagian sumber daya air, baik air irigasi maupun
air tanah (sumur), bahkan produk pertanian. Penggunaan pupuk N, P, dan K
secara terus-menerus dengan takaran tinggi tanpa pengembalian sisa panen akan
mempercepat pengurasan hara lain seperti S, Ca, Mg serta unsur mikro Zn dan Cu.
Di sisi lain, penambahan secara khusus unsur-unsur mikro tersebut sangat jarang
bahkan tidak pernah dilakukan oleh petani, padahal untuk mendukung produksi
tanaman yang efisien dan lestari diperlukan keseimbangan ketersediaan hara
makro maupun mikro di dalam tanah.
Penanaman padi yang sangat intensif dengan pemupukan yang terusmenerus tidak saja menyebabkan tingginya residu pupuk, tetapi juga meningkatkan
kandungan logam berat terutama Pb (plumbum) dan Cd (cadmium). Lahan
sawah di jalur Pantura, Jawa Barat, dikategorikan terpolusi atau terkontaminasi
oleh kedua jenis logam berat tersebut, penggunaan pestisida juga mengalami
peningkatan yang signifikan selama Revolusi Hijau digulirkan.
Hasil kajian oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat
(Puslitbangtanak) menunjukkan bahwa produktivitas lahan-lahan sawah di Jawa
telah mengalami “leveling off”, untuk memperoleh tingkat produktivitas padi yang
sama diperlukan input lebih banyak atau penambahan input yang banyak tidak
diimbangi dengan penambahan hasil padi secara proporsional. Sejak pencapaian
swasembada beras tahun 1984, produksi padi nasional sangat fluktuatif dan
cenderung terus menurun.
Untuk memperbaiki produktivitas tanah pertanian, meningkatkan efisiensi
penggunaan pupuk dan pendapatan petani, diperlukan terobosan teknologi yang
ramah lingkungan melalui sistem pengelolaan. Kementerian Pertanian melalui
Badan Litbang Pertanian, IRRI, dan FAO sejak 2001/2002 telah mengembangkan
konsep Integrated Crop and Resource Management (ICM) atau lebih populer
disebut Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), dan Sistem Integrasi Padi-Ternak
(SIPT). yang berlandaskan pada aspek sinergisme dan keterpaduan antara sumber
daya dan pengelolaan tanaman, yang salah satu komponen teknologinya adalah
sinergi pemupukan anorganik dan organik, sesuai dengan konsep GAP. Kemudian
pada awal tahun 2010, IRRI bekerjasama dengan Kementerian Pertanian Republik
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Indonesia melaunching Program Pengelolaan Hara Spesifik Lokasi (PHSL)
berbasis IT (selanjutnya disebut PHSL) yang dapat diakses oleh petani melalui
internet (Nutrient Manager) dan telepon genggam (HP) (Burresh et. al, 2012).
Program PHSL ini telah dilakukan BPTP Jawa Barat. Juga telah dilakukan kajian
PHSL terkait dengan pengendalian OPT, namun hasilnya belum menunjukkan
perbedaan produktivitas tanaman dalam pengendalian OPT (Marbun et. al, 2013).
BPTP Jawa Barat pada tahun 2013 dan 2014 telah melakukan pengkajian
untuk melakukan evaluasi lapang terhadap PHSL dan melakukan pengembangan
PHSL untuk padi sawah di beberapa lokasi di Jawa Barat (Marbun et. al, 2013;
Marbun et. Al 2014). Rekomendasi pemupukan dan tambahan lainnya berdasar
prinsip PHSL telah dibandingkan dengan rekomendasi pemupukan cara petani
pada kondisi lahan yang sama. Pengembangan PHSL yang diterapkan terintegrasi
dengan komponen teknologi PTT padi lainnya, seperti PHT, dan penggunaan
varietas unggul baru.
METODOLOGI
Pendekatan
Tulisan ini menyajikan secara deskriptif hasil pengkajian PHSL selama dua
tahun terakhir yang dilakukan di Subang, Karawang (2013) dan Cianjur (2014)
dengan penekanan pada rekomendasi pemupukan padi dan tingkat produksi
yang dicapai, memaparkan permasalahan yang dihadapi dan menawarkan
solusi pemecahan masalah, serta tanggapan petani terhadap pelaksanaan PHSL
(Programa Penyuluhan Pertanian Haurwangi, Cianjur, 2013). Analisis disajikan
dalam bentuk tabel gambar dan narasi.
Tahapan kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan PHSL musim gadu tahun
2013 dan 2014 mengikuti urutan sosialisasi kegiatan, pemilihan calon kooperator,
disain perlakuan sesuai dengan kondisi petak petani. Perlakuan utama adalah
Pengendalian Hama Terpadu (PHT) rekomendasi Badan Litbang (penggunaan sex
feromon dan light trap) dibandingkan pengendalian hama cara petani tahun 2013.
Perlakuan berikutnya adalah pemberian rekomendasi pemupukan pada PHSL
dibandingkan pemupukan cara petani tahun 2013 dan 2014. Hasil produktivitas
padi yang diperoleh dalam pelaksanaan PHSL dibandingkan dan dianalisis dengan
produktivitas padi yang diperoleh petani (Gomez and Gomez, 2007).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengendalian OPT
Pengendalian OPT di pantau dengan pemasangan light trap di Subang dan
Karawang tahun 2013. Hasil pengendalian OPT disajikan pada gambar 1.
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Gambar 1. Pola penerbangan populasi ngengat penggerek batang padi
berdasarkan hasil tangkapan sex feromon (dari 10 data petani)
dibandingkan light trap.
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Menurut Wage et. al (2015) bahwa informasi pola penerbangan populasi
berdasarkan hasil tangkapan light trap adalah sama dengan informasi pola serangan
berdasarkan sex feromon dan memperlihatkan sebaran yang sama (Gambar 1).
Informasi yang penting untuk mengendalikan hama adalah informasi pola
amplitude ledakan populasi dari sebuah alat pendeteksi, meskipun menurut
Baehaki (2013), ambang ekonomi saat ini tidak dapat dijadikan patokan lagi untuk
aplikasi insektisida karena apabila terdapat satu ekor saja ngengat maka antisipasi
untuk pengendalian harus sudah mulai diperhitung.
Dengan demikian, Wage et. al (2015) dan Marbun et.al (2014) menyarankan
bahwa pola amplitude ledakan populasi baik berdasarkan light trap maupun
sex feromon merupakan informasi yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan
informasi untuk pengendalian hama dan penelitian gangguan hama pada tahun
selanjutnya. Dengan pola informasi yang sama baik light trap maupun sex
feromon, maka petani atau desiminator dapat memilih salah satu dari teknologi
tersebut (sex feromon atau light trap).
Kluster non PHT letaknya berjauhan dengan kluster PHT dengan kawasan
kurang lebih 300 ha. Dalam kluster ini baik yang diperlakukan dengan PHSL
maupun cara petani, cara pengendalian OPT yang menyerang tanaman padi
disesuaikan dengan bagaimana cara petani mengendalikan OPT. Petani melakukan
pengendalian OPT hanya pada saat serangan sudah terlihat gejala dan bekas
serangannya, melakukan aplikasi pestisida dengan dosis yang berlebih dengan
interval yang rapat. Keadaan demikian menyebabkan biaya untuk pengendalian
OPT tidak ekonomis lagi. Hal ini terkadang menimbulkan keadaan tanaman tidak
dapat tertolong lagi.
Rekomendasi Pemupukan
Pelaksanaan rekomendasi PHSL (berbasis IT dengan mengunduh http://
websapps.irri.org/nm/id), dilakukan dengan wawancara secara langsung (on the
spot) dan sangat bergantung kepada jawaban petani saat itu. Hasil rekomendasi
pemupukan di Karawang tahun 2013 menunjukkan bahwa terjadi keseragaman
rekomendasi pemupukan dari PHSL (Tabel 1). Hal ini dapat disebabkan oleh
homogenitas lahan atau agroekosistem di Karawang (pantura). Demikian juga
dengan rekomendasi PHSL di Subang. Pada umumnya petani hanya memupuk
sebanyak dua kali (pupuk dasar dan awal reproduksi), sedangkan rekomendasi
PHSL tiga kali pemupukan (pupuk dasar, awal reproduksi dan berbunga). Para
petani beralasan bahwa pemupukan ke tiga senantiasa mengundang serangan
penyakit kepada tanaman padi. Hal ini dimungkinkan telah dipenuhinya kebutuhan
unsur hara padi sebanyak dua kali pemupukan oleh petani, sehingga pemupukan
ke tiga menjadi sia-sia dan bahkan mengundang penyakit. Dengan demikian,
masalah utama bukan dua kali pemupukan atau tiga kali pemupukan, tetapi adalah
dosis pupuk yang benar-benar diperlukan oleh tanaman padi pada saat diperlukan
(Suyamto, 2012). Rekomendasi PHSL untuk pemupukan di Cianjur, disajikan
pada Tabel 2.
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Tabel. 1. Hasil rekomendasi pemupukan berbasis PHSL di Karawang tahun 2013.
No.

Nama Petani

Blok Petakan
sawah (unit)

Rekomendasi Pemupukan

1.

H.Ahmad Zaelani

Margahayu
6

2.

H. Salim

Margahayu
2

3.

H. satim

Margahayu
1

3.

Juno

Margahayu
1

4.

H. Fajar

Wibawamukti
3

5.

Karmin

Wibawamukti
1

6.

H. Dahadi

7.

Dartam

Wibawamukti
1

8.

Kaslim

Wibawamukti

9.

Darmin

Wibawamukti
1

10.

H. Satim

Wibawamukti
1

11.

Adang

Wibawamukti
1

Pertumbuhan awal (0-14 HST) :
phonska 250 kg/ha
Anakan aktif (28-32): Urea 150 kg/ha
Primordia (43-47 HST): Urea 175 kg/ha
Pertumbuhan awal (0-14 HST) :
phonska 250 kg/ha
Anakan aktif (28-32): Urea 150 kg/ha
Primordia (43-47 HST): Urea 175 kg/ha
Pertumbuhan awal (0-14 HST) :
phonska 250 kg/ha
Anakan aktif (28-32): Urea 150 kg/ha
Primordia (43-47 HST): Urea 175 kg/ha
Pertumbuhan awal (0-14 HST) :
phonska 250 kg/ha
Anakan aktif (28-32): Urea 150 kg/ha
Primordia (43-47 HST): Urea 175 kg/ha
Pertumbuhan awal (0-14 HST) :
phonska 200 kg/ha
Anakan aktif (28-32): Urea 125 kg/ha
Primordia (43-47 HST): Urea 150 kg/ha
Pertumbuhan awal (0-14 HST) :
phonska 200 kg/ha
Anakan aktif (28-32): Urea 125 kg/ha
Primordia (43-47 HST): Urea 150 kg/ha
Pertumbuhan awal (0-14 HST) :
phonska 200 kg/ha
Anakan aktif (28-32): Urea 125 kg/ha
Primordia (43-47 HST): Urea 150 kg/ha
Pertumbuhan awal (0-14 HST) :
phonska 200 kg/ha
Anakan aktif (28-32): Urea 125 kg/ha
Primordia (43-47 HST): Urea 150 kg/ha
Pertumbuhan awal (0-14 HST) :
phonska 200 kg/ha
Anakan aktif (28-32): Urea 125 kg/ha
Primordia (43-47 HST): Urea 150 kg/ha
Pertumbuhan awal (0-14 HST) :
phonska 200 kg/ha
Anakan aktif (28-32): Urea 125 kg/ha
Primordia (43-47 HST): Urea 150 kg/ha
Pertumbuhan awal (0-14 HST) :
phonska 200 kg/ha
Anakan aktif (28-32): Urea 125 kg/ha
Primordia (43-47 HST): Urea 150 kg/ha
Pertumbuhan awal (0-14 HST) :
phonska 200 kg/ha
Anakan aktif (28-32): Urea 125 kg/ha
Primordia (43-47 HST): Urea 150 kg/ha
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Tabel 2. Pemupukan Cara Petani dan PHSL di kabupaten Cianjur tahun 2014
Umur
Pemupukan I :
10 HST

Pemupukan II :
30-40 HST
Pemupukan III. :
48-52 HST

Cara Petani
(CP)
Kujang : 171 kg/ 1,2 ha
Phonska : 116 kg/1,2 ha

Kujang : 145 kg/1,2 ha
Phonska : 145 kg/1,2 ha
KCL : 58 kg/1,2 ha
-

Pemupukan pada Pengelolaan Hara
Spesifik Lokasi (PHSL)
P I : 0-14 HST
Phonska : 300 kg/1,2 ha (7,5 kg/300
m2) àEkuivalen dg
Urea : 100 kg/1,2 ha (2,5 kg/300 m2
SP-36 : 125 kg/1,2 ha
KCL : 75 kg/1,2 ha
P II : 30-34 HST :
Urea : 3kg/300 m2
P. III. : 48-52 HST
Urea : 4,5 kg/300 m2

Hasil Panen
Perbandingan keragaan tanaman padi pada Petak PHSL dan CP (Cara Petani)
rata-rata keragaan dari beberapa Varietas di Karawang tahun 2013 adalah sebagai
berikut:

(a)
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(b)

(c)
Gambar 2. Grafik keragaan agronomis tanaman padi pada petak PHSL dan CP
(a. Karakter vegetatif, b. Karakter komponen hasil, c. Produktivitas)
di Karawang tahun 2013
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Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa perbedaan yang nyata terdapat pada
karakter jumlah gabah per malai. Jumlah rata-rata gabah per malai pada perlakuan
PHSL adalah 129 butir dan pada perlakuan cara petani sebanyak 139. Namun
demikian nilai rata-rata produktivitas PHSL lebih tinggi dibandingkan cara petani.
Perlakuan PHSL menghasilkan nilai produktivitas sebesar 6.71 ton per ha dan
R/C sebesar 3.05 sedangkan cara petani 6.46 ton per ha dan R/C sebesar 2.96. Hal
tersebut dikarenakan persentase gabah isi per malai pada perlakuan PHSL lebih
besar dibandingkan cara petani sehingga tonase PHSL lebih besar dibandingkan
cara petani. Gabah petani lebih banyak yang hampa.
Hal tersebut membuktikan bahwa aplikasi pupuk sesuai kebutuhan tanaman
(pemupukan hara spesifik lokasi) akan meningkatkan efektivitas dalam pengisian
bulir padi dan meningkatkan nilai R/C pada analisis finansialnya. Petani sampai
saat ini belum begitu faham akan tujuan dari konsep PHSL walaupun sudah
dijelaskan sebelumnya. Oleh sebab itu, diseminasi PHSL masih harus terus
dilakukan sampai petani mengerti bahwa hasil akhir dan nilai R/C adalah patokan
yang harus di pegang, bukan hanya nilai tonase per hektar saja. PHSL penting
untuk diaplikasikan karena selain untuk meningkatkan R/C pada analisis usaha
tani juga untuk menjaga kesuburan tanah agar tanah tidak menjadi kritis akibat
pemakaian pupuk yang berlebihan dan tidak sesuai kebutuhan tanaman.
Hasil panen pada kedua lokasi di Cianjur tahun 2014 (Tabel 3) tidak
menunjukkan perbedaan yang nyata antara perlakukan PHSL dan cara petani (CP).
Hal ini sudah diduga sebelumnya. Analisis usahatani (data tidak ditampilkan)
menunjukkan bahwa perlakuan PHSL mempunyai nilai R/C yang sedikit lebih
tinggi dari cara petani. Ini disebabkan oleh penggunaan pestisida dan pupuk
yang agak berlebih. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan dosis pupuk yang
lebih sedikit pada PHSL dibandingkan perlakuan cara petani memberikan dampak
pengurangan pemakaian pupuk pada skala lahan yang luas.
Tabel 3. Hasil Panen Kelompok Mekar sari di Cianjur tahun 2014.
Nama Petani
1. Koswara I
2. Koswara II
3. Ubed I
4. Ubed II
5. Maman I
6. Maman II

PHSL
Bulir/rmp
168,40
188,80
150,20
181,40
144,20
168

Prov (t/ha)
6,807,10
7,18
7,03
7,03
7,85
7,84

CP
Bulir/rmp
165,40
177
162,80
181,40
137,40
148

Prov (t/ha)
7,55
7,18
7,47
7,69
7,40
7,40

Hasil panen padi dengan perlakuan PHSL dan cara petani di Cianjur
menunjukkan hasil tidak berbeda nyata antara ke dua perlakuan. Ini dapat juga
dimungkinkan akibat kondisi lahan/agroekosistem yang berbeda antar ke dua
lokasi, seperti topografi, luas lahan yang tidak seragam, dan kesuburan lahan yang
berbeda.
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Evaluasi dan Dampak Pengkajian
Dampak pengkajian PHSL dilakukan melalui evaluasi pengisian kuesioner
(data tidak ditunjukkan). Sebagian besar petani menunjukkan pendapat bahwa
mereka belum terbiasa dengan PHSL, sehingga bantuan para penyuluh setempat
sangat diperlukan dalam mensosialisasikan PHSL terutama dalam penggunaan IT
(internet) melalui media elektronik (laptop/notebook).
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penggkajian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai
berikut :
1.

PHSL telah dilakukan di Subang, Karawang, dan Cianjur. Analisis terhadap
pemupukan, PHT, dan produktivitas pada ke tiga lokasi tersebut menunjukkan
hasil yang beragam antara PHSL dan cara petani.

2.

Rekomendasi teknologi pemupukan berdasarkan PHSL secara umum
berbeda nyata dibandingkan dengan perlakuan kebiasaan petani, tetapi PHSL
memerlukan pupuk lebih sedikit sehingga lebih efisien.

3.

Pemupukan pertama, kedua, dan ke tiga telah dilaksanakan pada ke dua
kelompoktani, tetapi dampaknya kepada petani masih memerlukan evaluasi
lebih lanjut.

4.

Pengamatan agronomis menunjukkan bahwa OPT yang terdapat pada petak
uji lapang dapat dipantau dengan perlakuan light trap atau sex feromon

5.

Hasil panen tidak menunjukkan perbedaan yang nyata antara perlakukan
PHSL dan cara petani (CP). Namun hasil analisis usahatani menunjukkan
bahwa perlakuan PHSL mempunyai nilai R/C yang sedikit lebih tinggi dari
cara petani.

6.

Perbedaan perlakuan dosis pupuk yang lebih sedikit pada PHSL dibandingkan
perlakuan cara petani memberikan dampak pengurangan pemakaian pupuk
pada skala yang luas.
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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemupukan KCl dan
kompos jerami terhadap pertumbuhan dan hasil padi sawah (Oryza sativa L.).
Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) pola faktorial
dengan 3 kali ulangan. Faktor pertama pupuk KCl (0, 100, 150 kg ha-1). Faktor
kedua takaran kompos jerami (0, 10, 20 ton ha-1). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pemberian pupuk KCl berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman umur
35 HST, jumlah anakan umur 25 HST, jumlah malai per rumpun, jumlah gabah
isi per malai, persentase gabah hampa per malai, bobot 1000 butir gabah dan
hasil gabah per hektar. Pemberian kompos jerami memberikan pengaruh nyata
terhadap jumlah anakan umur 35 HST, jumlah malai per rumpun, jumlah gabah isi
per malai, persentase gabah hampa per malai, bobot 1000 butir gabah dan hasil
gabah per hektar. Pengaruh interaksi antara pemupukan KCl dan kompos jerami
memberikan pengaruh nyata terhadap pH tanah, K tersedia dan bobot 1000 butir
gabah. Kombinasi perlakuan terbaik pada pelakuan pupuk KCl 100 kg ha-1 dengan
kompos jerami 20 ton ha-1.
Kata kunci : KCl, kompos jerami, dan tanaman padi
ABSTRACT
The research is objective was to study effects of KCl fertilization and straw
compost on growth and yield of rice plants. This studyplace from November 2010
to April 2011. Experiment was arranged in a randomized complete block design in
a factorial design with three replications. The main factor a three standard of KCl
fertilization: without KCl, 100 Kg ha-1 and 150 Kg ha-1. The second factor a three
of straw compost without straw compost, 10 ton ha-1 and 20 ton ha-1. The results
showed that the using KCl fertilizer significantly affected on plant height age 35
days after transplanting, number of tillers age 25 after days transplanting, number
of panicles per hill, number of grains per panicle contents, percentage of empty
grains perpanicle, weight of 1000 grains and grain yield per hectare. The provision
of straw compost had a real effect on C-organic , N Total, K available and KTK
soil, number of tillers age 35 days after transplanting, number of panicles per hill,
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number of grains per panicle contents, percentage of empty grains perpanicle,
weight of 1000 grains and grain yield per hectare. The interaction between KCl
fertilization and rice straw compost resulted highly significant on weight of 1000
grains. The best treatment combination was KCl fertilizer 100 Kg ha-1 with straw
compost 20 ton ha-1.
Key words: KCl, straw compost and rice plant
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Padi merupakan tanaman pangan utama sebagian besar penduduk Indonesia.
Sebagai salah satu komoditi strategis, beras mendapat perhatian serius agar
kebutuhan pangan dapat dipenuhi bangsa Indonesia. Upaya peningkatan produksi
padi terus dilakukan agar keamanan pangan dapat terjamin, pendapatan dan
kesejahteraan petani meningkat.
Pertumbuhan produksi padi di Indonesia sejak 2008 hingga 2010 mencapai
4,49 persen. Produksi padi Indonesia tahun 2010 mencapai 66.470 juta ton gabah
kering giling. Produksi padi nasional mencapai 68,062 juta ton gabah kering giling
per November 2011. Angka itu mengalami peningkatan sebesar 1,592 juta ton
dibandingakan pada 2010 atau naik sekitar 7 % (BPS, 2012).
Pemupukan merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam meningkatkan
produksi padi sawah. Pemberian pupuk kedalam tanah bertujuan untuk menambah
atau mempertahankan kesuburan kimia tanah, dimana kesuburan tanah dinilai
berdasarkan ketersediaan hara di dalam tanah, baik hara makro maupun hara
mikro secara berkecukupan dan berimbang. Pemberian pupuk ke dalam tanah akan
menambah satu atau lebih unsur hara tanah dan ini akan mengubah keseimbangan
hara lainnya (Silalahi et al., 2004).
Kelangkaan pupuk yang telah berlangsung beberapa musim di beberapa
daerah dikhawatirkan dapat menurunkan produksi beras Nasional. Oleh karena
itu, perlu upaya memanfaatkan bahan organik yang ada di lokasi setempat ( in
situ), agar produktivitas lahan dapat meningkat secara berkelanjutan diperlukan
terobosan yang mengarah pada efisiensi usahatani dengan memanfaatkan
sumberdaya lokal seperti jerami. Limbah panen padi ini dapat menyediakan
sebagian kebutuhan hara K sehingga mengurangi penggunaan pupuk KCl oleh,
berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya diketahui bahwa kandungan K2O
dalam kompos jerami berkisar antara 1,2 – 1,7 me/100 g tanah di samping itu
mampu meningkatkan kesuburan tanah.
Kalium merupakan salah satu hara utama yang dapat menjadi pembatas
peningkatan produksi padi. Pupuk KCl sebagai sumber K harga yang cukup mahal
sehingga sebagian petani tidak lagi menggunakan pupuk KCl (Silahooy, C. 2008).
Jerami padi merupakan salah satu sumber K yang murah dan mudah tersedia
di lahan sawah, pengembalian jerami ke tanah dapat memenuhi sebagian hara K
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yang dibutuhkan tanaman. Sebagian besar tanah sawah rendahnya kadar bahan
organik (C-organik <2 %), kondisi ini antara lain disebabkan tidak terkembalinya
jerami ke tanah, menanam padi secara terus-menerus, mengangkut semua hasil
panen keluar, serta menggunakan pupuk anorganik tanpa disertai pupuk organik
(Hartatik, 2009). Tujuan penelitian untuk mengkaji pengaruh pemupukan KCl
dan kompos jerami terhadap pertumbuhan, dan hasil padi sawah.
BAHAN DAN METODE PENELITIAN
Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Empetring, Kecamatan Darul Kamal,
Kabupaten Aceh Besar. Analisis sifat kimia tanah dilakukan di Laboratorium
Kimia Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Penelitian
ini dilaksanakan mulai bulan November 2010 sampai dengan April 2011.
Bahan dan Alat
Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pupuk KCl Muriate
of Potash (MOP) 60 % K2O dan Kompos Jerami, Pestisida samponin (50 kg/ha),
fungisida kuproxat 345 CC (2-3 ml/liter air) dan benih padi varitas Ciherang yang
diperoleh dari penangkar benih di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan
Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar.
Alat-alat yang digunakan meliputi: cangkul, garu, timbangan biasa,
timbangan analitik, penggaris, meteran, berupa bor tanah, plastik ukuran 2 kg, dan
alat-alat untuk analisis sifat kimia tanah, dan hasil tanaman padi.
Metode Penelitian
Percobaan ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola
faktorial yang terdiri dari dua faktor, yaitu : Penggunaan pupuk KCl (K) dan
Kompos jerami (J).
1. Faktor pemupukan KCl terdiri atas 3 taraf, yaitu:
K0 = Tanpa pemberian KCl
K1 = Pemberian KCl 100 kg ha-1 ( 90 gram plot-1)
K2 = Pemberian KCl 150 kg ha-1 ( 135 gram plot-1)
2. Faktor pemberian kompos jerami terdiri atas 3 taraf, yaitu:
J0

= Tanpa pemberian kompos jerami

J1

= Pemberian kompos jerami 10 ton ha-1 (9 kg plot-1)

J2

= Pemberian kompos jerami 20 ton ha-1 (18 kg plot-1)
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Dengan demikian terdapat 9 kombinasi perlakuan dan setiap kombinasi
perlakuan diulangi 3 kali sehingga diperoleh 27 satuan percobaan.
Analisis Data
Data yang diperoleh di analisis dengan uji F, apabila terdapat pengaruh yang
nyata, maka dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil pada taraf 5% (BNT
0,05).
Pelaksanaan Penelitian
Kegiatan penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu pengambilan
dan analisis tanah awal, persiapan tanam, perlakuan dan penyemaian benih,
pemberian kompos jerami dan pupuk KCl, penanaman, pemeliharaan dan panen.
Pengamatan
Pengamatan dilakukan terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan, jumlah
malai per rumpun, jumlah gabah per malai, persentase gabah hampa per malai,
jumlah gabah berisi per balai , bobot 1000 butir gabah dan hasil per hektar.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Tanah
Hasil analisis sampel tanah menunjukkan bahwa tingkat kesuburan tanah
di lokasi penelitian sangat rendah. Hal ini terlihat dari hasil analisis sifat kimia
tanah yang diuji yaitu, kandungan C-organik yang rendah, N total sangat rendah,
P tersedia dan K dalam kondisi rendah.
Tabel 1. Hasil analisis tanah sawah awal lokasi penelitian di Desa Empetrieng
Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar
Jenis
Analisis
Faksi
• Pasir (%)
• Debu (%)
• Liat (%)
pH
•
H 2O
•
KCl
C Organik (%)
N Total
P Tersedia (ppm)
K (me/100g)
Na (me/100g)
Ca (me/100g)
Mg (me/100g)
H (me/100g)
Al (me/100g)
KTK (me/100g)
KB (%)
DHL (mmhos/cm)
P2O5 (%)
K2O (%)
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Metode analisis

Nilai Penetapan

Pipet hydrometer

Kriteria*
Lempung Liat Berdebu

9
52
39
Elektrometer
Walkley & Black
Kjeldahl
Bray II
NH4OAc pH 7
NH4OAc pH 7
NH4OAc pH 7
NH4OAc pH 7
KCl pH 7
KCl pH 7
NH4OAc pH 7
NH4OAc pH 7
HCl 25%
HCl 25%

6,78
5,67
1,47
0,19
8,75
0,22
0,84
7,22
0,42
0,14
Tidak terukur
42,80
20,00
1,20
0,70
0,06

Netral
Agak asam
Rendah
Sangat rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sedang
Tidak terukur
Tinggi
Rendah
Rendah
Sangat rendah
Sangat rendah
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Pertumbuhan Tanaman Padi
Tinggi Tanaman Padi
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa interaksi antara dosis KCl dan
kompos jerami tidak nyata terhadap tinggi tanaman padi umur 25, 35 dan 45 HST.
Secara faktor tunggal dosis KCl berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman umur
35 HST dan berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman umut 25 dan 45
HST, sedangkan kompos jerami berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman
pada umur 25, 35 dan 45 HST. Rata-rata tinggi tanaman padi umur 25, 35 dan 45
HST akibat dosis KCl dan kompos jerami disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Rata-rata tinggi tanaman padi umur 25, 35, 45 HST dan 5 HSP akibat
dosis pupuk KCl dan kompos jerami.
Pupuk KCl
(kg/ha)
0

0
100
150
Rata-rata
0
100
150
Rata-rata

0
100
150
Rata-rata
0
100
150
Rata-rata

Kompos Jerami (ton/ha)
10

20

Rata-rata

.......................cm...................
25 HST
17,61
17,97
18,45
17,98
19,23
18,37
18,63
18,93
18,20
18,07
18,71
18,34
35 HST
20,43
20,55
19,65
21,88
21,93
22,68
20,50
22,45
22,35
20,94
21,64
21,56
BNT0,05 (K) = 1,29
45 HST
65,57
68,58
69,00
68,27
67,70
69,37
68,30
67,43
66,53
67,38
67,90
68,30
5 HSP
85,43
86,51
90,23
87,54
87,58
89,52
88,72
88,78
87,57
87,23
87,62
89,11

18,01
18,53
18,59

20,21 a
20,69 b
21,16 a

67,72
68,45
67,42

87,39
88,21
88,36

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom dan baris yang sama
berbeda tidak nyata pada taraf 5% (Uji BNT)
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Tabel 2 menunjukkan bahwa tanamn padi tertinggi umur 35 HST dijumpai
pada dosis KCl 150 kg ha-1 yang tidak berbeda nyata dengan dosis KCl 0 kg ha-1
dan 100 kg ha-1, sedangkan pada umur 25, 45 HST dan 5 hari sebelum panen
(HSP) tidak berpengaruh nyata terhadap dosis KCl dan kompos jerami.
Semakin tinggi takaran pupuk KCl diberikan maka pertumbuhan tanaman
padi juga meningkat dibandingkan dengan dosis yang lain, rata-rata tinggi tanaman
padi pada umur 35 HST adalah 21,16 cm. Hal ini disebabkan pemupukan KCl
dapat meningkatkan kesuburan tanah yaitu perbaikan sifat kimia tanah berupa
peningkatan kandungan dan ketersediaan hara K. Dengan peningkatan ketersedia
hara K maka tanaman tercukupi ketersediaan hara sehingga dapat meningkatkan
pertumbuhan tanaman. Fadillah (2007) tanaman padi respon terhadap pemberian
pupuk kalium, peningkatan pemupukan KCl nyata meningkatkan tinggi tanaman
padi hingga sampai primordia.
Pentingnya pemberian kalium pada fase vegetatif terutama dalam hal tinggi
tanaman, hal ini berhubungan dengan meningkatnya pembelahan sel pada batang
sehingga menjadi tinggi. Selain itu pembelahan sel tersebut memberi penebalan
dan kekuatan pada jaringan batang sehingga tanaman lebih kuat atau tidak rebah.
Menurut Dobermann dan Fairhust (2000) apabila pupuk Kalium tersedia baik
maka menyebabkan tanaman padi tumbuh sehat (daun lebar,panjang dan batang
keras), tidak mudah rebah, daun tidak mudah menggulung, translokasi karbohidrat
menjadi baik, sistem perakaran menjadi sehat yang menyebab peningkatan serapan
hara.
Jumlah Anakan Tanaman Padi
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa jumlah anakan tanaman padi
secara interaksi antara dosis KCl dan kompos jerami tidak nyata terhadap jumlah
anakan umur 25, 30 dan 45 HST. Secara faktor tunggal dosis KCl berpengaruh
nyata terhadap jumlah anakan umur 35 HST dan berpengaruh tidak nyata terhadap
jumlah anakan umur 25 dan 45 HST, sedangkan kompos jerami berpengaruh tidak
nyata terhadap jumlah anakan umur 25, 35 dan 45 HST. Rata-rata jumlah anakan umur
25, 35 dan 45 HST akibat dosis KCl dan kompos jerami disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah anakan tertinggi tanaman padi umur 25
HST dijumpai pada dosis KCl 150 kg ha-1 yang berbeda nyata dengan dosis KCl
0 kg ha-1 dan 100 kg ha-1. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian pupuk KCl 150
kg ha-1 dapat meningkatkan jumlah anakan tanaman padi, sedangkan pada umur
35 HST jumlah anakan tertinggi pada pemberian kompos jerami 20 ton ha-1 yang
berbeda nyata dengan dosis kompos jerami 0 ton ha-1 dan 10 ton ha-1. Selain itu
juga, jumlah anakan padi cenderung meningkat dengan meningkatnya dosis KCl
dan kompos jerami.
Semakin tingginya dosis pupuk KCl yang diberikan menyebabkan terjadi
peningkatan jumlah anakan yang terbentuk. Hal ini disebabkan karena peranan
kalium dalam melakuan pembelahan sel di dalam jaringan-jaringan muda. Taufiq
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(2002), menjelaskan bahwa kalium dapat mempengaruhi penebalan dindingdinding sel batang, sehingga dapat terjadi pengerasan batang tanaman padi.
Unsur K berfungsi meningkatkan sintesis dan translokasi kabohidrat, sehingga
mempercepat terbentuknya anakan dan ketegaran tangkai bunga. Selain itu juga
tanaman yang cukup kalium akan mampu membentuk anakan produktif yang
disebabkan oleh penyerapan air dan hara yang lebih baik dan translokasi yang
lebih lancar.
Tabel 3. Rata-rata jumlah anakan tanaman padi umur 25, 35 dan 45 HST akibat
dosis KCl dan kompos jerami
Pupuk KCl (kg/ha)

0
100
150
Rata-rata
BNT0,05=
0
100
150

12,93
17,67
17,23
15,94 a

0
100
150

14,40
18,17
20,17
17,58

Rata-rata
BNT0,05=

Rata-rata

Kompos Jerami (ton/ha)
10
20
...................cm......................
25 SHT
8,73
10,83
10,23
10,20
10,90
12,70
11,30
13,83
14,03
10,08
11,85
12,32
K : 2,02

Rata-rata

0

35 HST
16,93
16,30
19,10
17,44 a
J : 2,72
45 HST
19,17
17,93
16,40
17,83

9,93 a
11,27 a
12,72 b

19,47
21,80
19,20
20,16 b

16,44
18,59
18,51

21,20
23,87
19,63
21,57

18,26
19,99
18,73

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom dan baris yang sama
berbeda tidak nyata pada taraf 5% (Uji BNT)

Dosis kompos jerami 20 ton ha-1 menyebabkan terjadinya peningkatan
jumlah anakan yang lebih banyak dibandingkan dengan dosis yang lainnya. Hal ini
disebabkan peranan kompos jerami mengandung berbagai macam mikroorganisme
yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan pembentukan anakan tanaman. Higa
dan Wididana (1993) menyatakan bahwa kompos jerami mengandung sejumlah
bakteri fotosintesis dan bakteri pengikat nitrogen di dalam daun tanaman pada
beberapa spescies yang diuji. Meningkatnya jumlah anakan padi diduga karena
adanya peningkatan ketersediaan unsur hara N dalam mendorong pembelahan dan
pembesaran sel dalam daun melalui aktifitas hormon. Susanto (2002) melaporkan
bahwa aktivitas berbagai mikroorganisme dalam kompos menghasilkan hormonhormon yang memacu pertumbuhan dan perkembangan akar rambut sehingga
daerah pencarian makanan menjadi luas, hingga meningkatkan jumlah anakan
menjadi maksimal.
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Komponen Hasil Tanaman Padi
Jumlah Malai per Rumpun
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa secara interaksi antara dosis KCl
dan kompos jerami berpengaruh tidak nyata terhadap jumlah malai per rumpun.
Secara faktor tunggal dosis KCl dan kompos jerami berpengaruh sangat nyata
terhadap jumlah malai per rumpun. Rata-rata jumlah malai per rumpun akibat
dosis pupuk KCl dan kompos jerami dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Rata-rata jumlah malai per rumpun akibat dosis KCl dan kompos jerami.
Pupuk KCl
(kg/ha)
0
100
150
Rata-rata
BNT0,05 =

Kompos Jerami (ton/ha)
10
Batang
9,23
10,10
10,97
11,27
10,77
11,67
10,22 a
11,01 b
0,72
0

20

Rata-rata
BNT 0,05 = 0,72

10,90
11,83
12,37
11,70 b

10,08 a
10,66 a
11,04 b
-

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom dan baris yang sama
berbeda tidak nyata pada taraf 5% (Uji BNT)

Tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah malai per rumpun tertinggi dijumpai
pada dosis KCl 150 kg ha-1 yang berbeda nyata dengan dosis KCl 0 kg ha-1 dan
100 kg ha-1, sedangkan jumlah malai per rumpun terbaik pada pemberian kompos
jerami 10 ton ha-1, 20 ton ha-1 yang berbeda nyata dengan dosis kompos jerami 0
ton ha-1. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dosis pupuk KCl dan kompos
jerami dapat meningkatkan jumlah malai per rumpun tanaman padi.
Hal ini disebabkan karena pupuk KCl dapat secara langsung memberikan
unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Sehingga dengan adanya unsur hara yang
diberikan mampu memenuhi nutrisi hara yang dibutuhkan tanaman, dan juga
memperbaiki akar tanaman dalam menyerap unsur hara dengan baik sehingga
mampu meningkatkan jumlah malai per rumpun padi. Dengan demikian
peningkatan dosis pupuk KCl sangat respon terhadap peningkatan jumlah malai
per rumpun (Jamil et al., 1984).
Dosis kompos jerami 20 ton ha-1 menghasilkan jumlah malai terbanyak
dibandingkan kompos jerami 10 ton ha-1 dan kontrol. Hal ini terjadi karena kompos
jerami mampu menyediakan tempat tumbuh yang baik bagi pertumbuhan dan
produksi tanaman padi. Hal ini senada dengan pendapat Tan (1991) menyatakan
bahwa asam humat yang terkandung dalam kompos dapat mempengaruhi
pertumbuhan tanaman secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung,
dapat memperbaiki kesuburan tanah dengan mengubah kondisi fisik, kimia dan
biologi tanah. Secara tidak langsung, dapat merangsang pertumbuhan dan produksi
tanaman melalui pengaruhnya terhadap perbaikan aktivitas akar tanaman dalam
menyerap hara secara optimal yang tumbuh pada tanah yang diberi kompos.
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Jumlah Gabah Isi per Malai
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa secara interaksi berpengaruh
sangat nyata terhadap jumlah gabah isi per malai. Rata-rata jumlah gabah isi per
malai akibat interaksi dosis pupuk KCl dan kompos jerami dapat dilihat pada
Tabel 5.
Tabel 5. Rata-rata jumlah gabah isi per malai akibat pengaruh interaksi dosis
pupuk KCl dan kompos jerami
Pupuk KCl (kg/ha)
0
100
150
BNT 0,05

Kompos Jerami (ton/ha)
10
20
...........................butir.................................
555,67 a
615,33 b
623,33 b
A
A
A
613,67 b
628,33 b
653,00 c
B
A
B
631,00 b
640,67 c
644,33 c
B
B
B
18,62
0

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama berbeda tidak nyata menurut uji BNT 0,05.
Huruf kecil dibaca horizontal dan huruf besar dibaca vertikal

Tabel 5 menunjukkan bahwa jumlah gabah isi per malai secara interaksi
tertinggi dijumpai pada pemberian dosis KCl 100 kg ha-1 dan 20 ton ha-1 yaitu
653,00 butir. Jumlah gabah isi per malai tersebut tidak berbeda nyata pada takaran
kompos jerami yang sama dengan dosis pupuk KCl 150 kg ha-1, dan tidak berbeda
nyata dengan jumlah gabah isi per malai pada pemberian kompos jerami 10 ton
ha-1 dengan pupuk KCl 150 kg ha-1.
Pada dosis tanpa pupuk KCl dan tanpa kompos jerami jumlah gabah isi
per malai adalah 555,67 butir. Pada dosis pupuk KCl 100 kg ha-1 dan kompos
jerami sebesar 20 ton ha-1, tanaman padi mampu meningkatkan jumlah gabah
isi per malai, interaksi ini disebabkan pemberian pupuk KCl dan kompos jerami
yang cukup akan diserap tanaman, berperan dalam proses pembentukan anakan
produktif sehingga menghasilkan malai yang banyak dan jumlah gabah isi yang
tinggi. Menurut Tausikal (2003) menyatakan unsur kalium diperlukan tanaman
dalam proses sintesa protein, fotosintesis, perluasan sel dan tranlokasi karbohidrat
sehingga mempercepat penebalan dinding sel dan ketegaran tangkai malai dan
pengisian biji gabah.
Apabila K tersedia baik bagi tanaman padi maka akan mempecepat proses
metabolisme, sehingga meningkatkan oksidasi. Tanaman yang cukup K dapat
mempercepat terjadinya pengisian gabah. Tanaman padi biasanya menyerap K
sekitar 258 kg K ha-1,dimana 26 kg K ha-1 terdapat dalam biji sedangkan 232 kg K
ha-1 terdapat dalam jerami guna menghasilkan 8,5-9 ton ha-1 gabah (Arafah, 2004).
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Persentase Gabah Hampa per Malai
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa secara interaksi dosis KCl dan
kompos jerami berpengaruh nyata terhadap persentase gabah hampa per malai.
Rata-rata persentase gabah hampa per malai akibat interaksi dosis KCl dan
kompos jerami disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6 menunjukkan bahwa persentase gabah hampa per malai tertinggi
akibat interaksi dosis pupuk KCl 0 kg ha-1 dan kompos jerami 0 ton ha-1. Hal ini
menunjukkan bahwa semakin tinggi dosis pupuk KCl dan kompos jerami dapat
menurunkan persentase gabah hampa per malai, secara umum penurunannya
berkisar antara 15,78 - 8,14% mengikuti peningkatan pemberian kompos jerami.
Tabel 6. Rata-rata persentase gabah hampa per malai akibat pengaruh interaksi
dosis KCl dan kompos jerami
Pupuk KCl (kg/ha)

0

0

16,27 c
B
14,32 b
A
12,57 b
A

100
150
BNT 0,05

Kompos Jerami (ton/ha)
10
....................(%).......................
15,78 c
C
13,30 b
B
9,70 a
A
2,32

20
15,11 c
B
8,14 a
A
8,62 a
A

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama berbeda tidak nyata menurut uji BNT 0,05.
Huruf kecil dibaca horizontal dan huruf besar dibaca vertikal

Penggunaan kompos jerami sebanyak 20 ton ha-1 dan dosis pupuk KCl
100 kg ha-1 mampu menurunkan jumlah gabah hampa per malai. Interaksi ini
nyata diduga karena peranan kedua pupuk tersebut yang mampu memberikan pH
tanah menjadi netral selain itu berdampak bagi tersedianya Kalium bagi tanaman,
yang memungkinkan semua unsur hara berada dalam keadaan tersedia sehingga
proses pengisian gabah menjadi baik dan menurunkan jumlah gabah hampa. Hal
ini sesuai dengan pendapat Zainar (2003) mengatakan bahwa unsur hara berada
dalam keadaan tersedia jika pH tanah berada pada kisaran 5,5-6,5. Oleh sebab itu
dengan kondisi pH tanah yang netral memberikan ketersediaan unsur hara K bagi
tanaman, sehingga aktivitas metabolisme dalam tanaman dapat berjalan dengan
baik dan secara langsung berpengaruh terhadap translokasi karbohidrat ke dalam
biji. Selain itu dapat menyediakan media tumbuh yang baik bagi mikroba tanah
yang meningkatkan kesuburan tanah, sehingga tercukupinya ketersedian hara bagi
padi sehingga meningkatkan hasil padi salah satunya meningkatkan jumlah gabah
isi per malai sehingga mengurangi jumlah gabah hampa.
Poerwowidodo (1992) menyatakan bahwa bila salah satu faktor mempunyai
sifat dan kerjanya yang berpengaruh lebih kuat daripada faktor lainnya maka
pengaruh faktor tersebut tertutupi dan akan menghasilkan hubungan yang
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berpengaruh nyata dalam mendukung pertumbuhan dan produksi tanaman.
Selanjutnya Apriin (2008) menyatakan bahwa pertumbuhan dan produksi tanaman
akan lebih baik bila faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan produksi
seimbang dan memberi keuntungan, bila faktor ini tidak dapat dikendalikan maka
produksi yang diharapkan tidak dapat diperoleh.
Bobot 1000 Butir Gabah pada Kadar Air 14%
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa secara interaksi dosis KCl dan
kompos jerami berpengaruh nyata terhadap bobot 1000 butir gabah pada kadar air
14 %. Rata-rata bobot 1000 butir gabah pada kadar air 14 % akibat interaksi dosis
KCl dan kompos jerami disajikan pada Tabel 7.
Tabel 7. Rata-rata bobot 1000 butir gabah pada kadar air 14 % akibat pengaruh
interaksi dosis KCl dan kompos jerami
Pupuk KCl (kg/ha)
0
100
150
BNT 0,05

Kompos Jerami (ton/ha)
10
20
........................gram............................
135,34 c
148,92 c
185,13 c
A
A
A
150,10 b
162,03 b
203,66 a
A
A
B
174,22 b
183,47 a
187,52 a
B
B
A
19,84
0

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama berbeda tidak nyata menurut uji BNT 0,05.
Huruf kecil dibaca horizontal dan huruf besar dibaca vertikal

Tabel 7 menunjukkan bahwa rata-rata nilai bobot 1000 butir gabah pada
kadar air 14% secara interaksi tertinggi dijumpai pada dosis KCl 100 kg ha-1 dan
kompos jerami 20 ton ha-1 yaitu 203,66 gram. Hal ini menunjukkan semakin tinggi
dosis KCl dan kompos jerami dapat meningkatkan bobot 1000 butir gabah.
Bobot 1000 butir gabah menggambarkan kualitas gabah, semakin berat
gabah maka penampilan gabah akan tampak bernas dan berisi yang berkualitas
gabah baik. Kombinasi dosis antara pupuk KCl dengan kompos jerami dapat
meningkatkan bobot 1000 butir gabah. Pupuk KCl dan Kompos jerami merupakan
sumber kalium karena sekitar 80% K yang diserap oleh tanaman yang berperan
penting dalam pengangkutan hasil fotosintesis kebiji dan buah serta memperbaiki
kualitas hasil tanaman. Hara K yang diserap tanaman padi pada saat anakan
maksimum dapat meningkatkan jumlah malai dan gabah, dan bilamana gabah
diserap pada fase primordia dapat membantu meningkatkan bobot gabah dan
hasil gabah (Taufiq, 2002). Kombinasi dosis pupuk KCl dan kompos jerami saling
medukung dalam mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman padi secara
bersamaan dimana faktor dominan akan menutupi faktor lain.
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Poerwowidodo (1992) menyatakan bahwa bila salah satu faktor mempunyai
sifat dan kerjanya yang berpengaruh lebih kuat daripada faktor lainnya maka
pengauh faktor tersebut tertutupi dan akan menghasilkan hubungan yang
berpengaruh nyata dalam mendukung pertumbuhan dan produksi tanaman.
Selanjutnya Apriin (2008) menyatakan bahwa pertumbuhan dan produksi tanaman
akan lebih baik bila faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan produksi
seimbang dan memberi keuntungan, bila faktor ini tidak dapat dikendalikan maka
produksi yang diharapkan tidak dapat diperoleh.
Hasil Gabah per Hektar pada Kadar Air 14%
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa secara interaksi dosis KCl dan
kompos jerami berpengaruh tidak nyata terhadap hasil gabah per hektar pada
kadar air 14%. Secara faktor tunggal dosis KCl berpengaruh sangat nyata oleh
dosis pupuk KCl dan kompos jerami. Rata-rata hasil gabah per hektar pada kadar
air 14% akibat dosis pupuk KCl dan kompos jerami dapat dilihat pada Tabel 8.
Tabel 8. Rata-rata hasil gabah per hektar pada kadar air 14% akibat dosis pupuk
KCl dan kompos jerami
Pupuk KCl
(kg/ha)
0
100
150
Rata-rata
BNT0,05

Kompos Jerami (ton/ha)
10
20
............ton ha-1.............
5,93
6,35
6,52
6,34
6,61
7,53
6,59
6,95
7,08
6,23 a
6,64 b
7,04 c
0,32
0

Rata-rata
BNT 0,05 = 0,32
6,23 a
6,40 a
6,49 a
-

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom dan baris yang sama
berbeda tidak nyata pada taraf 5% (Uji BNT)

Tabel 8 menunjukkan bahwa hasil gabah per hektar kadar air 14% pada dosis
pupuk KCl cenderung meningkat seiring dengan adanya penambahan dosis pupuk
KCl. Rata- rata hasil gabah per hektar kadar air 14% pada dosis pupuk KCl 150 kg
ha-1 adalah 6,49 ton. Hasil gabah per hektar tersebut tidak berbeda nyata dengan
hasil gabah per hektar kadar air 14% pada dosis pupuk KCl 0 kg ha-1 dan 100 kg
ha-1. Hal yang sama juga terjadi pada dosis kompos jerami, rata-rata hasil gabah
per hektar pada kadar air 14% teringgi yaitu 7,04 ton yang terdapat pada dosis
kompos jerami 20 ton ha-1 dan berbeda nyata dengan hasil gabah per hektar kadar
air 14% pada dosis kompos jerami 0 ton ha-1 dan 10 ton ha-1.
Pemberian pupuk kalium dalam bentuk KCl berpengaruh terhadap fase
pertumbuhan dan hasil tanaman padi. Hara K diserap tanaman padi pada saat
anakan maksimum dapat meningkatkan jumlah malai dan gabah, dan bila
penyerapan pupuk pada fase primordia dapat membantu meningkatkan bobot
gabah dan hasil gabah. Selain itu juga kalium dapat meningkatkan mutu produksi
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tanaman karena pengaruh pentingnya pada berbagai faktor seperti ukuran, warna
dan rasa. Pemberian pupuk KCl berkaitan dengan kapasitas tanah memasok K
cukup untuk menyediakan kebutuhan K total tanaman hingga fase pemasakan
(Jamil et al., 1984).
Dosis kompos jerami 20 ton ha-1 dapat meningkatkan hasil gabah per
hektar. Terjadinya peningkatan hasil gabah per hektar dipengaruhi oleh adanya
peranan kompos jerami dalam meningkatkan jumlah anakan produktif padi yang
selanjutnya akan menaikkan jumlah gabah per malai dan jumlah gabah per rumpun
karena adanya peningkatan pasokan N dan hara lain, pola pelepasan N lambat dan
memperbaiki struktur tanah (Mudi, 2008).
Ahn (1993) melaporkan bahwa kompos jerami yang diaplikasikan ke
tanaman padi sebagai bahan organik merupakan penyumbang P organik dan
anorganik di dalam tanah sehingga kandungan P total meningkat. Unsur P pada
tanaman memberikan favarabel melalui kegiatan merangsang pertumbuhan akar,
mempercepat pematangan, membantu pengangkutan bahan fotosintat kebiji,
memperbesar perbandingan berat gabah dan jerami serta memperbaiki kualitas
hasil tanaman padi.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan		
1.

Dosis pupuk KCl berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah malai per
rumpun, jumlah gabah isi per malai, persentase gabah hampa per malai, bobot
1000 butir gabah pada kadar air 14% dan hasil gabah per hektar pada kadar
air 14% dan berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman umur 35 HST dan
jumlah anakan umur 25 HST serta tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi
tanaman umur 25, 45 HST, 5 HSP, jumlah anakan umur 35 dan 45 HST.

2.

Dosis kompos jerami berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah malai per
rumpun, jumlah gabah isi per malai, persentase gabah hampa per malai,
bobot 1000 butir gabah pada kadar air 14% dan hasil gabah per hektar pada
kadar air 14% dan berpengaruh nyata terhadap jumlah anakan umur 35 HST.

3.

Terdapat interaksi yang sangat nyata antara dosis pupuk KCl dan kompos
jerami terhadap jumlah gabah isi per malai dan terdapat interaksi nyata
terhadap persentase gabah hampa per malai, 1000 butir gabah pada kadar air
14%. Kombinasi dosis terbaik adalah dosis pupuk KCl 100 kg ha-1 dengan
dosis kompos jerami 20 ton ha-1.

Saran
Untuk memperoleh hasil gabah yang lebih tinggi dapat dilakukan dengan
penambahan kompos jerami ke lahan pada saat pengolahan tanah dan ditambah
dengan pupuk KCl sesuai dosis rekomendasi. Mengingat kompos jerami
merupakan pupuk organik yang bereaksi lambat maka perlu dikaji lebih lanjut.
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POTENSI HASIL VUB PADI MELALUI PENDEKATAN
PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU (PTT) DI ZONA
AGROEKOSISTEM SAWAH IRIGASI KABUPATEN SEMARANG
Sodiq Jauhari dan Endah Winarni
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah
ABSTRAK
Pengkajian penerapan PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu) pada beberapa
varietas unggul baru (VUB) padi sawah telah dilakukan di Kabupaten Semarang
5 Kecamatan (Susukan, Tengaran, Ungaran Timur, Kaliwungu dan Suruh) pada
MT. 2012/2013. Pengkajian bertujuan untuk mengetahui tingkat produktivitas
varietas unggul baru (VUB) padi sawah menggunakan pendekatan pengelolaan
tanaman terpadu (PTT) yang di tanam di lahan sawah irigasi. Metode pengkajian
menggunakan onfarm reseach participation, di area Demplot. Pendekatan yang
digunakan adalah OFCOR (On Farm Client Orientid Research dimana pengkajian
melibatkan partisipatif aktip petani kooperator dengan luas lahan 4.7 Ha. Varietas
unggul baru (VUB) padi yang digunakan adalah Inpari-10, Inpari-11, Inpari-13,
Inpari-14, Inpari-20 dan Inpari Sidenuk dan Mekogga .Pendekatan pengelolaan
tanaman terpadu (PTT) yang digunakan, diantaranya : pupuk organik dari pukan
sapi dengan dosis 2,0 ton ha-1, pupuk anorganik spesifik lokasi, umur bibit muda,
jumlah bibit 1-3 bibit per lubang dan sistem tanam legowo. Parameter yang diukur
untuk mengetahui tingkat produktivitas masing-masing varietas unggul baru
(VUB) padi adalah tinggi tanaman, jumlah anakan, panjang malai, jumlah gabah
isi dan hampa malai-1, produksi ubinan ha-1, produksi riil masing-masing petani
kooperator pemilik lahan dan tingkat respon petani pelaksana. Hasil pengkajian
menunjukkan produktivitas tertinggi di masing-masing lokasi Kecamatan
dihasilkan oleh varietas Cidenuk yaitu 8,7 t/ha , Varietas Inpari-14 sejumlah 7,7 t/
ha, Inpari-13 7,6 t/ha, Inpari- 10 7,5t/ha dan Inpari-20 sejumlah 7,4 t/ha. Dengan
peningkatan produktivitas hasil sejumlah 27,6%. Berdasarkan keragaan tanaman
Tingkat kesukaan petani terhadap VUB menunjukkan varietas Sidenuk paling
disukai dan diikuti Inpari-20, Inpari-10 dan Inpari-13.
Kata Kunci: VUB, PTT, lahan sawah irigasi
PENDAHULUAN
Dalam upaya mendukung Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN)
Kementrian Pertanian (Kemtan) menargetkan produksi padi 2010 sebanyak 66
juta ton, setelah Indonesia selama 2 tahun berturut-turut surplus beras sebanyak
3 juta ton (Badan Litbang Pertanian, 2009). Namun dalam proses pelaksanaan
program tersebut banyak hal dan kendala yang harus dihadapi, salah satunya adalah
terjadinya fenomena penyimpangan iklim yang tidak menentu. (Adiningrat, E.D.
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2008). Berbagai upaya pendekatan inovasi teknologi telah dilakukan . di antaranya
dengan menerapkan konsep pengelolaan tanaman terpadu.
Dilaporkan oleh Distanhutan Semarang, 2011. Bahwa fenomena dampak
dari kondisi terjadinya penyimpangan iklim berakibat terganggunya stabilitas stok
pangan beras nasional. Perubahan iklim dapat menyebabkan penurunan bahkan
kegagalan dalam produksi pangan, termasuk padi . Strategi peningkatan produksi
dan profitas padi melalui konsep Pendekatan PTT dengan berbagai komponen
pendukungnya adalah sebagai salah satu upaya solusi (Kartaatmadja dan Fagi,
2000). Komponen varietas padi berperan besar dalam upaya mewujudkan hal
tersebut. Peranan varietas unggul baru padi dalam mengantisipasi perubahan
iklim diantaranya keunggulan pada kondisi spesifik lokasi, sehingga perlu dipilih
varietas padi yang tahan terhadap kondisi lingkungan (Anwar. H.dkk, 2014).
Adaptasi perubahan iklim, pemilihan varietas padi disesuaikan dengan
kondisi iklim yang terjadi, sehingga mengurangi risiko gagal panen, produksi
tetap tinggi dan selalu terjaga produktifitasnya (Suwandi, 2012.). Fenomena
dampak lain yang terjadi adalah berkembangnya organisme pengganggu tanaman,
sehingga diantisipasi dengan menciptakan padi varietas tahan terhadap kondisi
tersebut. Penciptaan varietas padi bersifat adaptif dengan kondisi iklim yang
mungkin atau diprediksi akan terjadi perlu ditindak lanjuti . Strategi penerapan
konsep pendekatan PTT menggunakan padi VUB. Merupakan dukungan inovasi
konsep teknologi pengelolaan tanaman terpadu masih memiliki peran besar
didalam rangka mendukung segala upaya untuk meningkatkan produksi dan
produktivitas padi (Harahap, I,Sahi,,dan Suwartini Harnoto, 1992).
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengkaji beberapa varietas padi
unggul baru yang berpotensi dan berpeluang untuk meningkatkan produksi dan
profitas spesifik lokasi pada kawasan lahan sawah irigasi.
METODOLOGI
Pengkajian dilaksanakan di 6 (enam) wilayah Kabupaten Semarang MT2012/2013. Melibatkan enam kelompok tani di enam kecamatan. Metode pengkajian
menggunakan onfarm reseach participation, di area Demplot. Pendekatan yang
digunakan adalah OFCOR (On Farm Client Orientid Research dimana pengkajian
melibatkan partisipatif aktip petani kooperator dengan luas lahan 4.7 Ha. Varietas
unggul baru (VUB) padi yang digunakan adalah Inpari-10, Inpari-11, Inpari-13,
Inpari-14, Inpari-20 dan Inpari Sidenuk dan Mekogga .Pendekatan pengelolaan
tanaman terpadu (PTT) yang digunakan, diantaranya : pupuk organik dari pukan
sapi dengan dosis 2,0 ton ha-1, pupuk anorganik spesifik lokasi, umur bibit muda,
jumlah bibit 1-3 bibit per lubang dan sistem tanam legowo. Parameter yang diukur
untuk mengetahui tingkat produktivitas masing-masing varietas unggul baru
(VUB) padi adalah tinggi tanaman, jumlah anakan, panjang malai, jumlah gabah
isi dan hampa malai-1, produksi ubinan ha-1, produksi riil masing-masing petani
kooperator pemilik lahan dan tingkat respon petani pelaksana. Data hasil panen
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diambil dari setiap petak pada 2-3 titik secara acak dengan ukuran ubinan 2,7 x
panjang antar jarak tanaman ( lorong) dengan sistem tanam jajar legowo 2 : 1 (20
x 10 x 40 cm). Gabah hasil ubinan dikonversi ke dalam berat kering giling (kadar
air 14%) .Monitoring/pengamatan hama dan penyakit tanaman padi dilakukan
seminggu sekali. Data keragaan agronomis/pertumbuhan, komponen hasil dan
hasil gabah (produktivitas) dianalisis diskriptif dengan cara membandingkan ratarata hasil dari masing-masing varietas.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil pengamatan keragaan morfologi tanaman padi VUB, pada 6
lokasi demplot, stadia vegetatif (21 HST) maupun fase generatif menunjukkan
rerata sukup bagus 78 cm - 112,4 cm. Sedangkan jumlah anakan produktif cukup
berfariasi dari masing masing varietas antara dar angka terendah yaitu varietas
Inpari-11 sejumlah11,7 rumpun sampai dengan jumlsh angka tertinggi 22 rumpun
yang diperoleh varietas Inpari-13, karakteristik tanaman berpengaruh terhadap
tampilan tanaman disamping tingkat kesuburan tanah dan lingkungan tumbuh
lainya ( Anwar. H. dkk, 2011).
Pada keragaan jumlah gabah bernas permalai varietas Inpari-20 cukup
baik dengan memberikan angka tertinggi yaitu 119,9 biji dan varietas Inpari
-11 memberikan gabah bernas dengan jumlah angka terendah yaitu 73,6. namun
demikian masing-masing varietas yang diujikan mempunyai rata-rata berat gabah
1000 butir cukup baik 26,8 gr. Seperti yang dilaporkan Pramono, J., dkk. 2002.
bahwa keragaman varietas unggul masih dimungkinkan apabila kondisi tanaman
di budidayakan secara optimal dan kondisi normal akan mendapatkan hasil lebih
tinggi pada potensi hasil yang sebenarmya. (Hendarto Kuswanto 1997).
Sifat stabilitas dan variabilitas gen pada masing-masing kultivar
cukup beradaptasi dengan baik namun demikian tingkat ketahanan terhadap
perkembangan hama dan penyakit cukup rendah (<5%) setelah beradaptasi
dengan lingkungan. Viabilitas dan karakteristik tanaman Menurut Yoshida 1983,
dalam Hairil Anwar, dkk. 2008., bahwa varietas padi unggul baru (VUB) yang
memiliki ciri batang pendek tidak berpengaruh pada komponen hasil, hanya dapat
menyediakan energi untuk tumbuh dan beranak lebih banyak. Kondisi tesebut
diakibatkan oleh adanya faktor lingkungan dimana varietas padi tersebut dapat
tumbuh, namun demikian faktor tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan
tanaman relatif kecil.
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Tabel 1. Data rata-rata Keragaan Agronomi kegiatan uji adaptasi padi VUB di
Kabupaten Semarang 2012/2013
Desa/lokasi
Tawang

Varietas

Inpari-10
Inpari-11
Inpari-13
Bonomerto
Inpari-10
Inpari-11
Inpari-13
Mbarukan
Inpari-10
Inpari-11
Inpari-13
Udan Uwuh
Inpari-10
Inpari-11
Inpari-13
Susukan
Inpari-11
Inpari-20
Cidenuk
Genuk
Inpari-10
Inpari-14
Inpari-20
Sumber: data primer diolah

Gabah isi /
malai
79
73,6
75,6
77,3
73,6
66,9
85
80,5
81,8
91,5
90,4
89,7
90,6
82,7
92,9
89,2
88
119,9

Jml.
Ank.
produktif
11,92
11,47
10,94
14,03
12,2
10,6
19,1
20,1
20,5
18,6
19,1
22
19,7
19,1
20,5
17,2
19,1
21,1

Berat 1000
biji (gram)
27,5
26,9
25,2
27,5
27,0
25,1
27
26,9
25,2
27,3
27,2
25,9
27,7
27,1
26,8
27,7
26,9
27,2

Hasil
ubinan t/
ha (GKP)
7,5
6,9
6,5
6,7
6,9
5,9
8,1
7,1
7,6
8,2
7,7
7,2
7,8
6,4
8,9
7,4
7,7
7,4

Seperti tersaji pada tabel 1. menunjukkan bahwa keragaan varietas dengan
menerapkan konsep Pengelolaan tanaman terpadu berpengaruh terhadap keragaan
pertumbuhan dan hasil, VUB Sidenuk yang di tanam satu lokasi (susukan)
memberikan hasil tertinggi yaitu 8,9 t/ha GKP. dan Inpari-10 yang ditanam di
5 lokasi menghasilkan gabah kering giling tertinggi sejumlah 8,2 t/ha. yang
dilaksanakan di lima kecamatan tiga lokasi. Diikuti varietas Inpari-14, Inpari-20,
Inpari-13 dengan kisaran produksi 6,4-7,4 t/ha GKP. memberikan perbedaan hasil
dibandingkan dengan varietas Ciherang dll sejumlah 4,2-6,1 t/ha GKP. yang biasa
ditanam petani (non PTT) dengan peningkatan 27,6%. (Tabel. 2).
Menurut (Baehaki, S.E. 1992), hasil penyisiran lokasi tanaman padi waktu
tanam dan pemantauan perkembangan populasi hama dan musuh alaminya serta
intensitas kerusakan akibat penyakit dapat dikategorikan gejala serangan ringan
hingga sedang, untuk penggerek batang padi berkisar 3-5 % berbentuk gejala
sundep dan 2-3 % berbentuk gejala beluk, untuk hama tikus tergolong terancam
dengan rata-rata berkisar 10-15%. Intensitas kerusakan akibat penyakit kresek/
hawar daun bakteri tergolong sedang (>5 %),. Dan tingkat serangan WBC masih
tergolong gejala serangan ringan memberikan angka 2-3%.
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Tabel 2. Produktifitas LL, SLL –PTT dan Non SL-PTT Kab.Semarang 2013
NO

Kecamtan.

Varietas

JML
Desa
10
12
10
12
8
5
8
6
8
8
7
8

Luas Tan.
(Ha)
250
300
250
300
200
125
200
150
200
200
175
200

1. Tengaran
Situbagendit
2. Susukan
Inpari 6
3. Kaliwungu
Situbagendit
4. Suruh
Ciherang
7. Banyubiru
Barito
9. Sumowono
Ciherang
10. Ambarawa
Bestari
11. Bandungan
Ciherang
13. Bringin
Situbagendit
14. Bancak
Ciherang
17. Ungaran Timur Ciherang
18. Ungaran Barat Situbagendit
Rata-rata (ton/ha) GKP
Kenaikan Provitas (t/ha) dibanding non SL PTT
Prosentase kenaikan (t/ha) dibanding non SL PTT

Produktivitas (t/ha GKP)
SL
LL
Non SL
6,15
6,35
5,29
7,53
8,53
6,32
9,3
10,4
6,4
4,69
4,6
4,2
7,76
9,37
6,9
5,69
6,06
5,12
7,64
8,31
7,20
6,46
7,59
6,14
5,68
6,27
5,29
5,5
6,03
5,111
6,88
7,49
5,68
6,3
7,8
5,39
6,6
7,4
5,8
0.8
1.6
13.7
27.6

Sumber: data primer diolah

Persepsi dan Tanggapan Petani
Persepsi petani terhadap inovasi VUB dengan pendekatan komponen PTT
yang di introduksikan cukup baik. Penerapan PTT dengan VUB 90% di rasa
petani cukup menguntungkan karena ecara keseluruhan komponen cukup mudah
untuk ditiru dan sesuai dengan kebutuhan
Tabel 3. Persepsi petani terhadap sifat inovasi PTT Padi Sawah
NO

SIFAT INOVASI

PERSEPSI PETANI

1.

Penerapan PTT memberikan keuntungan dibandingkan
sebelumnya

85 %

2.

Ada efisensi penggunaan biaya penerapan PTT
dibandingkan sebelumnya

67 %

3.

Penerapan PTT mudah untuk dicoba

90 %

4.

Penerapan PTT sesuai dengan lingkungan fisik

95 %

5.

Penerapan PTT sesuai dengan lingkungan budaya/
kebiasaan

54 %

6.

Hasil penerapan PTT mudah untuk dilihat
keunggulannya

90 %a

Sumber : Data primer diolah
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Dari hasil kuisioner yang dilakukan secara terstruktur tentang penampilan
keragaan varietas baru pada fase vegetatif awal maupun fase reproduktif,
sebagian petugas dan petani mengatakan bahwa masih perlunya informasi
inovasi VUB tentang sifat dan karakter penampilan tanaman padi VUB tersebut.
Karena informasi teknologi varietas VUB yang diujikan belum sepenuhnya
memberikan informasi lengkap tentang sifat-sifat keunggulanya akibat serangan
hama tikus. Namun demikian petani dan petugas sangat respon terhadap VUB
terutama pada padi varietas Sidenuk, Inpari-13, karena produksi tinggi dan masih
dianggap yang paling aman dibanding dengan varietas lain yang diujikan. Hal
tersebut membuktikan bahwa perhatian petani cukup teruji terhadap keragaan
VUB utamanya produktivitas hasil, jumlah anakan produktif, umur tanaman,
dan tingkat ketahanan terhadap OPT tertentu merupakan faktor penentu dalam
penampilan dan pilihan suatu veritas tanaman padi. (Suprihatno dkk., 2007).
KESIMPULAN
1.

Keragaan varietas padi unggul baru dengan menerapkan konsep Pengelolaan
tanaman terpadu berpengaruh terhadap keragaan pertumbuhan dan hasil
VUB yang dilaksanakan di 6 wilayah. Kabupaten semarang memberikan
perbedaan hasil dibandingkan pola kebiasaan petani sejumlah 27,6%.

2.

Produktivitas padi VUB yang di kaji 6 lokasi masing-masing varietas :
Sidenuk memberikn hasil tertinggi 8,9 t/ha GKP, diikuti varietas Inpari-10
sejumlah 8,2, Inpari-11 sejumlah 7,8 GKP,Inpari-14 7,7, Inpari-13 7,6 dan
Inpari-20 6,4- 7,4 GKP.. Sedangkan tingkat ktahanan OPT utama hama WBC
termasuk kategori ringan >5%. Kecuali hama utama tikus >5%.

3.

Penerapan padi VUB dengan pendekatan PTT direspon cukup baik karena
dapat memberikan peningkatan hasil dan berpotensi untuk dikembangkan
pada lahan spesifik lokasi.
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UJI LAPANG KALENDER TANAM TERPADU DALAM RANGKA
ANTISIPASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM
TERHADAP PRODUKSI PADI
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Email: dede.rusmawan@ymail.com
ABSTRAK
Penerapan kalender tanaman terpadu dilapangan masih sangat rendah karena petani
masih belum percaya> Oleh karena itu< perlu dilakukan uji lapang agar petani
yakin untuk melaksanakan penanaman padi berdasarkan kalender tanam terpadu.
Kajian ini dilaksanakan dari bulan agustus-Mei 2015/2016 bertempat di Kabupaten
Belitung dan Belitung timur. Bahan yang digunakan adalah benih padi, pupuk, alat
tulis, penggaris, timbangan dan bahan penunjang lainnya. Metode yang digunakan
adalah secara on farm dilahan petani dengan dua waktu tanam yang berbeda yaitu,
sesuai dan tidak sesuai dengan Kalender Tanam Terpadu. Pengkajian berlokasi di
Desa Cerucuk Kabupaten Belitung dan di Desa Selingsing Kabupaten Belitung
Timur masing-masing perlakuan seluas 0,5 Ha. Pertumbuhan dan produksi padi
yang mengikuti rekomendasi Katam terpadu lebih baik dibandingkan dengan
tanaman padi yang tidak mengikuti Kalender tanam terpadu. Hal ini, terlihat dari
selisih produksi yang dihasilkan antara mengikuti rekomendasi Katam terpadu
dengan yang tidak mengikuti rekomendasi katam terpadu rata-rata sebesar 0,65
t/ha di Kabupaten Belitung, sedangkan di Kabupaten Belitung Timur rata-rata
sebesar 0,69 t/ha. Dengan demikian, akan terjadi penurunan produksi masingmasing sebesar 460,85 t/ha/sekali tanam di Kabupaten Belitung, sedangkan di
Belitung timur penurunan hasil sebesar 1.449 t/ha/sekali panen.
Kata kunci: iklim, padi, waktu tanam
PENDAHULUAN
Anomali iklim yang terjadi, yaitu el nino (kemarau panjang) yang berdampak
terhadap lahan sawah menjadi kering dan la nina (hujan yang terus merus
sepanjang tahun) menjadi banjir, sehingga terjadinya perubahan waktu dan pola
tanam. Dengan demikian produksi padi akan menurun yang mengakibatkan target
produksi yang sudah dicanangkan tidak tercapai.
Upaya antisipasi perubahan iklim perlu dilakukan agar dampak yang
ditimbulkan dapat diminimalisir. Pendekatan antisipasi dapat dilakukan dengan:
1) penggunaan varietas yang adaptif terhadap cekaman lingkungan seperti banjir,
kekeringan, dan salinitas, dan 2) teknik pengelolaan tanaman seperti pengeolaan
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air dan pupuk, serta mengikuti pola tanam yang telah direkomendasikan. Badan
litbang pertanian telah mengeluarkan Kalender Tanam Terpadu sebagai Pedoman
atau alat bantu yang memberikan informasi spasial dan tabular tentang prediksi
musim, awal tanam, pola tanam, luas tanam potensial, wilayah rawan banjir dan
kekeringan, potensi serangan OPT, serta rekomendasi dosis dan kebutuhan pupuk,
varietas padi, jagung, dan kedelai yang sesuai (pada lahan sawah) berdasarkan
prediksi variabilitas dan perubahan iklim pada level kecamatan untuk seluruh
Indonesia (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2015).
Dalam pelaksanaan di tingkat lapang masih banyak kendala yang dihadapi
antara lain kurang kompaknya petani dalam penanaman dan ada alasan bahwa
waktu tanam tersebut kurang tepat. Untuk mengantisipasi kendala di atas perlu
ada kajian untuk menguji kalender tanam terpadu sudah sesuai dengan kondisi
lingkungan setempat, sehingga petani yakin dan mengikuti rekomendasi yang
dianjurkan.
BAHAN DAN METODE
Waktu dan Tempat
Kajian ini dilaksanakan dari bulan agustus-Mei 2015/2016 bertempat di dua
lokasi, yaitu di Desa Cerucuk Kecamatan Badau Kabupaten Belitung dan di Desa
Selingsing Kecamatan Gantung, Belitung Timur.
Bahan dan Metode
Bahan yang digunakan adalah benih padi, pupuk, alat tulis, penggaris,
timbangan dan bahan penunjang lainnya.
Metode yang digunakan pada pengkajian adalah rancangan acak kelompok
dengan 2 taraf, yaitu varietas dan waktu tanam. Setiap perlakuan diulang tiga kali.
Data yang dikumpulkan adalah tinggi tanaman, jumlah anakan, panjang malai,
jumlah gabah dan produksi. Data dianalisis menggunakan sidik ragan apabila
berbeda nyata dilanjutkan dengan uji t.
HASIL DAN PEMAHASAN
Dari hasil data pengamatan lapang pada Tabel 1 menunjukan bahwa, pertumbuhan
dan produksi padi di Kabupaten Belitung yang mengikuti rekomendasi Katam
terpadu berbeda nyata dibandingkan dengan tanaman padi yang tidak mengikuti
Kalender tanam terpadu.
Dari hasil analisis data terlihat pada Tabel menunjukan bahwa, pertumbuhan
dan produksi padi di kabupaten Belitung Timur yang mengikuti rekomendasi
Katam Terpadu berbeda nyata dibandingkan yang tidak sesuai dengan rekomendasi
Katam Terpadu.
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Tabel 1. Keragaan varietas padi pada kajian katam di kabupaten Belitung.
No
1
2
3
4

Perlakuan
V1K1
V1K2
V2K1
V2K2

Tinggi
Tanaman
(cm)
103a
100b
115a
96,5c

Jumlah
Anakan
(Batang)
12a
12a
12a
12a

Panjang
Malai
(cm)
27,35a
24,23b
28,88a
24,33b

Jumlah
Gabah
(Butir)
195a
160b
199a
150c

Produksi
(T/Ha)
5,44a
4,85b
5,57a
4,64b

Tabel 2. Keragaan varietas padi yang diujikan di kabupaten Belitung Timur.
No
1
2
3
4

Varietas
V1K1
V1K2
V2K1
V2K2

Tinggi
Tanaman
(cm)
123a
119,56c
120a
195b

Jumlah
Anakan
(Batang)
12a
10,54b
12,63a
12a

Panjang
Malai
(cm)
28,90a
27,90a
24,95b
23,20b

Jumlah
Gabah
(Butir)
210a
191,7a
145,9b
140.28b

Produksi
(T/Ha)
5,52a
4,69b
4,74ab
4,10c

Rendahnya pertumbuhan dan produksi padi yang tidak mengikuti
rekomendasi Katam Terpadu diduga karena kondisi lingkungan yang tidak sesuai
dengan kebutuhan tanaman. Hal ini, terlihat dari selisih produksi yang dihasilkan
antara mengikuti rekomendasi Katam terpadu dengan yang tidak mengikuti
rekomendasi katam terpadu rata-rata sebesar 0,65 t/ha di Kabupaten Belitung.
sedangkan di Kabupaten Belitung Timur rata-rata sebesar 0,69 t/ha. Bila luas areal
tanam 709 ha di Kabupaten Belitung akan mengalami penurunan hasil sebesar
460,85 t/ha/sekali tanam, sedangkan di Belitung timur penurunan hasil dengan luas
areal tanam 2.100 ha sebesar 1.449 t/ha/sekali panen. Ada tiga faktor utama yang
berkaitan dengan perubahan iklim yaitu, peruhahan pola tanam dan iklim ekstrim,
peningkatan suhu udara, dan peningkatan muka laut. Menurut Boer (2008) dampak
pemanasan global dan perubahan iklim diperkirakan dapat menurunkan produksi
padi di jawa sebesr 1,8 juta ton pada 3,6 juta ton di tahun 2050. Menurut Peng
et al. (2004) dan Las et al. (2008) peningkatan suhu menyebabkan menurunkan
produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan, serta berkembangnya berbagai
hama penyakit. Peningkatan suhu 1 derajat akan menurunkan produksi sebesar
10%.
Lahan sawah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagain besar di
kawasan pantai. Hal ini, sangat rentan terhadap perubahan iklim sehingga akan
terjadi perubahan pola tanam dan waktu tanam. Perubahan awal musim hujan
yang mundur di beberapa lokasi dan maju di beberapa lokasi lainnya berdampak
pada perubahan waktu tanam. Peningkatan jumlah bulan basah yang ekstrim
akan mengakibatkan lahan sawah kebanjiran. Di pulau Jawa sekitar 3,5 juta ha
lahan sawah 67 % rawan banjir dan 33 % tidak rawan banjir. Kondisi ini dapat
meningkatkan kerugian yang besar di masa mendatang (Badan Litbang Pertanian,
2012).
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Selain kenaikan suhu udara dan peningkatan curah hujan yang ekstrim,
perubahan iklim juga berdampak pada kenaikan muka air laut. Potensi kehilangan
luas lahan sawah akibat kenaikan muka air laut sebesar 113.000 – 146.000 ha
dan lahan kering 7.000 – 9.000 ha. Tanpa ada antisipasi dampak perubahan
iklim secara nasional, diperkirakan akan menurunkan produksi padi 13,6 % pada
tahun 2050. Penurunan produksi padi tersebut karena berkurangnya lahan sawah
(Handoko et al. 2008). Menurut Boer (2008), bahwa untuk mengatasi penurunan
produksi disarankan adanya peningkatan indeks pertanaman (IP), areal tanam dan
produktivitas tanaman.
Upaya lain dalam antisipasi dampak perubahan iklim adalah dengan
penggunaan varietas padi yang adaptif dengan kondisi ekstrim (kekeringan,
banjir, suhu tinggi, dan salinitas). Perbaiakan sumber daya genetik terbukti dapat
mengurangi kerentanan tanaman terhadap cekaman yang ditimbulkan karena
dampak perubahan iklim. Varietas yang berumur genjah berperan penting dalam
menghindari tanaman dari kekeringan. Untuk mengurangi kegagalan akibat
kebanjiran atau rendaman, serta daerah pesisir yang mengalami kegaram, maka
perlu menggunakan varietas toleran rendaman dan toleran salinias. Penggunaan
varietas yang dipandukan dengan pengelolaan tanaman yang baik juga dapat
menurunkan emisi GRK. System pertanaman terintegrasi produksi padi tetap
tinggi dengan tingkat emisi GRK yang lebih rendah (Badan Litbang Pertanian,
2012).
KESIMPULAN
1.

Pertumbuhan dan produksi padi yang mengikuti rekomendasi Katam terpadu
lebih baik dibandingkan dengan tanaman padi yang tidak mengikuti Kalender
tanam terpadu.

2.

Selisih produksi yang dihasilkan antara mengikuti rekomendasi Katam
terpadu dengan yang tidak mengikuti rekomendasi katam terpadu rata-rata
sebesar 0,65 t/ha di Kabupaten Belitung, sedangkan di Kabupaten Belitung
Timur rata-rata sebesar 0,69 t/ha.
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ABSTRAK

Verifikasi Metode Hazton Dalam Upaya Mendukung Peningkatan Produksi Padi.
Penelitian dilaksanakan di KP Sukamandi, wilayah pertanaman padi yang berada
di Pantai Utara (Pantura) dengan ketinggian tempat sekitar 16 m dpl. Tujuan
penelitian ini adalah memverifikasi metoda Hazton pada sistem pertanaman padi
dan menyempurnakan metoda Hazton. Verifikasi Penelitian dilakukan dengan
Rancangan Acak Kelompok. Pada MT-1 (MH 2014/2015, perlakuan terdiri dari 3
perlakuan Hazton dan 1 perlakuan PTT sebagai pembanding. Tiap perlakuan diulang
3 kali, masing-masing perlakuan dengan luas plot 30m x10m. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara visual penampilan vegetatif awal pertanaman hazton
menunjukkan morfologi pertumbuhan vegetatif yang baik, namun demikian
kondisi ini menyebabkan perkembangan OPT yang lebih kondusif dengan iklim
mikro di sekeliling tanaman. Jumlah anakan per rumpun pada model Hazton
mulai menurun pada umur 15 hst, sebaliknya pada model PTT terjadi peningkatan
jumlah anakan sampai umur 43 - 50 hst (model PTT), selanjutnya jumlah anakan
per rumpun menurun. Pada metode Hazton jumlah malai per rumpun dan bobot
gabah isi 1000 butir tinggi, tetapi malainya pendek, jumlah gabah isi per malai
rendah dan persentase gabah isi juga rendah. Berdasarkan hasil panen pada MT-1
2014/2015 di KP Sukamandi menunjukkan bahwa produksi metode Hazton 4,36
t/ha dan PTT 4,86 t/ha.
Kata kunci: Produksi, budidaya padi, Hazton, PTT.
ABSTRACT
The Verification of Hazton Method to support the increasing rice production.
The experiment was conducted at Sukamandi research station, representing of rice
cropping in the northern coast of java with altitude of 16 m above sea level. The
objective of this study was to verificates and improves a Hazton method on rice
cropping system. Verification study was conducted by randomized block design.
In the planting season-1 (Wet Season 2014/2015) Sukamandi research station by
treatment consists of 3 Hazton treatments and 1 ICM treatment as a comparison.
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Each treatments was replicated 3 times, each treatments with a plot size of 30m x
10m. The result was showed that the Hazton model has showed a good vegetative
growth, however, thus condition causes the a good microclimate for the pest.
Number of tillers per hill at the Hazton model was decreased at the age of 15 DAP,
in contrary to the model of ICM were increased at number of tillers until age 43-50
DAP (ICM), then the decreased of number of tillers per hill. The Hazton model,
number of panicles per hill and filled grains of 1000 grain weight was high, but
the panicle was short, the number of filled grains per panicle was low and so the
percentage of filled grain was low too. Based on harvest production on Wet season
2014/2015 was showed by Sukamandi Reseacrh Station that the Hazton produced
4,36 t/h and ICM produced 4,86 t/h.
Key word: Production, paddy cultivation, Hazton, ICM.
PENDAHULUAN
Berbagai program peningkatan produksi padi telah dilakukan sejak 1966 seperti
BIMAS. INMAS. INSUS. SUPRAINSUS dan P2BN. Selain itu Balitbangtan
juga telah mengkaji terap program SLPTT dan SRI. Semua program tersebut
telah mendukung upaya peningkatan produktivitas padi nasional. Peningkatan
produktivitas padi telah dicanangkan oleh pemerintah untuk peningkatan produksi
dengan target capaian tertentu. Program ini harus ditindaklanjuti oleh segala
pihak. termasuk pemerintah daerah. Kondisi nyata yang terjadi di lapang saat ini.
peningkatan produksi seolah telah mendekati kemampuan maksimum tanaman.
Berdasarkan keadaan tersebut. maka diperlukan manipulasi teknik budidaya padi
dalam rangka mendongkrak produksi dalam jangka panjang. Beberapa teknik
budidaya padi telah dikenal secara meluas oleh petani. antara lain teknologi PTT.
SRI maupun sistem organik.
Budidaya padi model PTT pada prinsipnya memadukan berbagai komponen
teknologi yang saling menunjang/sinergis guna meningkatkan efektivitas dan
efisiensi usahatani. Kemajuan teknologi seperti perakitan varietas baru. Pengelolaan
Hara Spesifik Lokasi (PHSL). peningkatan monitoring hama/penyakit. dan
penggunaan bahan organik yang disertai dengan penerapan beberapa komponen
teknologi yang saling menunjang. terbukti dapat meningkatkan hasil rata-rata
hingga 19% pada tahun 2002-2003 di 28 kabupaten. serta mampu meningkatkan
pendapatan petani hingga 15%.
Salah satu metode budidaya padi yang dikembangkan oleh pemerintah
daerah adalah teknologi Hazton. Penemu metode ini adalah Kepala Dinas
Pertanian dan Tanaman Pangan Propinsi Kalimantan Barat (Ir. Hazairin. MSi) dan
staf (Ir. Anton Kamaruddin). Metode ini menekankan kepada penanaman bibit
tua (27-30 HSS) dan ditanam dalam jumlah 20-30 bibit/lubang. Hasil penelitian
tersebut telah disebarluaskan ke seluruh propinsi Kalimantan Barat dan telah pula
dilakukan panen raya oleh Bapak Wamen RI pada bulan Juli 2014.
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Penanaman bibit tua ditujukan agar pembungaan. pengisian dan panen yang
seragam dan umur panen yang lebih cepat. minimum gabah hampa dan prosentase
gabah utuh tinggi. serta tahan terhadap serangan hama (keong mas dan orongorong). Sedangkan penanaman bibit dalam jumlah banyak ditujukan agar tanaman
tidak stess saat tanam pindah. tidak membentuk anakan banyak dan berlanjut
sehingga anakan produktif berasal dari indukan. serta terjadi penutupan lahan
secara cepat sehingga minimum penyiangan.
Pada tahun 2011-2012 telah dilakukan penelitian pada skala pot dan rumah
kaca. dimana perlakuan diujikan adalah jumlah bibit per lubang tanam dan umur
bibit. Hasil penelitian diperoleh jumlah bibit optimum adalah 25 dan umur bibit
adalah antara 25-30 HSS (Anonym. 2014; Majalah Trias Politika. 2014).Dengan
jumlah bibit 25 akan terbentuk total anakan produktif antara 45-55. Sementara
itu dengan umur tanaman antara 25-30 HSS maka umur panen diperoleh hasil
pengamatan memendek 2 minggu lebih awal.Untuk pengelolaan tanaman dan
pemupukan mengikuti komponen PTT. Pada beberapa lokasi pengujian dilakukan
penambahan pupuk hayati dan juga zat perangsang tumbuh.
Metode dengan nama Hazton mulai dikenalkan pada tahun 2013 dan diuji
secara luas dianataranya di Desa Peniraman – Kab. Sambas (25 ha). Matang
Segantar – Kab. Sambas (30 ha). Keranji – Kab. Pontianak (6 ha). Semparuk –
Kab Sambas (4 ha) dengan produksi antara 8 – 10 ton/ha. Seperti diketahui angka
produktivitas tanaman padi di Provinsi Kalimantan Barat rata-rata masih berada di
kisaran 3-4 t/ha di bawah rata-rata produktivitas nasional 5 t/ha.
BAHAN DAN METODE
Penelitian verifikasi metoda Hazton dilaksanakan di KP. Sukamandi pada MT
2014-2015. Varietas yang digunakan adalah Inpari 31 merupakan varietas unggul
Balitbangtan yang mempunyai karakteristik umur 115 HSS. mempunyai potensi
hasil 8.5 t/ha dan agak tahan terhadap wereng batang coklat (WBC). Bahan yang
dipergunakan pada penelitian ini meliputi saprodi berupa benih padi, pupuk organik
dan organik, pestisida kimia dan biopestisida, sedangkan bahan yang dipergunakan
di laboratorium meliputi bahan kimia pa.dan teknis sesuai dengan penetapannya.
Peralatan yang dipergunakan yakni traktor, cangkul, alat penyemprot pestisida,
dan peralatan analisa dilaboratorium. Beberapa bahan pendukung yang digunakan
pada metode haston antara lain DECOPRIMA, BaktoPlus, dan Bt Plus.
Penelitian validasi metoda Hazton terdiri dari 4 perlakuan dan 3 ulangan
yaitu; Perlakuan Hazton, Hazton modifikasi pupuk, Hazton modifikasi umur
bibit dan PTT. Metode hazton dengan 30 bibit per lubang tanam, berumur 27 hss,
dengan pemupukan 100 Kg Urea, 150 Kg NPK, 150 SP36, 50 Kg KCL dan pupuk
kandang 1 ton per hektar. Hazton dengan modifikasi pemupukan diperlakukan
dengan uji tanah dengan PUTs, pupuk hayati sebagai treatment seed, 2 ton pupuk
kandang. Hazton modifikasi umur bibit dengan perlakuan umur bibit 17 hss,
pemupukan sesuai Hazton, 1 ton per hektar pupuk kandang, perlakuan pupuk
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hayati. PTT dengan perlakuan maksimal 3 bibit per lubang tanam, umur 17 hss,
penambahan kotoran hewan 2 ton per hektar serta sesuai PHT.
Persiapan penelitian terdiri dari pembuatan petunjuk pelaksanaan penelitian,
penyiapan bahan dan peralatan, serta mencari lokasi penelitian. Penyiapan
sebagian bahan dan peralatan dapat dilakukan di lapangan. Penelitian dilakukan
pada lahan sawah yang mewakili lahan sawah intensifikasi. Penelitian ditempatkan
di lahan sawah dengan jaminan air irigasi tersedia dan dipilih petani yang respon
terhadap adanya teknologi baru, serta mempunyai luasan lahan yang cukup
untuk pengujian. Pengolahan tanah dilakukan dengan tujuan untuk memberi
kondisi agar akar tanaman dapat berkembang dengan optimum. Pengolahan tanah
dilakukan sesuai dengan kebiasaan petani setempat. Petakan dibuat ukuran 30 m
x 10 m dengan 3 ulangan. Pemupukan dilakukan setelah plang (papan perlakuan)
dipasang pada masing-masing petak sesuai dengan perlakuan, hal ini dilakukan
untuk menghindari kesalahan aplikasi pemupupukan. Sebelum dilakukan
pemupukan, dicek kembali peletakan pupuk pada masing-masing petak. Benih
padi varietas Inpari 31 yang telah berumur 10, 17, 27 hari ditanam sesuai dengan
model budidaya. Pemeliharaan terdiri dari kegiatan, pemupukan, penyiangan,
pembubunan, pengairan atau penyiraman, pemberantasan hama dan penyakit.
Data pengamatan pertumbuhan tanaman: Tinggi tanaman dan jumlah
anakan. Pengamatan dilakukan pada 12 rumpun contoh di setiap ulangan yang
ditentukan secara berdekatan dalam satu titik dan ditandai dengan tiang-tiang ajir.
Tinggi tanaman diukur dari permukaan tanah atau pangkal batang hingga ujung
malai tertinggi. Pengamatan terhadap jumlah anakan dihitung jumlah anakan
yang terbentuk. Pengamatan dilakukan setiap 2 minggu dimulai dari umur 15
HST sampai menjelang panen; Data komponen hasil terdiri dari: Jumlah malai/
rumpun, diamati pada 12 rumpun contoh di setiap ulangan yang diambil secara
acak. Jumlah gabah isi dan gabah hampa/malai, yaitu rata-rata jumlah gabah isi
dan gabah hampa per malai yang diamati pada rumpun tanaman yang terpilih;
dan Bobot 1000 butir, yaitu bobot 1000 biji gabah bernas kering bersih kadar air
14%. Biomas kering per rumpun menjelang panen yang diambil secara acak pada
12 rumpun contoh di setiap ulangan. Indeks panen (HI). Analisa kandungan N, P,
K, Cu, dan Zn pada Gabah dan Jerami yang diambil secara komposit pada sampel
contoh. Hasil panen yaitu hasil riil per luasan maupun hasil ubinan 5 set legowo (3
– 3,75 meter) x 5 meter sebanyak 3 ubinan setiap ulangan. Untuk memperoleh hasil
gabah kering giling (k.a.14%), maka gabah hasil ubinan 15 m2 setelah dirontokkan
kemudian ditimbang beratnya (Y kg), dan diukur kadar air (k.a) awal panen. Rumus
konversi yang digunakan sebagai berikut:
1.

Hasil gabah kering giling per ubinan (BGU) = {(100 – k.a. awal panen)/86} x Y kg

2.

Hasil gabah kering giling per hektar
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Hasil dan Pembahasan
A. Aspek Agronomis
Tinggi tanaman (cm). Berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan
bahwa tinggi tanaman yang tertinggi adalah pada perlakuan PTT (107.50 cm),
sedangkan ketiga metode Hazton menunjukkan tinggi tanaman 105.20-105.93
cm. Pertumbuhan tinggi tanaman sangat dipengaruhi oleh faktor genetik dan
lingkungan. Berdasarkan deskripsi varietas padi. Inpari31 mempunyai tinggi
tanaman ± 104 cm. Data pengamatan tinggi tanaman disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Pertumbuhan Tinggi Tanaman (cm)
Perlakuan
Hazton
Hazton modifikasi pupuk
Hazton modifikasi umur
PTT

15
27.77
30.53
25.43
10.07

Umur pengamatan (HST)
29
49
53
Jelang panen
34.33
78.10
77.37
105.20
34.73
72.67
72.67
105.33
30.60
71.57
76.60
105.93
12.77
74.03
74.97
107.50

Pertumbuhan Jumlah Anakan (batang). Pada ketiga perlakuan Hazton
menunjukkan adanya penurunan jumlah anakan per rumpun. dimulai sejak umur
49 HST. Penurunan ini berlanjut hingga menjelang panen. bahkan mengakibatkan
penurunan jumlah populasi tanaman per lubang saat panen. Jumlah bibit per
rumpun merupakan salah satu kunci sukses dalam produksi padi. karena dapat
mempengaruhi populasi per unit area. ketersediaan radiasi matahari dan hara. laju
fotosintesis dan respirasi. yang berkontribusi terhadap karakter dan hasil padi.
Jumlah bibit per lubang yang berlebihan menimbilkan terjadinya penanungan.
kerebahan dan menguntungkan untuk produksi jerami dibandingkan gabah. Bila
jumlah bibit berada pada kondisi optimum. maka kompetisi sumber daya tidak
terjadi. Hal ini dapat dilihat pada pertumbuhan anakan perlakuan PTT. dari jumlah
bibit per lubang 1-3 bibit dapat berkembang menjadi 24 anakan per rumpun. Data
pengamatan Pertumbuhan Anakan disajikan pada Gambar 1.
Komponen Hasil dan Produksi. Jumlah anakan produktif per rumpun pada
ketiga perlakuan Hazton berada pada kisaran 19 – 21.3 malai. Sedangkan PTT
berjumlah 15.5 malai. Malai terpanjang (29.8 cm) dihasilkan pada perlakun Hazton
kemudian memendek apabila umur bibit (21,5 cm) dan pupuk dimodifikasi (23,2
cm). Hal ini akan mempengaruhi jumlah gabah per malai. pada perlakuan Hazton
hanya berada pada kisaran 147.3 – 175.9 butir sedangkan pada perlakuan PTT
menunjukkan angka yang lebih tinggi (176.9 butir). Sementara itu jumlah gabah
hampa per malai pada ketiga perlakuan hazton berada pada kisaran 27.3 – 49.5,
sedangkan untuk PTT adalah 20. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi hasil panen.
Terbukti hasil gabah hanya mencapai 4.86 GKG t/ha. Hasil prediksi produksi pada
perlakuan PTT dapat mencapai 4.86 GKG t/ha, akan tetapi panen yang dilakukan
berselang 7 hari mengakibatkan adanya penyusutan hasil. Hal ini disebabkan
oleh beberapa serangan OPT seperti walang sangit serta penyakit utama padi,

Zarwazi et al : Verifikasi Metoda Hazton Dalam Upaya Mendukung Peningkatan....

133

sehingga hasil riil menjadi 3,19 GKG ton/ha. Pada perlakuan SRI menunjukkan
hasil yang rendah, mulai dari jumlah gabah per malai hingga produksi gabah. Hal
ini disebabkan tingginya serangan OPT, mulai dari awal hingga akhir pertanaman.
Perlakuan ini tidak memperoleh perlakuan pupuk dan pestisida kimiawi sehingga
populasi OPT meningkat. Secara rinci rerata komponen hasil dan hasil produksi
disajikan pada Tabel 2 di bawah ini.

Gambar 1. Pertumbuhan Anakan per Rumpun
Tabel 2. Rerata Komponen Hasil dan Hasil Produksi
Perlakuan
Hazton

Juml.
Juml. Juml. Bobot
Panjang Juml.
Produksi
anakan
gabah gabah 1000
malai gabah/
(t/ha
produktif/
isi/ hampa/ btr
(cm)
malai
GKG)
rumpun
malai malai (gr)
19
29.8
175.9 148.6
27.3
25.1
4.36

Hazton modif pupuk

19.8

23.2

147.3

97.9

49.5

25.7

3.14

Hazton modif umur

21.3

21.5

PTT

15.5

28.6

154.1

118.6

35.5

24.1

3.19

176.9

156.9

20

26.0

4.86

B. Aspek Neraca Hara Tanaman
Lokasi pengujian metoda Hazton mempunyai reaksi tanah masam dengan
kadar C-organik yang rendah. Sedangkan untuk kadar hara P dan K dengan PUTS
terukur masing-masing tinggi dan sedang. Hara yang terukur ini dalam bentuk
tersedia. Dari kadar hara ini dapat diestimasi supplying capacity dari tanah
tersebut dalam mendukung tananam agar dapat tumbuh dan berproduksi. Untuk
data mineralisasi P dan K tanah belum ada terutama untuk tanah tropic.
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Input hara pada metoda Hazton dan PTT disajikan pada Gambar 2. Untuk
perlakuan Hazton mengikuti paket yang terdapat dalam Juknis sehingga diperoleh
total N, P dan K dengan komposisi tersebut. Untuk input PTT berdasarkan pada
status hara. Sehingga untuk unsure P cukup ditambahkan sesuai dengan kadar hara
dalam tanah, demikian juga untuk unsure hara K. Di dalam PTT juga ditambahkan
pupuk kandang sebesar 2 t/ha. Input hara yang diabaikan dalam perhitungan ini
adalah dari air irigasi, hujan, dan dari udara.
Output hara
Komponen hara yang keluar dari system pertanaman padi ini yakni serapan
hara dari gabah, jerami, dan akar. Komponen yang diabaikan adalah kehilangan
melalui seapage (aliran permukaan), penguapan, dan dipergunakan oleh mikroba.
Dalam menghitung serapan hara, faktor kadar air biomass dan kadar serapan hara
sangat menentukan (Tabel 3).

Gambar 2. Input hara dari masing-masing perlakuan pada 3 jenis hara utama
Tabel 3. Serapan hara tanaman padi pada pengukuran 6 Maret 2015 (Angka di
dalam kurung adalah standar deviasi)
N

Perlakuan
Hazton
Haston-Pupuk
Haston-Umur
PTT

3.61
3.52
3.45
2.86

P
K
------------------ % -----------------(+0,34)
0.31
(+0,03)
2.16
(+0,15)
(+0,30)
0.31
(+0,02)
1.99
(+0,09)
(+0,18)
0.33
(+0,02)
2.00
(+0,06)
(+0,42)
0.29
(+0,05)
2.12
(+0,25)

Hasil perhitungan komponen neraca hara disajikan pada Tabel 4, masing
masing komponen yakni input dari pupuk, suplai hara dari tanah, dihitung dalam
bentuk hara tunggal N, P, K. Demikian juga komponen serapan hara telah
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dihitung dalam bentuk serapan hara tunggal. Dari data tersebut diperoleh hasil
perhitungan keseimbangan hara atau sering disebut sebagai neraca hara. Perlakuan
Hazton murni (perlakuan 1) terdapat kelebihan asupan hara P yang cukup besar
yang tertinggal dalam tanah sebesar 64.49 kg; untuk Hazton pupuk (perlakuan 2)
terdapat kelebihan suplai N sebesar 44.72 kg. Untuk Hazton-modifikasi (perlakuan
3) umur diperoleh kelebihan suplai P yang cukup pesar yakni 66.20 kg. Untuk
PTT (perlakuan 4) terjadi minus K sebesar 34.65 kg. Sebenarnya nilai minus ini
bukan berarti terjadi pengurasan yang sesungguhnya, karena suplai hara K dari air
tidak diperhitungkan. Selain itu padi mempunyai karakter menyerap hara K dalam
jumlah banyak (luxury consumption) yang terdapat dalam jerami. Sehingga bila
jerami dikembalikan ke lahan, maka tanah mendapat suplai K yang cukup tinggi
dari jerami.
Tabel 4. Perhitungan Neraca hara dan komponen penunjangnya
Perlakuan

INPUT
N
P
K
……… kg/ha …………

Hazton

68

77

56

Haston-Pupuk

91

18

36

Haston-Umur

68

77

56

PTT

91

18

36

SRI

9

0

38

Suplai tanah
Komponen
P
K
Produksi kg/ha
Tinggi
Sedang
……. Kg ………
8
1
40 Gabah
4.36
Jerami
4.95
8
1
40 Gabah
3.14
Jerami
4.11
8
1
40 Gabah
3.19
Jerami
5.08
8
1
40 Gabah
4.86
Jerami
6.24
8
1
40 Gabah
0.56
Jerami
2.53

N
0.04%

Serapan Hara
N
P
K
………….. kg/ha ………...
46.87
25.25
33.76
20.96
34.29
25.91
52.25
31.82
6.02
12.90

6.96
5.89
5.01
4.89
5.09
6.05
7.76
7.43
0.89
3.01

9.37
85.39
6.75
66.17
6.86
81.79
10.45
100.46
1.20
43.64

Keseimbangan hara
N
P
K
………….. kg/ha ………...
4.10

64.49

0.87

44.72

8.97

3.34

16.02

66.20

6.99

15.37

3.69

(34.65)

(2.28)

(2.67)

32.74

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1.

Secara visual penampilan vegetatif awal pertanaman hazton menunjukkan
pertumbuhan yang baik, namun demikian kondisi ini menyebabkan iklim
mikro di sekeliling tanaman menjadi lebih kondusif untuk perkembangan
OPT (WBC dan PBP).

2.

Jumlah total gabah per malai pada pertanaman hazton relatif tinggi namun
tingkat kehampaan gabah juga tinggi.

3.

Hasil produksi pada pertanaman haston lebih rendah disebabkan oleh tingkat
kehampaan yang tinggi, disebabkan juga karena populasi tanaman yang
rendah (133.333 rumpun/ha)

Saran
1.

Perlu penyesuaian jarak tanam yang tepat pada sistem pertanaman hazton
untuk mendekati populasi tanaman minimal 150.000 rumpun/ha.

2.

Sistem pertanaman padi metode hazton (bibit padat dan umur tua) sebaiknya
dikembangkan dilahan-lahan sub optimal, seperti daerah rawa lebak dan
pasang surut (spesifik lokasi).
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KAJIAN INOVASI TEKNOLOGI VARIETAS UNGGUL BARU (VUB)
PADI SAWAH INBRIDA DI KABUPATEN SUBANG
Kiki Kusyaeri Hamdani dan Sri Murtiani
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Barat
Jl. Kayuambon No.80 Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat 40391
e-mail : kusyaeri_fuji@yahoo.co.id
ABSTRACT
Study of Technological Innovation of High Yielding Variety (VUB) of Inbrida
Rice in Subang District. There are continuous efforts to increase rice production,
especially in order to achieve food self-sufficiency either through an increase in
acreage and productivity. The role of technological innovations among which
high yielding variety (VUB) are enormous especially to increase productivity.
Until now, the old varieties are still predominantly used by farmers. Whereas
adaptability has fallen mainly to the effects of extreme environments that often
occurs at this time and affect the level of productivity. Available in this time
various high yielding variety of rice which have been created by Indonesian
Agency for Agriculture Research and Development and have high yield potencial
which able to be selected as according to condition of region and desire of market,
however widely not recognized yet widely and adopted by farmers. Besides,
those varieties are more general and not have specific location recommendation.
The aim of this research was to know performance and productivity some high
yielding variety of rice in the irrigated lowland in Bandung District. The research
was conducted at four sub district that is Tanjungsiang Sub District, Sagalaherang
Sub District, Serangpanjang Sub District, Cibogo Sub District, and Pagaden Barat
Sub District in Maret - Agustus 2014 (MK I). Research was designed by using
Randomized Complete Block Design (RCBD) with four treatments of varieties
and five replications. The testing varieties were Inpari 10, Inpari 14, Inpari 16,
and Sarinah. The variable’s observed was plant height, the number of productive
tillers, the number of grain, the number of filled grain, weight of 1000 grains, and
grain yield. The data was analyzed using analysis of variance and followed by
Duncan Multiple Range Test (DMRT) at level 5%. The result showed that Inpari
28 was highest yield with 7,02 ton GKP/ha although not significant different with
other varieties.
Keyword : Paddy, high yielding variety, productivity
ABSTRAK
Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan produksi padi terutama
dalam rangka mencapai swasembada pangan baik melalui peningkatan luas tanam
maupun produktivitas. Peran inovasi teknologi yang diantaranya yaitu varietas
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unggul baru (VUB) sangatlah besar terutama untuk meningkatkan produktivitas
padi. Sampai saat ini, varietas lama masih masih dominan digunakan petani.
Padahal, daya adaptasinya sudah menurun terutama terhadap pengaruh
lingkungan ekstrim yang sering terjadi pada saat ini dan berpengaruh terhadap
tingkat produktivitas. Saat ini tersedia berbagai varietas unggul baru yang telah
dihasilkan oleh para pemulia dari Badan Litbang Pertanian dan memiliki potensi
hasil tinggi yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi wilayah dan keinginan pasar
(spesifik lokasi). Tujuan pengkajian adalah untuk mengetahui pertumbuhan dan
hasil beberapa varietas unggul baru padi sawah di Kabupaten Subang. Pengkajian
dilaksanakan di 5 kecamatan Kabupaten Subang yaitu Kecamatan Tanjungsiang
(Desa Tanjungsiang), Kecamatan Sagalaherang (Desa Leles), Kecamatan
Serangpanjang (Desa Cintamekar), Kecamatan Cibogo (Desa Cibogo), dan
Kecamatan Pagaden Barat (Desa Margahayu) bulan Maret - Agustus 2014 (MK
I). Pengkajian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan empat
perlakuan varietas dan lima ulangan. Varietas yang diuji adalah varietas Inpari 10,
Inpari 14, Inpari 16, dan Sarinah. Parameter yang diamati adalah tinggi tanaman,
jumlah anakan, umur berbunga 50%, umur panen, jumlah gabah isi, jumlah
gabah hampa, bobot 1000 butir, dan hasil gabah kering panen. Data pengamatan
dianalisis dengan sidik ragam dan dilanjutkan dengan uji DMRT 5%. Hasil kajian
menunjukkan bahwa varietas Inpari 14 menghasilkan produktivitas tertinggi yaitu
7,02 ton GKP/ha walaupun tidak berbeda nyata dengan varietas lainnya.
Kata Kunci : Padi, varietas unggul baru, produktivitas
PENDAHULUAN
Sampai saat ini, padi merupakan tanaman pangan pokok dan penting bagi
masyarakat. Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan produksinya
terutama dalam rangka mencapai swasembada pangan baik melalui peningkatan
luas tanam maupun produktivitas. Terbatasnya lahan pertanian akibat alih fungsi
lahan yang cukup besar sementara di sisi lain kebutuhan terhadap beras terus
meningkat dari waktu ke waktu menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan
perluasan tanam. Salah satu solusinya adalah dengan meningkatkan produktivitas
tanaman melalui penerapan berbagai inovasi teknologi. Peran inovasi teknologi
yang diantaranya yaitu varietas unggul baru (VUB) sangatlah besar terutama
untuk meningkatkan produktivitas padi. Sampai saat ini, varietas lama masih
masih dominan dan terus digunakan petani. Padahal, daya adaptasinya sudah
menurun terutama terhadap pengaruh lingkungan ekstrim yang sering terjadi pada
saat ini dan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas. Menurut Makarim et al.
(2004) bahwa kemampuan genetik suatu varietas bisa menurun akibat terjadinya
mutasi gen karena penyerbukan bebas sehingga kemurnian benih semakin
menurun. Oleh karena itu, penggunaan varietas unggul baru merupakan salah
satu usaha perbaikan intensifikasi untuk meningkatkan produksi padi khususnya
padi sawah. Beberapa karakter yang dimiliki oleh varietas unggul baru yaitu
memiliki potensi hasil dan daya adaptasi yang tinggi. Kedua karakter tersebut
dapat menjadi salah satu faktor berkembangnya varietas unggul baru selain dari
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pasar di tingkat petani. Menurut Taryat et al. (2000) bahwa varietas unggul padi
sawah akan berkembang di masyarakat apabila memiliki tiga faktor yaitu potensi
hasil tinggi, tahan terhadap hama penyakit serta memiliki mutu yang baik. Selain
itu rasa nasi akan mempengaruhi perkembangan varietas padi tersebut. Pendapat
lainnya mengatakan bahwa suatu varietas dapat dikatakan adaptif apabila dapat
tumbuh baik pada wilayah penyebarannya, dengan produksi yang tinggi dan stabil,
mempunyai nilai ekonomis tinggi dan dapat diterima petani (Somaatmadja ,1995).
Penggunaan varietas lokal tidak dapat dihindari akibat keterbatasan pilihan
dan belum dikenalnya varietas unggul baru yang sesuai dengan lingkungan (Zen
dan Gunarsih, 2012). Saat ini tersedia berbagai varietas unggul baru yang telah
dihasilkan oleh para pemulia dari Badan Litbang Pertanian dan memiliki potensi
hasil tinggi yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi wilayah dan keinginan
pasar (spesifik lokasi). Sebagian besar varietas unggul baru tersebut merupakan
padi sawah. Tujuan pengkajian adalah untuk mengetahui pertumbuhan dan hasil
beberapa varietas unggul baru padi sawah di Kabupaten Subang.
BAHAN DAN METODE
Pengkajian dilaksanakan di 5 kecamatan Kabupaten Subang yaitu Kecamatan
Tanjungsiang (Desa Tanjungsiang), Kecamatan Sagalaherang (Desa Leles),
Kecamatan Serangpanjang (Desa Cintamekar), Kecamatan Cibogo (Desa Cibogo),
dan Kecamatan Pagaden Barat (Desa Margahayu) bulan Maret - Agustus 2014
(MK I).
Pengkajian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan empat
perlakuan varietas dan diulang lima kali. Varietas yang diuji adalah varietas Inpari
10, Inpari 14, Inpari 16, dan Sarinah.
Pengkajian dilakukan dengan pendekatan PTT diantaranya yaitu penggunaan
pupuk organik, tanam dengan sistem jajar legowo 2 : 1 dengan jarak tanam 25 x
12,5 x 50 cm, tanam bibit muda (< 21 hari), tanam 1-3 per rumpun, pemupukan
berdasarkan hasil analisis tanah dengan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS),
pengairan intermitten, dan pengendalian hama dan penyakit secara terpadu.
Parameter yang diamati adalah tinggi tanaman, jumlah anakan, jumlah
gabah per malai, jumlah gabah isi per malai, bobot 1000 butir, dan hasil gabah
kering panen. Data hasil pengamatan dianalisis secara statistik dengan sidik ragam
dan untuk melihat perbedaan antar perlakuan dilakukan uji lanjut menggunakan
Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada taraf 5% (Gomez and Gomez, 1995).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Varietas padi yang dikaji (Inpari 10, Inpari 14, Inpari 16, dan Sarinah) merupakan
varietas padi sawah yang dilepas pada tahun 2006-2011 dan masing-masing
memiliki karakter yang khas (Tabel 1).
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Tabel 1. Karakteristik varietas unggul padi sawah
Karakteristik
Dilepas tahun
Umur tanaman
Bentuk tanaman
Tinggi tanaman
Anakan produktif
Daun bendera
Bentuk gabah
Warna gabah
Kerontokan
Kerebahan
Tekstur nasi
Kadar amilosa
Bobot 1000 butir
Rata-rata hasil
Potensi hasil
Ketahanan
terhadap Hama

Varietas
Inpari 10
2009
108-116 hari
Tegak
110-120 cm
17-25 batang
Tegak
Panjang dan
ramping
Kuning bersih
Sedang
Pulen
±22%
±27,7 g
5,08 t/ha
7,0 t/ha
Agak tahan
terhadap WBC
biotipe 1 dan 2

Ketahanan
Agak tahan
terhadap Penyakit terhadap HDB
patotipe III,
agak rentan
patotipe IV,
rentan terhadap
tungro inokulum
varian No.013,
031, dan 131

Anjuran tanam

Dapat ditanam
pada musim
hujan dan
kemarau, cocok
di lahan sawah
dengan sistem
irigasi berselang
5-7 hari sekali

Inpari 14
2011
±113 hari
Tegak
±103 cm

Inpari 16
2011
±118 hari
Tegak
102 cm

Tegak
Ramping

Tegak
Ramping

Kuning bersih
Sedang
Tahan
Pulen
25,5%
25,9 g
6,6 t/ha GKG
8,2 t/ha GKG
Agak tahan
terhadap WBC
biotipe 1 dan 2,
rentan terhadap
biotipe 3
Agak tahan
terhadap HDB
patotipe III,
rentan terhadap
HDB patotipe
IV, agak rentan
terhadap
patotipe VIII,
agak tahan
terhadap blas
ras 033 dan 133,
rentan terhadap
ras 073 dan
173, dan rentan
terhadap tungro
Cocok ditanam
di ekosistem
sawah tadah
hujan dataran
rendah sampai
ketinggian600
m dpl

Kuning bersih
Sedang
Tahan
Pulen
22,7%
25,9 g
6,3 t/ha GKG
7,6 t/ha GKG
Agak rentan
terhadap WBC
biotipe 1, 2, dan
rentan biotipe 3;
Tahan terhadap
HDB patotipe
III, agak rentan
patotipe IV
dan VIII, tahan
penyakit blas ras
033, agak tahan
ras 073, rentan ras
133 dan 173 serta
rentan virus tungro

Cocok ditanam
di ekosistem
sawah tadah
hujan dataran
rendah sampai
ketinggian 600
m dpl

Sarinah
2006
110-125 hari
Tegak
107-116 cm
15-20 batang
Tegak
Ramping
Kuning bersih
Mudah
Pulen
22,3%
6,98 t/ha
8 t/ha
Agak tahan
terhadap WBC
biotipe 1, agak
rentan terhadap
biotipe 2 dan 3
Rentan terhadap
tungro

Cocok ditanam
di lahan sawah
dataran sedang
sampai tinggi

Sumber : BB Padi (2010 dan 2016)
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Lokasi pengkajian dilakukan di 4 kecamatan di Kabupaten Subang. Keempat
kecamatan tersebut merupakan Kabupaten Subang bagian tengah dan selatan.
Kandungan unsur hara terutama NPK pada masing-masing lokasi berbeda (rendah
sampai sangat tinggi), akan tetapi memiliki pH yang sama yaitu agak masam.
Pada Tabel 2, tercantum hasil analisis tanah serta rekomendasi pemupukan dengan
menggunakan PUTS.
Tabel 2. Hasil analisis tanah dengan menggunakan PUTS
Desa/
Kecamatan
1 Tanjungsiang/
Tanjungsiang

Rekomendasi (kg/ha)
N
P
K
Urea
SP-36
KCL 50
200kg/ha 100
kg/ha atau
kg/ha jerami 5 ton/
ha
2 Leles/
Agak Sangat Rendah Tinggi
Urea
SP-36
KCL 50
Sagalaherang Masam tinggi
200kg/ha 100
kg/ha atau
kg/ha jerami 5 ton/
ha
3 Cintamekar/
Agak Sangat Sedang Rendah
Urea
SP-36 KCL 100
Serangpanjang Masam tinggi
200kg/ha 75 kg/
kg/ha
ha
4 Cibogo/
Agak Rendah Rendah Tinggi
Urea
SP-36
KCL 50
Cibogo
Masam
300Kg/ha 100
kg/ha atau
kg/ha jerami 5 ton/
ha
5 Margahayu/
Agak Sangat Sedang Tinggi
Urea
SP-36
KCL 50
Pagaden Barat Masam tinggi
200kg/ha 75 kg/ kg/ha atau
ha jerami 5 ton/
ha

No

PUTS
N
P
K
Agak Sangat Rendah Tinggi
Masam tinggi
pH

Pengamatan terhadap komponen pertumbuhan dilakukan terhadap tinggi
tanaman dan jumlah anakan per rumpun. Pada umur 10 Minggu Setelah Tanam
(MST), varietas Sarinah memiliki rata-rata tinggi tanaman tertinggi yaitu dengan
rata-rata 98,04 cm walaupun tidak berbeda nyata dengan varietas lainnya.
Menurut Rubiyo, et al. (2005), tinggi tanaman yang merupakan salah satu
komponen pertumbuhan lebih dipengaruhi oleh gen dan lingkungan. Akan tetapi,
pertumbuhan tanaman padi yang tinggi belum menjamin tingkat produktivitasnya
juga tinggi. Sedangkan untuk jumlah anakan pada umur 10 HST, varietas Inpari
16 memiliki jumlah anakan tertinggi yaitu 24,28 anakan walaupun tidak berbeda
nyata dengan perlakuan lainnya. Jumlah anakan merupakan salah satu karakter
penting dalam suatu varietas unggul karena terkait dengan peluang terbentuknya
jumlah malai. Akan tetapi, semua malai yang terbentuk belum tentu menghasilkan
anakan yang produktif dengan jumlah gabah serta gabah isi yang banyak jika
faktor-faktor lainnya tidak mendukung seperti tidak cukupnya jumlah fotosintat.
Hasil fotosintat (karbohidrat) dalam batang dan daun, dan translokasinya serta
akumulasinya dalam gabah sangat menentukan tingkat pengisian gabah.
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Tabel 2. Rata-rata tinggi tanaman dan jumlah anakan produktif per rumpun
Perlakuan

Tinggi tanaman
(cm)

Jumlah anakan
(anakan)

4 MST

6 MST

10 MST

4 MST

6 MST

10 MST

Inpari 10

43,61 a

69,64 a

88,32 a

18,52 a

26,20 a

19,28 a

Inpari 14

46,84 a

74,56 a

92,88 a

20,36 a

28,68 a

19,68 a

Inpari 16

51,08 a

74,24 a

94,68 a

22,32 a

26,52 a

24,28 a

Sarinah

53,12 a

79,20 a

98,04 a

20,28 a

23,84 a

20,40 a

Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata
menurut uji DMRT 5%

Komponen hasil yang berperan terhadap hasil adalah jumlah gabah termasuk
di dalamnya perbandingan antara jumlah gabah isi dan jumlah gabah hampa.
Semakin banyak gabah isi per malai, diharapkan berpengaruh terhadap tingginya
produksi dan sebaliknya jumlah gabah hampa yang semakin sedikit diharapkan
potensi hasilnya dapat ditingkatkan. Potensi hasil suatu varietas didapatkan dari
beberapa komponen produksi seperti jumlah anakan produktif, jumlah gabah isi
per malai, jumlah gabah hampa per malai, bobot 1000 butir, dan populasi per
hektar. Menurut Lestari dan Nugraha (2007) bahwa semakin tinggi jumlah gabah
per malai maka semakin tinggi peluang varietas tersebut dapat menghasilkan
produksi selama jumlah gabah hampa tidak tinggi. Pada Tabel 3, terlihat bahwa
jumlah gabah tertinggi dihasilkan oleh varietas Inpari 16 walaupun tidak berbeda
nyata dengan varietas Inpari 14 dan Sarinah. Sedangkan jumlah gabah isi per
malai tertinggi dihasilkan oleh varietas Inpari 14 dan tidak berbeda nyata dengan
varietas Inpari 14 dan Sarinah. Walaupun rata-rata jumlah gabah pada varietas
Inpari 14 lebih sedikit dibandingkan dengan varietas Inpari 16, namun persentase
jumlah gabah isi terhadap jumlah gabah per malainya lebih tinggi.
Bobot 1000 butir gabah isi merupakan komponen hasil yang juga menentukan
tingkat produksi suatu varietas. Selain itu menjadi salah satu kriteria konsumen
beras dalam menentukan preferensinya terhadap suatu varietas, karena sangat
berhubungan dengan bentuk dan ukuran beras (Saryoko dan Purba, 2012). Hasil
analisis terhadap bobot 1000 butir gabah isi menunjukkan tidak adanya perbedaan
yang nyata diantara semua varietas.
Selain itu, sejalan dengan banyaknya jumlah gabah isi per malai juga
ditunjang dengan rata-rata bobot 1000 butir yang lebih tinggi menyebabkan
hasilnya juga lebih tinggi (7,02 ton/ha) walaupun secara analisis statistik tidak
berbeda nyata dengan varietas lainnya. Salah satu faktor rendahnya persentase
jumlah gabah isi terhadap jumlah gabah per malai diantaranya adalah tingginya
jumlah gabah hampa per malai. Menurut Arafah dan Najmah, (2012), salah
satu faktor penyebab gabah menjadi hampa yaitu tidak serempaknya pada saat
keluarnya biji dan pematangan biji.
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Tabel 3. Rata-rata jumlah gabah per malai, jumlah gabah isi per malai, bobot
1000 butir, dan hasil
Perlakuan

Jumlah gabah/
malai

Jumlah gabah
isi/malai

Bobot 1000
butir (gr)

Hasil
(ton GKP/ha)

Inpari 10

113.60 a

78,80 a

28,77 a

6,19 a

Inpari 14

152.60 b

108,20 b

27,09 a

7,02 a

Inpari 16

156.20 b

105,80 b

26,35 a

6,68 a

Sarinah

154.00 b

28,27 a

6,35 a

86,20 ab

Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata
menurut uji DMRT 5%

Hasil varietas Inpari 14 yang lebih tinggi dibandingkan dengan varietas
lainnya menunjukkan bahwa varietas tersebut lebih mampu mengoptimalkan
potensi hasilnya pada lingkungan tempat tumbuhnya.
KESIMPULAN
1.

Varietas Inpari 14 menghasilkan hasil tertinggi yaitu 7,02 ton GKP/ha, akan
tetapi tidak berbeda nyata dengan varietas lainnya. Hasil varietas lainnya
yaitu Inpari 10 sebesar 6,19 ton GKP/ha, Inpari 16 sebesar 6,68 ton GKP/ha,
dan Sarinah sebesar 6,35 ton GKP/ha.

2.

Varietas yang berdaya hasil tinggi dan berpotensi untuk dikembangkan pada
MK I di lokasi pengkajian adalah Inpari 14. Kemudian diikuti dengan Inpari
16, Sarinah, dan Inpari 10. Akan tetapi hal itu tergantung pada ketersediaan
benih, minat petani, dan preferensi pasar. Artinya perlu dikaji lebih lanjut
terutama mengenai minat petani dan preferensi pasar.
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INOVASI TEKNOLOGI PADI MELALUI KALENDER TANAM
(KATAM) TERPADU (WAKTU TANAM, VARIETAS, DOSIS PUPUK)
PADA MUSIM TANAM I DI SLEMAN, D.I.YOGYAKARTA
Eko Srihartanto dan Sugeng Widodo
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta
Jl. Stadion Maguwoharjo 22, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, D.I.Yogyakarta
E-mail : srihartantoeko@yahoo.co.id
ABSTRACT
Increasing rice productivity through technological innovation continue to be
pursued. One of the technologies that can be applied is technology Kalender Tanam
(Katam) Terpadu. The purpose of this study was to determine the level of rice
productivity through the application of technology KATAM Terpadu (planting,
varieties, fertilizers) on the first planting season in Sleman, D.I.Yogyakarta.
Methodology Randomized Completely Block Design (RCBD) with 4 treatment
recommendations, namely the KATAM Terpadu varieties INPARI 7, INPARI 10,
INPARI 33 fertilizer dose of 200 kg / ha of NPK 15:15:15, Urea 250 kg / ha and
Organic Fertilizer 2 ton / ha and Ciherang (CONTROL / eksisting) NPK 250 kg /
ha, Urea 300 kg / ha, Organic 2 t / ha with treatment was replicated four times. Data
analysis and test of significance using ANOVA and Tukey test 5% significance
level. The study showed that integrated katam technology (the time of planting,
varieties, fertilizers) that INPARI 10 and INPARI 7 has a productivity of 7.25 t/
ha and 7.08 t/ha with a B/C ratio of 2.20 and 2.14 over INPARI higher than 33 is
6.29 t/ha with a B/C ratio of 1.9 and Ciherang (control) to 5.57 t/ha B/C ratio of
1.66. INPARI 10 and INPARI 7 with Integrated katam application of technology
to increase rice productivity in D.I.Yogyakarta 16.34% and 14.33%. Results of
analysis of farming showed B/C ratio studied all treatments> 1 so profitable and
worth the effort.
Keywords: Rice, KATAM Terpadu (time of planting, varieties, fertilizers), Productivity
ABSTRAK
Peningkatan produktivitas padi melalui inovasi teknologi terus diupayakan. Salah
satu teknologi yang dapat diterapkan adalah teknologi Kalender Tanam (Katam)
Terpadu. Tujuan Kajian ini adalah untuk mengetahui tingkat produktivitas padi
melalui penerapan teknologi Kalender Tanam Terpadu (waktu tanam, varietas,
dosis pupuk) pada Musim Tanam I di Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta.
Metodologi menggunakan Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) dengan
4 perlakuan rekomendasi KATAM Terpadu yaitu varietas INPARI 7, INPARI 10,
INPARI 33 dosis pemupukan yaitu 200 Kg/ha NPK 15:15:15, Urea 250 Kg/ha
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dan Pupuk Organik 2 ton/ha dan CIHERANG (KONTROL/Cara petani) NPK 250
kg/ha, Urea 300 kg/ha, Organik 2 t/ha dengan perlakuan diulang 4 kali. Analisa
data dan uji signifikansi menggunakan Anova dan Uji Tukey taraf nyata 5%.
Hasil pengkajian menunjukkan bahwa teknologi KATAM terpadu (waktu tanam,
varietas, dosis pupuk) yaitu INPARI 10 dan INPARI 7 mempunyai produktivitas
7,25 t/ha dan 7,08 t/ha dengan B/C ratio 2,20 dan 2,14 lebih tinggi dibandingkan
INPARI 33 yaitu 6,29 t/ha dengan B/C ratio 1,9 dan Ciherang (Kontrol) 5,57 t/ha
B/C ratio 1,66. INPARI 10 dan INPARI 7 dengan penerapan teknologi KATAM
Terpadu meningkatkan produktivitas padi di D.I.Yogyakarta 16,34% dan 14,33%.
Hasil analisa usahatani menunjukkan B/C ratio seluruh perlakuan yang dikaji > 1
sehingga menguntungkan dan layak untuk diusahakan.
Kata Kunci : Padi, Katam Terpadu (waktu tanam, varietas, dosis pupuk), Produktivitas
PENDAHULUAN
Padi merupakan komoditas utama yang dibudidayakan sebagai bahan pangan
pokok dalam memenuhi kebutuhan pangan. Khususnya di Daerah Istimewa
Yogyakarta produktivitas padi tahun 2015 mencapai 6,065 t/ha (BPS DIY, 2015)
sedangkan di Kabupaten Sleman mencapai 6,150 t/ha (BPS Sleman, 2015).
Semakin bertambahnya jumlah penduduk kebutuhan pangan semakin meningkat,
disisi lain alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan semakin besar, hal ini
membutuhkan upaya untuk meningkatkan produktivitas padi melalui inovasi
teknologi. Menurut Soemantri dan Tohari (2001) bahwa upaya intensifikasi
tanaman dalam peningkatan produksi dapat diupayakan melalui penggunaan
pupuk dan varietas unggul. Salah satu inovasi teknologi yang digunakan dalam
peningkatan produktivitas padi adalah Kalender Tanam (KATAM) Terpadu.
Kalender Tanam terpadu merupakan pedoman atau alat bantu yang
memberikan informasi spasial serta tabular mengenai prediksi musim, awal
tanam, pola tanam, luas tanam potensial, wilayah rawan banjir dan kekeringan,
serangan OPT, serta rekomendasi varietas dan kebutuhan padi dan palawija, serta
rekomendasi dosis dan kebutuhan pupuk dan rekomendasi alsintan berdasarkan
prediksi variabilitas dan perubahan iklim (BALITBANGTAN, 2013). Adanya
perubahan iklim yang disebabkan oleh berbagai faktor La-nina dan El-nino terjadi
di tingkat lokal, regional maupun global. Emisi dan Konsentrasi gas rumah kaca
meningkat dan berakibat terjadinya pemanasan global dan diikuti naiknya tinggi
permukaan air laut akibat pemuaian dan pencairan es pada daerah kutub utara dan
selatan. Hal. Iklim dan cuaca bersifat fluktuatif dan kadang tidak sesuai dengan
kebiasaan. ini berakibat berdampaknya sektor pertanian khususnya produktivitas
tanaman pangan (Irham et. al. 2014). Dengan demikian diperlukan upaya adaptasi
terhadap perubahan iklim agar produktivitas tanaman tetap optimal. Salah satu
teknologi yang digunakan sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan iklim
adalah Kalender Tanam (KATAM) Terpadu.
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KATAM Terpadu mempunyai manfaat dalam penentuan waktu tanam setiap
musim (MH, dan MK) adapun periode MH adalah Oktober sampai Maret tahun
berikutnya dan MK adalah April sampai dengan September; penentuan pola,
rotasi tanam dan rekomendasi teknologi pada skala kecamatan; pendugaan potensi
luas tanam untuk mendukung sistem perencanaan tanam dan produksi tanaman
pangan; mengurangi resiko penurunan dan kegagalan produksi serta kerugian
petani akibar kekeringan, banjir dan serangan OPT (BALITBANGTAN, 2013).
Rekomendasi teknologi KATAM Terpadu sampai dengan tingkat Kecamatan,
sehingga diperlukan upaya validasi KATAM Terpadu.
Kajian ini bertujuan mengetahui tingkat produktivitas padi melalui penerapan
teknologi Kalender Tanam Terpadu (waktu tanam, varietas, dosis pupuk) pada
Musim Tanam I di Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta.
METODOLOGI
Pengkajian ini dilaksanakan pada lahan sawah milik Petani Kooperator pada
Musim Hujan waktu Musim Tanam I 2015/2016 bulan Desember 2015 – April
2016 seluas 8.000 m2 di Dusun Gawar, Desa Pandowoharjo, Kec. Sleman, Kab.
Sleman, D.I.Yogyakarta. Perlakuan menggunakan penerapan KATAM terpadu
(waktu tanam, varietas, dosis pupuk) meliputi varietas INPARI 7, INPARI 10,
INPARI 33 dengan rekomendasi dosis pemupukan 200 Kg/ha NPK 15:15:15,
Urea 250 Kg/ha dan Pupuk Organik 2 ton/ha dan CIHERANG (KONTROL/Cara
petani) NPK 250 kg/ha, Urea 300 kg/ha, Organik 2 t/ha dengan perlakuan diulang
4 kali.
Teknis budidaya yang diterapkan dalam kajian ini meliputi waktu tanam
yang tepat dan serempak, pengaturan jarak tanam tegel 20 cm x 20 cm, tanam
2-4 bibit/ lubang tanam, penggunaan varietas unggul, teknologi dosis dan waktu
pemupukan yang tepat serta penggunaan BWD untuk mengetahui dosis pupuk
sesuai kebutuhan tanaman dan penerapan Pengendalian Hama Terpadu.
Parameter yang diamati meliputi tinggi tanaman umur 21 Hari, 50 Hari dan
saat panen (cm), jumlah anakan umur 21 hari ,50 hari, jumlah malai, panjang malai,
jumlah gabah hampa, jumlah gabah isi, hasil (t/ha). Uji signifikansi menggunakan
Anova dan Uji tukey taraf nyata 5% (Gomes and Gomes, 2007).
Perhitungan kelayakan usahatani dilakukan analisis usahatani parsial
sederhana. Dalam mengukur kelayakan suatu usahatani menggunakan Analisis
Benefit Cost Ratio (BC ratio), yaitu membandingkan penerimaan kotor
(hasil penjualan) dan biaya total (Saprodi, tenaga, pajak dll) yang dikeluarkan
(Soekartawi, 1995).
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PEMBAHASAN
Keragaan Pertumbuhan Padi
Tabel 1. Keragaan Pertumbuhan Tanaman Musim Tanam I Sleman
Perlakuan

Tinggi
Tanaman
21 HST

Jumlah
Anakan
21 HST

Tinggi
Tanaman
50 HST

Jumlah
Anakan 50
HST

Tinggi
Tanaman
Panen

INPARI 7 + NPK 200 kg/ha,Urea
250 kg/ha,Organik 2 t/ha

45,95

a 11,75 a

76,05 a

16,35

ab

112,5 a

INPARI 10 + NPK 200 kg/ha,Urea
250 kg/ha,Organik 2 t/ha

42,37 ab 12,43 a

76,88 a

15,33

ab

106,52 b

INPARI 33 + NPK 200 kg/ha,Urea
250 kg/ha,Organik 2 t/ha

36,75

b

74,1 a

18,25

a

101,05 c

CIHERANG (KONTROL/Cara
petani) NPK 250 kg/ha, Urea 300
kg/ha, Organik 2 t/ha

41,2

c

71,3 a

12,5

b

103,2 c

Koefisien Keragaman (%)

2,40

2,03

6,84

7 b

6,7 b
5,49

0,61

Keterangan : Nilai yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama berarti tidak berbeda pada
taraf nyata 5%.

Tabel 1. menunjukkan bahwa pertumbuhan padi khususnya tinggi tanaman
umur 21 HST dan umur panen mempunyai perbedaan nyata perlakuan KATAM
dengan Kontrol, kecuali pada umur 50 HST. Sedangkan pada parameter jumlah
anakan 21 HST dan 50 HST perlakuan KATAM berpengaruh nyata terhadap
Ciherang (Kontrol/cara petani). Perlakuan INPARI 7 + NPK 200 kg/ha,Urea 250
kg/ha,Organik 2 t/ha dan INPARI 10 + NPK 200 kg/ha,Urea 250 kg/ha,Organik 2
t/ha mempunyai kecenderungan performa pertumbuhan tanaman (Tinggi Tanaman
dan Jumlah Anakan) yang terbaik dibandingkan perlakuan lainnya. Pemberian
unsur hara berupa NPK dapat meningkatkan tinggi tanaman, jumlah anakan,
jumlah malai, berat gabah, bobot 1000 butir dan hasil padi (Krismawati, 2007).
Pada umumnya pertumbuhan tanaman padi pada kajian ini dalam keadaan
normal. Dengan penerapan waktu tanam yang serempak, penerapan jarak tanam,
pemilihan varietas, penggunaan dosis pupuk yang seimbang dan pengendalian
OPT yang tepat dapat meminimalisir faktor-faktor penghambat pertumbuhan
tanaman padi. Secara fisiologis bertambahnya umur tanaman bertambah pula
tinggi tanaman dan jumlah anakan selanjutnya akan mencapai optimum ketika
panen. Hal ini dapat dilihat bahwa pada saat umur panen tercapai ukuran tinggi
tanaman dan jumlah anakan yang paling tinggi dibandingkan dengan umur
sebelumnya. Unsur hara yang diberikan melalui pemupukan pada tanaman dapat
membantu pertumbuhan padi secara optimum.
Pada fase pertumbuhan terjadi proses pembelahan sel serta pembentukan
sel-sel baru. Sifat genetis tanaman dan pemberian kandungan hara memalui
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pemupukan yang diberikan mendukung terbentuknya klorofil. Pembentukan
klorofil yang optimum pada daun mempengaruhi proses optimalisasi fotosintesis
dalam rangka menghasilkan fotosintat sehingga pertumbuhan generatif yang
maksimal. Klorofil adalah suatu tempat berlangsungnya proses fotosintesis yang
selanjutnya akan menghasilkan fotosintat berupa karbohidrat yang dapat digunkan
sebagai sumber energi untuk pertumbuhan tanaman dan pengisian buah secara
optimal (Mohr dan Schoper, 1994).
Keragaan Hasil Padi
Tabel 2. Keragaan Hasil Padi Musim Tanam I Sleman
Jumlah Jumlah
Jumlah Panjang
Gabah Gabah
Malai
Malai
Isi
Hampa

Hasil
T/Ha
GKG

13,6

18,2 c

7,08 a

INPARI 10 + NPK 200 kg/ha,Urea
250 kg/ha,Organik 2 t/ha

12 ab 33,32 b 118,4 a 19,08 c

7,25 a

INPARI 33 + NPK 200 kg/ha,Urea
250 kg/ha,Organik 2 t/ha

10,85 ab 35,97 ab 117,5 a 24,65 b

6,29 b

Perlakuan
INPARI 7 + NPK 200 kg/ha,Urea 250
kg/ha,Organik 2 t/ha

a 38,83

a 109,5 b

CIHERANG (KONTROL/Cara
petani) NPK 250 kg/ha, Urea 300 kg/
ha, Organik 2 t/ha

8,7 b 33,68 b

Koefisien Keragaman (%)

10,10

2,88

88 c
5,29

28 a
5,61

5,57 c
2,17

Keterangan : Nilai yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama berarti tidak berbeda pada
taraf nyata 5%.

Tabel 2 menunjukkan bahwa parameter jumlah malai semua perlakuan
KATAM Terpadu berbeda nyata dengan Kontrol, sedangkan pada parameter
panjang malai perlakuan INPARI 7 + NPK 200 kg/ha,Urea 250 kg/ha,Organik
2 t/ha meskipun tidak berbeda nyata dengan INPARI 33 + NPK 200 kg/ha,Urea
250 kg/ha,Organik 2 t/ha namun berbeda nyata dengan Kontrol. Pada parameter
Jumlah gabah Isi perlakuan INPARI 10 + NPK 200 kg/ha,Urea 250 kg/ha,Organik
2 t/ha dan INPARI 33 + NPK 200 kg/ha,Urea 250 kg/ha,Organik 2 t/ha berbeda
nyata dengan Kontrol dan sebaliknya Jumlah Gabah hampa pada perlakuan
Kontrol menunjukkan hasil yang tertinggi dibandingkan semua perlakuan KATAM
terpadu. Sedangkan pada parameter hasil Gabah Kering Giling di dapatkan
INPARI 10 + NPK 200 kg/ha,Urea 250 kg/ha, Organik 2 t/ha (7,25 kg/ha) dan
INPARI 7 + NPK 200 kg/ha,Urea 250 kg/ha, Organik 2 t/ha (7,08 Kg/ha) lebih
tinggi produktivitasnya dibandingkan dengan INPARI 33 + NPK 200 kg/ha,Urea
250 kg/ha,Organik 2 t/ha (6,29 Kg/ha) dan CIHERANG (KONTROL/Cara petani)
NPK 250 kg/ha, Urea 300 kg/ha, Organik 2 t/ha (5,57 Kg/ha).
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Khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta produktivitas padi tahun 2015
mencapai 6,065 t/ha (BPS DIY, 2015) sedangkan di Kabupaten Sleman mencapai
6,150 t/ha (BPS Sleman, 2015). Jikalau dibandingkan antara produktivitas padi
D.I.Yogyakarta dan Kabupaten Sleman dengan hasil kajian yang telah dilakukan
perlakuan INPARI 10 + NPK 200 kg/ha,Urea 250 kg/ha, Organik 2 t/ha (7,25 t/
ha) dan INPARI 7 + NPK 200 kg/ha,Urea 250 kg/ha, Organik 2 t/ha (7,08 t/ha)
maka perlakuan ini dapat meningkatkan masing-masing 16,34% dan 14,33% dari
produktivitas yang ada di D.I.Yogyakarta.
Keragaan hasil tanaman dipengaruhi oleh komponen teknologi yang
diterapkan. Teknologi KATAM terpadu yang diterapkan dalam kajian ini mampu
meningkatkan produktivitas padi mencapai 16,34% khususnya pada kondisi lahan
sawah di wilayah Kabupaten Sleman. Komponen yang diterapkan dalam kajian
ini meliputi waktu tanam yang tepat, pengaturan jarak tanam tegel 20 cm x 20 cm,
tanam 2-4 bibit/ lubang tanam, penggunaan varietas unggul, teknologi dosis dan
waktu pemupukan yang tepat, serta penggunaan BWD untuk mengetahui dosis
pupuk sesuai rekomendasi KATAM.
Menurut Soemantri dan Tohari (2001) bahwa penerapan intensifikasi yang
tepat dalam meningkatkan produksi dapat diupayakan melalui penggunaan pupuk
dan varietas unggul. Pemberian pupuk NPK mempengaruhi pertumbuhan dan
komponen hasil padi sawah (Nasruddin et. al, 2005). Khususnya Varietas unggul
yang diterapkan, dalam kajian ini INPARI 10 dan INPARI 7 mempunyai tingkat
produktivitas yang tinggi. INPARI 10 mempunyai umur pendek 112 hari dengan
potensi hasil 7,0 t/ha GKG Sedangkan INPARI 7 mempunyai umur panen 111115 hari dengan potensi hasil 8,7 t/ha. (BALITBANGTAN, 2013). Hasil kajian
INPARI 10 menghasilkan 7,25 t/ha, hal ini menunjukkan dengan penerapan
teknologi yang tepat maka dapat melebihi potensi hasilnya.
Analisa Usahatani
Pertimbangan utama dalam memulai berusahatani padi adalah menghitung
secara tepat terkait analisis biaya produksi dan besarnya nilai keuntungan.
Pertimbangan lain yang harus diperhitungkan adalah harga pasar ditingkat
petani serta perhitungan resiko kegagalan panen dalam melakukan budidaya
padi. Analisis usaha tani padi dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan
upah tenaga kerja, harga pupuk, harga obat-obatan dan harga padi di pasaran.
Perhitungan kelayakan usahatani dilakukan analisis usahatani parsial sederhana.
Dalam mengukur kelayakan suatu usahatani menggunakan Analisis Benefit Cost
Ratio (BC ratio), yaitu membandingkan penerimaan kotor (hasil penjualan) dan
biaya total (saprodi, tenaga, pajak dll) yang dikeluarkan (Soekartawi, 1995). Hasil
analisis usahatani padi disajikan pada tabel 3 dan 4.
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Tabel 3. Analisis Usaha Tani Padi Musim Tanam I Sleman (Ha)
NO

RINCIAN

I

JUMLAH

SATUAN

USAHA TANI
DIBAYARKAN

HARGA (Rp)

BIAYA TETAP
4.000.000,00

1

Sewa Lahan 1 ha

2

Sewa Hand spayer

100.000,00

3

Sewa Cangkul

100.000,00

4

Pajak Bumi dan Bangunan

750.000,00

5

penyusutan alat (Hand Sprayer)

6

Penyusutan alat (Cangkul)

A
II

75.000,00
75.000,00

BIAYA TETAP (FC)

5.100.000,00

TOTAL BIAYA TETAP (TVC)

5.100.000,00

BIAYA VARIABEL
1

Sarana Produksi
30 Kg

9.000,00

270.000,00

b. Urea

250 Kg

2.000,00

500.000,00

C Phonska

200 Kg

2.500,00

a Benih padi

d Pupuk Organik
f

Pestisida

500.000,00

750,00

2000 Kg

1.500.000,00

500.000,00

1 Paket

500.000,00
3.270.000,00

BIAYA VARIABEL 1 (VC)
2

Tenaga Kerja
a Pengolahan tanah

15 HOK

50.000,00

750.000,00

b. Penanaman

15 HOK

50.000,00

750.000,00

c Penyiangan

15 HOK

50.000,00

750.000,00

d Pemupukan

15 HOK

50.000,00

750.000,00

e Penyemprotan

10 HOK

50.000,00

500.000,00

f

20 HOK

50.000,00

1.000.000,00

g Pengeringan/ Penjemuran

10 HOK

50.000,00

500.000,00

h Pengepakan

10 HOK

50.000,00

Panen

500.000,00
5.500.000,00

BIAYA VARIABEL 2 (VC)
B

8.770.000,00

TOTAL BIAYA VARIABEL (TVC) (1+2)

13.870.000,00

TOTAL COST (TC/ INPUT) = TFC + TVC (A + B)
USAHA TANI KONSUMSI

NO

RINCIAN HASIL YANG
DIPEROLEH

1

INPARI 7 + NPK 200 kg/ha,Urea 250
kg/ha,Organik 2 t/ha

7080

Kg

4.200,00

29.736.000,00

2

INPARI 10 + NPK 200 kg/ha,Urea
250 kg/ha,Organik 2 t/ha

7250

Kg

4.200,00

30.450.000,00

3

INPARI 33 + NPK 200 kg/ha,Urea
250 kg/ha,Organik 2 t/ha

6290

Kg

4.200,00

26.418.000,00

4

CIHERANG (KONTROL/Cara
petani) NPK 250 kg/ha, Urea 300 kg/
ha, Organik 2 t/ha

5570

Kg

4.200,00

23.394.000,00

JUMLAH
PRODUKSI

SATUAN

HARGA
SATUAN

TOTAL OUTPUT
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Tabel 4. Rekapitulasi Analisis Usaha Tani Padi Musim Tanam I Sleman
No

perlakuan

Total
Penerimaan

Total Biaya
(Saprodi,
Tenaga)

1

INPARI 7 + NPK 200 kg/ha,Urea
250 kg/ha,Organik 2 t/ha

29.736.000,00

2

INPARI 10 + NPK 200 kg/ha,Urea
250 kg/ha,Organik 2 t/ha

30.450.000,00 13.870.000,00

3

INPARI 33 + NPK 200 kg/ha,Urea
250 kg/ha,Organik 2 t/ha

26.418.000,00

4

CIHERANG (KONTROL/Cara
petani) NPK 250 kg/ha, Urea 300
kg/ha, Organik 2 t/ha

23.394.000,00

Keuntungan

13.870.000,00 15.866.000,00

B/C
Keterangan
Rasio
2,14

LAYAK

16.580.000,00

2,20

LAYAK

13.870.000,00

12.548.000,00

1,90

LAYAK

14.095.000,00

9.299.000,00

1,66

LAYAK

Tabel 4 menunjukkan perlakuan INPARI 10 + NPK 200 kg/ha,Urea 250 kg/
ha,Organik 2 t/ha mempunyai keuntungan tertinggi Rp. 16.580.000,- / ha dengan
B/C ratio 2,20 dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Jika dibandingkan dengan
perlakuan CIHERANG (KONTROL/Cara petani) NPK 250 kg/ha, Urea 300 kg/
ha, Organik 2 t/ha mempunyai selisih keuntungan yang cukup signifikan sebesar
43% (Rp. 9.299.000,-) hal ini disebabkan tingginya biaya pupuk yang dikeluarkan
karena dosis yang lebih tinggi dan diperolehnya produktivitas yang lebih rendah
dibandingkan dengan perlakuan KATAM lainnya.
Secara keseluruhan, meskipun teknologi KATAM Terpadu paling tinggi
tingkat keuntungannya namun semua teknologi yang diterapkan (KATAM Terpadu
dan Kontrol) mempunyai B/C ratio > 1, sehingga teknologi yang diterapkan layak
dan menguntungkan untuk dibudidayakan khususnya pada musim tanam I di
Kabupaten Sleman, D.I,.Yogyakarta.
KESIMPULAN
Teknologi KATAM Terpadu yang diterapkan (waktu tanam, varietas, dosis pupuk)
yaitu INPARI 10 dan INPARI 7 mempunyai produktivitas 7,25 t/ha dan 7,08 t/ha
dengan B/C ratio 2,20 dan 2,14 lebih tinggi dibandingkan INPARI 33 yaitu 6,29
t/ha dengan B/C ratio 1,9 dan Ciherang (Kontrol/cara petani) 5,57 t/ha B/C ratio
1,66. INPARI 10 dan INPARI 7 dengan penerapan teknologi KATAM Terpadu
meningkatkan produktivitas padi di D.I.Yogyakarta 16,34% dan 14,33%. Hasil
analisa usahatani menunjukkan B/C ratio seluruh varietas yang dikaji > 1 sehingga
menguntungkan dan layak untuk diusahakan.
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TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL PADI INPARI 32
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ABSTRACT
Soil degradation due to intensive use of inorganic fertilizers causing levellingoff on rice productivity. Remediation of quality and soil health can be done with
utilizing biofertilizer which can also increase the efficiency of inorganic fertilizers.
The study was conducted to get information on the effect of biofertilizer and doses
of inorganic NPK fertilizer on growth and yield of rice Inpari 32. The experiment
was conducted in January-April 2016 at experimental field (KP) Sukamandi,
Indonesian Center for Rice Research (BB Padi), using the Split Plot Design with
two replications. The main plot treatment is 7 types of biofertilizers and control
(without biofertilizer), while the subplot treatment is 3 doses of NPK fertilizer
(100%, 75% and 50% of the recommendations). Recommendations of inorganic
fertilizer derived from site-specific nutrient management software (SSNM). Data
were collected for variable of growth, yield components and yield (GKG). The
results showed that the treatment of biofertilizer can increase plant height and
number of tillers per hill in the early stages of growth and can reduce percent
of hollow grains. Yield affected by doses of NPK fertilization, where a half
dose of NPK fertilizer can decrease the GKG. For optimal griwth, utilization of
biofertilizers can reduce by 50% the use of inorganic fertilizer and reduce 25% the
use of inorganic fertilizers to obtain optimal GKG.
Keywords: biofertilizer, inorganik NPK fertilizer, rice growth, rice yield, inpari 32
ABSTRAK
Kerusakan kualitas dan kesehatan tanah karena penggunaan pupuk anorganik
secara intensif menyebabkan peningkatan produktivitas padi berada pada titik
jenuh. Upaya perbaikan kerusakan tanah dapat dilakukan dengan pemanfaatan
pupuk hayati yang juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk
anorganik. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan informasi pengaruh dari
pemberian pupuk dan dosis pemupukan NPK anorganik terhadap pertumbuhan
dan hasil padi varietas Inpari 32. Percobaan dilaksanakan pada Januari – April
2016 di Kebun Percobaan (KP) Sukamandi, Balai Besar Penelitian Tanaman
Padi (BB Padi), menggunakan Rancangan Petak Terbagi (Split plot) dengan dua
ulangan. Perlakuan petak utama adalah 7 jenis pupuk hayati dan kontrol (tanpa
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pupuk hayati), sedangkan perlakuan anak petak adalah 3 dosis pemupukan NPK
yaitu 100% rekomendasi, 75% dari rekomendasi dan 50% dari rekomendasi.
Rekomendasi pemupukan anorganik diperoleh dari perangkat lunak pengelolaan
hara spesifik lokasi (PHSL). Pengamatan dilakukan terhadap peubah pertumbuhan
tanaman, komponen hasil dan hasil gabah kering giling (GKG). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa perlakuan pupuk hayati dapat meningkatkan tinggi
tanaman dan jumlah anakan per rumpun pada fase awal pertumbuhan serta dapat
menurunkan persen gabah hampa. Hasil GKG dipengaruhi oleh perlakuan dosis
pemupukan NPK, dimana terjadi penurunan hasil pada perlakuan pemupukan NPK
setengah dosis rekomendasi. Penggunaan pupuk hayati dapat mengurangi 50%
penggunaan pupuk anorganik untuk pertumbuhan yang optimal dan mengurangi
25% penggunaan pupuk anorganik untuk mendapatkan hasil GKG yang optimal.
Kata kunci: pupuk hayati, pupuk NPK anorganik, pertumbuhan padi, hasil padi,
inpari 32
PENDAHULUAN
Pemupukan merupakan komponen utama dalam program intensifikasi padi.
Menurut (Bakrie et al., 2010), penggunaan pupuk anorganik secara nyata dapat
meningkatkan hasil varietas unggul padi dilahan sawah irigasi. Namun terjadi
dampak negatif berupa ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik serta
peningkatan penggunaan pupuk yang menjadi tidak rasional. Ketergantungan pada
pupuk anorganik berkaitan dengan terus meningkatnya harga dan biaya produksi.
Hal tersebut menjadikan sistem usahatani padi menjadi tidak efisien. Selain itu,
pemupukan anorganik secara intensif dapat berakibat pada penurunan kualitas
dan kesehatan tanah dilapisan perakaran padi. Hasil berbagai kajian menunjukkan
bahwa kadar C-organik pada lahan-lahan sawah di sentra produksi padi umumnya
sudah rendah (<2%) dan tergolong kategori tanah sakit. Akibatnya, walaupun
dosis pupuk anorganik ditingkatkan, tetapi tidak memberikan kenaikan hasil yang
signifikan (Setiawati, 2014).
Saraswati (2007) menyatakan bahwa perbaikan kualitas tanah dapat dilakukan
dengan pemanfaatan pupuk hayati. Pupuk hayati merupakan inokulan berbahan
aktif organisme hidup atau laten dalam bentuk cair atau padat yang memiliki
kemampuan untuk memobilisasi, memfasilitasi dan meningkatkan ketersediaan
hara tidak tersedia menjadi bentuk tersedia melalui proses biologis (Simarmata
et al., 2013). Pemanfaatan pupuk hayati yang sesuai dengan kondisi tanah juga
dapat meningkatkan efisiensi pemupukan anorganik, produktivitas tanah maupun
tanaman, dan mengurangi bahaya pencemaran lingkungan serta merupakan
alternatif yang murah untuk meningkatkan kesuburan tanah (Saraswati, 2013).
Dari sisi tanaman, penggunaan pupuk hayati dapat mendukung pertumbuhan,
perkembangan dan hasil padi sawah menjadi relatif lebih baik (Oladele dan
Awodun, 2014; Aryanto et al., 2015). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan
informasi pengaruh pemberian pupuk hayati dan beberapa dosis pemupukan NPK
anorganik terhadap pertumbuhan dan hasil padi varietas Inpari 32.
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BAHAN DAN METODE
Percobaan dilaksanakan pada Januari-April 2016 di Kebun Percobaan Sukamandi,
BB Padi, menggunakan Rancangan Petak Terbagi (split-plot) dengan dua
ulangan. Petak utama adalah pemberian pupuk hayati dan anak petak adalah
dosis pemupukan NPK anorganik dengan Inpari 32 sebagai varietas. Perlakuan
pupuk hayati terdiri dari 7 jenis yaitu Agrifit, Agrimeth, LBFs, Bio P-Plus,
BioNutrient, Provibio, LBFc dan tanpa pemberian pupuk hayati sebagai kontrol.
Dosis pemupukan NPK terdiri dari 100% NPK sesuai rekomendasi (kontrol), 75%
NPK dari rekomendasi dan 50% NPK dari rekomendasi. Dosis pemupukan NPK
ditentukan menggunakan software pengelolaan hara spesifik lokasi (PHSL).
Aplikasi pupuk hayati dilakukan sesuai dengan rekomendasi dari masingmasing produk. Beberapa pupuk hayati diaplikasikan saat persemaian, dan lainnya
diaplikasikan saat tanam ataupun disemprotkan pada tanah dan tanaman saat
umur tertentu. Penanaman dilakukan dengan tanam pindah menggunakan sistem
tanam legowo 2:1. Organisme pengganggu tanaman dikendalikan secara kimia
berdasarkan tingkat serangan.

Pengamatan pertumbuhan dan hasil tanaman dilakukan terhadap
peubah tinggi tanaman dan jumlah anakan saat tanaman berumur 21, 35,
49 HST (Hari Setelah Tanam) dan menjelang panen, serta komponen hasil
yang meliputi bobot gabah per malai, jumlah gabah per malai, persen gabah
hampa, bobot 1000 butir, dan hasil gabah kering giling (GKG). Data yang

terkumpul diuji dengan analisis ragam, jika terdapat perlakuan yang berpengaruh
nyata berdasarkan sidik ragam maka dilakukan uji lanjut untuk melihat perbedaan
respon terhadap kontrol dengan Least Significant Difference (LSD).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan Tanaman
Pengamatan terhadap pertumbuhan padi meliputi peubah tinggi tanaman
dan jumlah anakan per rumpun yang diamati saat tanaman berumur 21 HST, 35
HST, 49 HST dan saat panen. Berdasarkan hasil analisis ragam terlihat bahwa
perlakuan pupuk hayati dan beberapa dosis pupuk NPK anorganik berpengaruh
nyata terhadap tinggi tanaman dan jumlah anakan per rumpun, sedangkan interaksi
dari kedua perlakuan tersebut tidak memberikan pengaruh nyata terhadap peubah
pertumbuhan tanaman yang diamati. Perlakuan pupuk hayati berpengaruh nyata
terhadap peubah tinggi tanaman padi saat tanaman berumur 21 HST dan 49 HST,
dimana tanaman yang tidak diberikan pupuk hayati memiliki tinggi tanaman
terendah. Hal serupa juga terjadi saat tanaman berumur 35 HST dan saat panen,
meskipun tidak berbeda nyata diantara perlakuan namun tanaman yang tidak
diberikan pupuk hayati cenderung memiliki tanaman yang lebih rendah (Tabel 1),
sehingga diduga terdapat peran dari pupuk hayati terhadap pertumbuhan tinggi
tanaman padi Inpari 32. Bakrie et al. (2010) menyatakan bahwa penambahan
pupuk anorganik dan pupuk hayati sebagai sumber nutrisi sangat penting untuk
meningkatkan pertumbuhan vegetatif tanaman padi.
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Perlakuan dosis pupuk NPK anorganik memberikan pengaruh beda
nyata pada tanaman saat umur 49 HST, dimana tanaman yang diberikan dosis
pupuk NPK 50% memiliki tinggi tanaman terendah, sedangkan pemberian
dosis pupuk NPK 75% dan 100% tidak berbeda nyata diantaranya. Namun
pada saat panen tinggi tanaman kembali tidak dipengaruhi oleh perlakuan
dosis pupuk NPK, hal ini mengindikasikan bahwa untuk mendukung
pertumbuhan tinggi tanaman padi Inpari 32, pemberian pupuk hayati dapat
mensubstitusi penggunaan pupuk NPK anorganik. Hal serupa diiungkapkan oleh
Bakrie et al. (2010) yang menyatakan bahwa pupuk hayati dapat menggantikan
sebagian dari pupuk anorganik untuk mendukung pertumbuhan vegetatif tanaman.
Tabel 1. Pengaruh perlakuan beberapa pupuk hayati dan taraf dosis pupuk
anorganik terhadap tinggi tanaman (cm) padi varietas Inpari 32
(Sukamandi MH 2015)
Agrifit
Agrimeth
LBFs
Bio P-Plus
Bio Nutrient
Provibio
LBFc
Tanpa pupuk hayati (Kontrol)

Tinggi tanaman saat umur tanaman
21 HST
35 HST
49 HST
Panen
43.88 *
79.24 tn
99.08 *
119.93 tn
38.67 *
75.92 tn
95.02 tn
118.18 tn
39.63 *
77.92 tn
96.90 *
117.99 tn
40.27 *
79.03 tn
99.85 *
119.21 tn
40.93 *
89.45 tn
98.79 *
119.61 tn
39.31 *
75.92 tn
98.19 *
118.78 tn
38.63 *
73.14 tn
92.86 tn
118.67 tn
33.71
66.76
91.19
116.09

50% NPK
75% NPK
100% NPK (Kontrol)
Rataan
CV

39.01 tn
39.97 tn
39.01
39.37
3.02

Perlakuan

78.94 tn
76.28 tn
76.29
77.17
10.76

94.88 *
96.77 tn
97.80
96.48
1.99

117.71 tn
118.61 tn
119.35
118.56
1.61

Keterangan: tn = tidak berbeda nyata terhadap kontrol; * = berbeda nyata terhadap kontrol pada taraf
nyata 5% uji LSD

Jumlah anakan per rumpun penampilannya dipengaruhi oleh perlakuan
pupuk hayati hanya saat tanaman berumur 21 HST, sedangkan perlakuan dosis
pupuk NPK berpengaruh nyata hingga tanaman berumur 35 HST (Tabel 2).
Saat tanaman berumur 21 HST, tanaman yang tidak diberikan pupuk hayati
memiliki jumlah anakan per rumpun terendah, sehingga diduga terdapat peran
dari pupuk hayati terhadap jumlah anakan per rumpun padi Inpari 32 pada fase
awal pembentukan anakan. Untuk perlakuan dosis pupuk NPK, tanaman yang
diberikan 100% dosis pupuk NPK memiliki jumlah anakan per rumpun terendah
saat umur tanaman 21 HST dan 35 HST. Meskipun demikian dari umur 35
HST ke 49 HST tanaman dengan dosis pupuk NPK 100% merupakan tanaman
dengan penurunan/kematian jumlah anakan per rumpun terendah. Saat panen,
jumlah anakan per rumpun antara tanaman yang diberikan dosis pupuk NPK
100%, 75%, dan 50% tidak berbeda nyata sehingga dapat diduga bahwa untuk
mendukung pertumbuhan jumlah anakan per rumpun, pemberian pupuk hayati
dapat mengurangi dosis pemupukan NPK anorganik hingga 50%. Pengurangan
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dosis pupuk NPK anorganik hingga 50% dikarenakan pada lahan percobaan sudah
terdapat kandungan P total tanah yang cukup untuk pertumbuhan jumlah anakan
padi. Adanya tambahan pemberian pupuk hayati memungkinkan untuk membantu
merubah P dari bentuk tidak tersedia menjadi P tersedia bagi tanaman.
Pengaruh pupuk hayati cenderung tidak konsisten pengaruhnya terhadap
tinggi tanaman dan jumlah anakan per rumpun selama periode pengamatan. Hal
ini mengindikasikan bahwa pemberian pupuk hayati terhadap tinggi tanaman dan
jumlah anakan per rumpun berbeda menurut fase pertumbuhan tanaman. Supriyo
dan Minarsih (2015) menyatakan bahwa mekanisme aktivitas mikrobia bervariasi
dan spesifik tergantung faktor-faktor lingkungan tumbuhnya.
Tabel 2. Pengaruh perlakuan beberapa pupuk hayati dan taraf dosis pupuk
anorganik terhadap jumlah anakan per rumpun padi varietas Inpari 32
(Sukamandi MH 2015)

Agrifit

Jumlah anakan per rumpun saat umur tanaman
Panen/
21 HST
35 HST
49 HST
Anakan
produktif
16.18 tn
12.03 *
26.42 tn
21.98 tn

Agrimeth

12.88 *

28.38 tn

24.86 tn

16.22 tn

LBFs

14.02 *

32.12 tn

25.25 tn

17.51 tn

Bio P-Plus

15.40 *

31.64 tn

26.53 tn

18.17 tn

Bio Nutrient

13.62 *

32.85 tn

26.55 tn

20.00 tn

Provibio

11.49 *

32.59 tn

25.31 tn

19.42 tn

7.73 tn
7.40

28.47 tn
27.87

24.04 tn
25.04

19.13 tn

50% NPK

11.79 tn

30.55 *

24.72 tn

17.32 tn

75% NPK

12.49 *

30.97 *

25.08 tn

18.74 tn

100% NPK (Kontrol)

11.17

28.61

25.02

Rataan

11.82

30.04

24.94

18.02
18.03

CV

10.23

6.97

11.19

13.42

Perlakuan

LBFc
Tanpa pupuk hayati (Kontrol)

17.62

Keterangan: tn = tidak berbeda nyata terhadap kontrol; * = berbeda nyata terhadap kontrol pada taraf
nyata 5% uji LSD

Komponen Hasil dan Hasil
Pada peubah komponen hasil dan hasil, perlakuan pupuk hayati berpengaruh
nyata terhadap persen gabah hampa, dan perlakuan dosis pupuk organik
berpengaruh nyata terhadap hasil gabah kering giling (GKG), sedangkan interaksi
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diantara kedua perlakuan tersebut tidak memberikan pengaruh berbeda nyata.
Pupuk hayati LBFs dan Provibio merupakan perlakuan dengan persen gabah
hampa terendah yang berbeda nyata terhadap kontrol (Tabel 3). Berdasarkan hal
tersebut diduga bahwa formulasi dan waktu aplikasi dari pupuk hayati berperan
dalam meminimalisir persen gabah hampa. Hasil GKG menunjukkan bahwa
pemupukan NPK dengan dosis 50% memberikan nilai GKG terendah, sedangkan
dosis 100% dan 75% tidak berbeda nyata. Pada dosis 75% NPK, tanaman yang
diberikan tambahan pupuk hayati memiliki hasil GKG yang cenderung tinggi
dibandingkan kontrol (Gambar 1). Berdasarkan hal tersebut dapat diduga bahwa
untuk dapat berproduksi optimal penggunaan pupuk hayati dapat menurunkan
penggunaan pupuk NPK anorganik hingga 25%.
Tabel 3. Pengaruh perlakuan beberapa pupuk hayati dan taraf dosis pupuk
anorganik terhadap komponen hasil dan hasil padi varietas Inpari 32
(Sukamandi MH 2015)

Perlakuan

Bobot
Gabah per
Rumpun
(g)

Jumlah
Gabah per
Malai

Gabah
Hampa
(%)

Bobot
1000
Butir
(g)

Hasil
GKG
(t/ha)

Agrifit

65.94 tn

140.25 tn

8.93 tn

27.81 tn

7.13 tn

Agrimeth

63.56 tn

139.20 tn

10.15 tn

27.55 tn

6.61 tn

LBFs

73.07 tn

145.28 tn

7.54 *

27.62 tn

6.42 tn

Bio P-Plus

73.86 tn

128.08 tn

10.11 tn

27.39 tn

6.71 tn

Bio
Nutrient

72.41 tn

127.79 tn

9.45 tn

27.64 tn

6.57 tn

Provibio

68.09 tn

116.88 tn

8.44 *

27.64 tn

6.48 tn

LBFc

71.17 tn

131.17 tn

9.26 tn

27.42 tn

6.69 tn

Tanpa
pupuk
hayati
(Kontrol)

70.19

141.40

9.13

27.32

6.12

50% NPK

65.75 tn

128.37 tn

8.77 tn

27.48 tn

6.28 *

75% NPK

73.23 tn

129.43 tn

9.03 tn

27.59 tn

6.76 tn

100% NPK
(Kontrol)

70.38

143.46

9.58

27.57

6.73

Rataan

69.79

133.75

9.13

27.55

6.59

CV

12.47

19.78

20.02

1.44

7.40

Keterangan: tn = tidak berbeda nyata terhadap kontrol; * = berbeda nyata terhadap kontrol pada taraf
nyata 5% uji LSD
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Gambar 1 memperlihatkan bahwa pada dosis pemupukan 100% NPK
rekomendasi, peran pupuk hayati belum tampak signifikan. Pada tanaman yang
tidak diberikan pupuk hayati hasilnya terus menurun seiring dengan berkurangnya
dosis pupuk NPK anorganik. Hal serupa juga terjadi dengan pemberian pupuk
hayati Bio P-Plus dan BioNutrient. Pupuk hayati Agrimeth dan LBFc memberikan
hasil GKG yang relatif konstan di setiap dosis pemupukan NPK anorganik.
Beberapa pupuk hayati lainnya seperti Agrifit, LBFs dan Provibio, bila hanya
diberikan dosis pupuk NPK anorganik 50% maka hasil GKG akan menurun, namun
pada dosis pupuk NPK 75% memiliki hasil GKG lebih tinggi dibandingkan dosis
100%. Beauchamp dan Hume (1997) menyatakan penurunan penggunaan pupuk
anorganik dapat memberikan efek menguntungkan pada komunitas mikroba
heterotrofik, yang pada gilirannya memberikan efek positif pada struktur tanah,
perbaikan ketersediaan hara dan meningkatkan kandungan humus.

Gambar 1. Pengaruh kombinasi perlakuan beberapa pupuk hayati dan taraf dosis
pupuk anorganik terhadap komponen hasil dan hasil padi varietas
Inpari 32 (Sukamandi MH 2015)
KESIMPULAN
Perlakuan pupuk hayati dapat meningkatkan tinggi tanaman dan jumlah anakan
per rumpun pada fase awal pertumbuhan serta dapat menurunkan persen gabah
hampa, sedangkan dosis pemupukan NPK berpengaruh terhadap hasil GKG,
dimana terjadi penurunan hasil pada perlakuan pemupukan NPK setengah dosis
rekomendasi. Untuk mendukung pertumbuhannya pemberian pupuk hayati dapat
mengurangi penggunaan pupuk anorganik hingga 50%, sedangkan untuk hasil/
produktivitas pemberian pupuk hayati dapat mengurangi 25% penggunaan pupuk
anorganik.
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ABSTRAK
Perubahan iklim merupakan sesuatu yang sulit untuk dihindari dan memberikan
dampak terhadap berbagai segi kehidupan. Pertanian diketahui merupakan sektor
yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Di Indonesia, dampak
perubahan iklim memiliki implikasi besar terutama bagi ketahanan pangan
nasional. Selain menurunkan produktivitas, pergeseran musim dan peningkatan
intensitas kejadian iklim ekstrim, terutama kekeringan dan kebanjiran, juga
menjadi penyebab penciutan dan fluktuasi luas tanam serta memperluas areal
pertanaman yang akan gagaI panen. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui potensi
dan kendala pengembangan Kalender Tanam (KATAM) Padi Sawah dalam
antisipasi terhadap perubahan iklim di Kalimantan Barat. Kajian dilaksanakan di
Kec. Tebas Kab Sambas Kalimantan barat pada bulan Januari-Desember 2015.
Kajian ini dilakukan dengan wawancara menggunakan kuesioner dan Demplot
Validasi dengan rekomendasi sebagai perlakuan, yaitu membandingkan antara
rekomendasi KATAM, Organik, SRI, Petani dan Dinas. Analisis yang digunakan
Rancangan Acak Kelompok (RAK), dimana setiap perlakuan diulang sebanyak
3 kali. Adapun parameter yang diamati adalah: tinggi tanaman, jumlah anakan,
jumlah gabah, jumlah gabah bernas, jumlah gabah hampa, berat 1000 biji dan hasil
per ha nya. Dari hasil kajian menunjukkan bahwa pada pertumbuhan vegetatif
perlakuan dengan cara Petani memiliki tinggi tanaman tertinggi (91.78 cm)
dan jumlah gabah permalai (149 buah) yang lebih banyak dibanding perlakuan
lainnya. Namun perlakuan ini memiliki jumlah gabah hampa (28%) tertingi kedua
setelah perlakuan dengan rekomendasi Dinas (37%). Sementari itu untuk hasil
per hektarnya perlakuan dengan rekomendasi KATAM memiliki hasil tertinggi
dibanding perlakuan lainnya (6,3 Ton/ha), walaupun untuk berat 1000 butirnya
perlakuan tersebut tidak berbeda nyata dengan perlakuan dengan cara Organik
dan Dinas. Adapun kendala dari pengembangan di Kab. Sambas selain masih
minimnya sarana (55%) untuk mengakses Informasi KATAM juga karena kondisi
iklim (30%) yang kurang mendukung. Informasi KATAM yang paling banyak
dicari petani adala waktu tanam (65%), OPT (35%) dan Pupuk (5%).
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ABSTRACT
Climate change is something that is difficult to avoid and impact on the various
aspects of life. Agriculture is a sector known most vulnerable to the impacts of
climate change. In Indonesia, the impact of climate change has major implications,
especially for national food security. In addition to lowering productivity, shifting
seasons and the increased intensity of extreme climate events, especially droughts
and floods, is also a cause of the collapse and fluctuations in planting area.
This study aims to determine the potential development of Planting Calendar
(KATAM) on paddy land in anticipation of climate change in West Kalimantan.
Studies carried out in the Tebas District, Sambas Regency West Kalimantan in
January to December 2015. The study was conducted by using questionnaires and
interviews. Also with Validation through Demonstration Plot with recomendation
as a treatment, with comparing the recommendation of KATAM , Organic, SRI,
Farmers and local spesifik recomendation (service). The analysis used a randomized
block design (RAK), where each treatment was repeated 3 times. The parameters
measured were: plant height, number of tillers, number of grains, number of grains
pithy, number of grain hollow, the weight of 1000 seeds and yield per hectare.
From the results of the study showed that the vegetative growth treatments by
Farmers have the highest plant height (91.78 cm) and the amount of grain (149
pieces) were higher than other treatments. However, this treatment has a number
of grain hollow (28%) the second highest after treatment with the recommendation
of the Local Specifik Recomendation (37%). Meanwhile, in parameter of yield per
hectare with katam recommendations have the highest yield compared to other
treatments (6.3 tons / ha), although for 1000 grain weight of such treatment was not
significantly different treatments by Organic and Local Spesific Recomendation.
The constraints of development of KATAM in the Sambas district were the
lack of means (55%) to access the Information katam also because of climatic
conditions (30%) were less supportive. Information KATAM most requested by
farmers were planting time (65%), OPT (35%) and fertilizers (5%).
PENDAHULUAN
Salah satu penyebab rendahnya produktivitas padi di Kalimantan Barat (2-3
ton/ha) karena belum tepatnya waktu tanam. Dari luas panen padi tahun 2007
seluas 399.279 ha diperkirakan sekitar 35 % terkena kekeringan atau kebanjiran.
Variabilitas dan perubahan iklim yang terjadi sejak empat dasawarsa terakhir,
berdampak serius terhadap sumber daya alam dan kehidupan masyarakat.
Ketersediaan air dan produksi pangan sangat rentan terhadap perubahan iklim.
Kekeringan yang berkepanjangan dan peningkatan banjir dapat menyebabkan
kerugian besar terhadap sektor pertanian, terutama produksi pangan. Curah
hujan memegang peranan pertumbuhan dan produksi tanaman pangan. Hal ini
disebabkan air sebagai pengangkut unsur hara dari tanah ke akar dan dilanjutkan
ke bagian-bagian lainnya. Fotosintesis akan menurun jika 30% kandungan air
dalam daun hilang, kemudian proses fotosintesis akan berhenti jika kehilangan air
mencapai 60% (Griffiths, 1976)
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Di sebagian besar wilayah di dunia,frekuensi dan intensitas ancaman
perubahan iklim cenderung meningkat dan Indonesia adalah salah satu negara
yang sangat rentan terhadap risiko iklim tersebut. Dalam periode 2003-2005 saja,
terjadi bencana alam sekitar 1.429 di Indonesia dan 53,3 persen adalah bencana
hidro-meteorologi .
Dampak variabilitas dan perubahan iklim terhadap produksi pangan relatif
bervariasi menurut wilayah, tergantung kepada sensitivitas dan kerentanan
wilayah, terutama terhadap dinamika ENSO (El Niño Southern Oscillation) dan
IOD (Indian Ocean Dipole) serta anomali iklim lainnya. Upaya strategis yang
diperlukan oleh sektor pertanian, terutama tanaman pangan untuk mengantisipasi
dampak dari variabilitas dan perubahan iklim tersebut adalah upaya penyesuaian
atau pengaturan waktu dan pola tanam yang paling tepat, efektif dan beresiko kecil
terhadap ancaman variabilitas dan perubahan iklim, terutama akibat perubahan
pola hujan.
Waktu dan pola tanam yang efektif tersebut perlu pula didukung oleh
penerapan teknologi yang adaptif, baik varietas, sistem pemupukan, pengendalian
OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dan lain-lain. Pedoman untuk mengatur
waktu dan pola tanam termasuk rekomendasi tersebut adalah Sistem Informasi
Kalender Tanam Terpadu sesuai dengan kondisi iklim berdasarkan prediksi iklim
dan
Di Indonesia kejadian anomali iklim dominan mempengaruhi produksi
pertanian dan ketahanan pangan (Hendon, 2003). Dampak dari anomali iklim
ini antara lain terjadinya gangguan secara langsung terhadap sistem produksi
pertanian. Indikatornya terjadinya penurunan luas tanam, luas panen dan produksi
merosot tajam pada saat terjadi anomali iklim. Mengingat besarnya dampak yang
diakibatkan oleh adanya penyimpangan iklim, maka diperlukan suatu model yang
menghubungkan antara curah hujan dengan indikator anomali iklim sehingga
dapat dilakukan perencanaan yang tepat serta langkah-langkah antisipasi lebih
dini.
Adapun tujuan dari kegiatan kajian ini adalah untuk mengetahui rekomendasi
teknologi yang sesuai dalam budidaya padi sawah yang mampu beradaptasi
terhadap perubahan iklim di Kab. Sambas, Kalimantan Barat.
BAHAN DAN METODE
Bahan yang digunakan dalam kajian ini adalah benih padi Varietas Unggul Baru
(VUB), Pupuk, dan sarana produksi lainnya. Sedangkan alat yang dipergunakan
adalah bajak atau traktor, cangkul, ember,meteran, pisau, gunting dan lain-lain.
Pelaksanaan Kajian ini dilaksanakan di sentra pengembangan padi sawah di
Kalimantan Barat yaitu di Desa Sui. Kelambu Kec Tebas, Kab. Sambas. Waktu
pelaksanaan kegiatan dimulai bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015.
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Kajian ini dilakukan dengan 2 (dua) Kegiatan yaitu pembuatan Demplot di
laha petani dan dengan melakukan wawancara dengan petani kooperator. Demplot
dibuat dengan rekomendasi sebagai perlakuan, masing-masing demplot seluas
0,25 ha dengan waktu tanam bulan Juni I-II, Jarak tanam 25 x 25 cm, cara tanam
Jajar legowo 4 : 1, dengan varietas Inpari 30. Adapun rekomendasi pemupukan
yang diberikan adalah sebagai berikut:
1.

Rekomendasi KATAM (100 kg/ha Urea, 300 kg/ha NPK 15-15-15)

2.

Rekomendasi ORGANIK ( 500 kg/ha Pupuk Kandang )

3.

Rekomendasi SRI (100 kg/ha Urea, 50 kg/ha SP36, 25 kg/ha KCl )

4.

Rekomendasi PETANI (150 kg/ha Urea, 50 kg/ha SP36, 50 kg/ha KCl)

5.

Rekomendasi DINAS (200 kg/ha Urea, 100 kg/ha SP36, 50 kg/ha KCl)
Analisis yang digunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK), dimana
setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Adapun parameter yang diamati
adalah:tinggi tanaman, jumlah anakan, jumlah gabah per malai, persentase
jumlah gabah bernas, persentase jumlah gabah hampa, berat 1000 biji dan
hasil per ha nya.

Sedangkan kegiatan ke 2 dilaksanakan dengan melakukan wawancara
dengan petani kooperator sebanyak ± 30 orang menggunakan kuesioner dengan
menggunakan daftar pertanyaan yang telah dibuat secara terstruktur.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari data yang diperoleh dari Demplot KATAM di Kab. Sambas yang diamati
pada pertumbuhan vegetative perlakuan dengan cara Petani memiliki tinggi
tanaman tertinggi (91.78 cm) dan jumlah gabah per malai (149 buah) yang lebih
banyak dibanding perlakuan lainnya. Namun perlakuan ini memiliki jumlah gabah
hampa (28%) tertingi kedua setelah perlakuan dengan rekomendasi Dinas (37 %).
Tingginya jumlah gabah hampa dipengaruhi beberapa faktor. Menurut Kobata et
al, (2002) tingginya kehampaan disebabkan oleh tingkat kematangan bulir padi
yang rendah.
Ada beberapa faktor yang mennyebabkan rendahnya pengisian bulir padi
(poor grain filling) pada padi tipe baru. Salah satunya adalah rendahnya kapasitas
akumulasi asimilat pada malai (Yamagishi at al. 1998). Hal ini disebabkan adanya
rintangan morfologi seperti perubahan pada malai atau pada sel penghubung
untuk transport asimilat pada pematangan bulir. Selain itu kehampaan gabah
juga dapat disebabkan oleh adanya keterlambatan fase senescence. Menurut
Yang et al. (2002) lambatnya pengisian bulir disebabkan oleh terlambatnya
tanaman memasuki fase senescence. Hal ini mengakibatkan tanaman kehilangan
kesempatan dalam pengisian maksimal. Murchie et al. (2002) menyatakan
bahwa umumnya semua varietas padi mengalami percepatan fase pengisian bulir
(Rapid Grain-Filling Phase=RGFP) sekitar 10 hari setelah pembungaan. Pada
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saat pengisian, daun padi tetap menghijau pada saat bulir matang atau tanaman
padi terlalu vigor dan tetap hijau dalam jangka waktu yang lama. Masa vegetatif
yang berkepanjangan diakibatkan oleh pemupukan N yang tinggi dan penanaman
kultivar yang memiliki masa tumbuh yang panjang. Semua faktor tersebut menjadi
faktor utama penyebab kehampaan padi (Yang et al. 2002). Selain itu dijelaskan
pula oleh Schulze & Caldwell (1995) bahwa pemberian pupuk urea dengan dosis
yang sesuai akan meningkatkan kandungan N dalam rhizosfer, mengoptimalkan
penyebaran N dengan merata dan merangsang penyerapan juga penggunaan N
secara efisien, di sisi lain pemberian dosis pupuk urea yang berlebihan akan bersifat
toksik kepada tanaman sehingga akan mengganggu tahap perkembangan vegetatif
maupun generatif (Zheng 2007)
Tabel 1. Pengamatan Pertumbuhan Vegetatif Dan Generatif Padi Sawah Demplot
Validasi Kalender Tanam Di Kab.Sambas
TINGGI
JUMLAH
PERLAKUAN TANAMAN ANAKAN
(CM)
(BUAH)
KATAM
ORGANIK
SRI
PETANI
DINAS

69.44
73.00
81.45
91.78
80.89

c
bc
ab
a
abc

23
19
38
32
27

bc
c
a
ab
abc

JUMLAH
GABAH
PER
MALAI
(BUAH)
129 a
119 a
141 a
149 a
141 a

JUMLAH
GABAH
BERNAS
(%)
80
84
85
71
63

JUMLAH
GABAH
HAMPA (%)

a
a
a
a
a

20
15
14
28
37

b
b
b
a
a

Terlambatnya fase senescence umumnya disebabkan oleh karbohidrat
non-struktural yang tertinggal di batang padi sehingga indeks panen menjadi
rendah. Percepatan fase senescence diinduksi dengan pengontrolan kekeringan
pada tanah, maka akan mempercepat remobilisasi cadangan karbon ke bulir dan
meningkatkan pengisian bulir (Yang et al, 2002). Mempercepat senescence dapat
dilakukan dengan stress air. Defisit air akan mempercepat masa senescence pada
saat pengisian bulir, mempercepat pengisian bulir dan meningkatkan hasil.
Pada Kajian ini varietas yang digunakan Varietas Inpari 30, alasan
digunakannya varietas ini adalah karena varietas ini cocok untuk ditanam disawah
irigasi dataran rendah sampai ketinggian 400 m dpl didaerah luapan sungai,
cekungan dan rawan banjir lainnya dengan rendaman keseluruhan fase vegetative
selama 15 hari. (BBPADI, 2012). Varietas Inpari 30 disebut juga sebagai ciherang
sub one, artinya sub ini adalah sub urgen atau tergenang yang berarti relatif lebih
toleran terhadap rendamen (genangan).
Untuk hasil per hektarnya perlakuan dengan rekomendasi KATAM memiliki
hasil tertinggi dibanding perlakuan lainnya (6,3 Ton/ha), walaupun untuk berat 1000
butirnya perlakuan tersebut tidak berbeda nyata dengan perlakuan dengan Organik
dan Dinas. Hal ini disebabkan karena dengan cara organic hanya menggunakan

Dewi dan Wahyudin : Potensi dan Kendala dalam Pengembangan Kalender Tanam....

169

pupuk organik granular sebagai pengganti pupuk kandang dan tidak menggunakan
pupuk kimia. Dimana ketersediaan unsur hara yang ada dalam bahan organik lama
tersedia bagi tanaman. Sementara untuk rekomendasi KATAM menggunakan
pupuk NPK dan Urea sehingga mudah terserap oleh akar tanaman. Namun untuk
mendapatkan hasil gabah yang tinggi dengan tetap mempertahankan kesuburan
tanah, maka perlu dilakukan kombinasi pemupukan antara pupuk anorganik
dengan pupuk organik. Keuntungan dari applikasi kombinasi kedua jenis pupuk
tersebut adalah kekurangan sifat pupuk organik dipenuhi oleh pupuk anorganik,
sebaliknya kekurangan dari pupuk anorganik dipenuhi oleh pupuk organik.

Dari hasil wawancara dengan petani responden di temukan bahwa kendala
yang sering ditemukan di lapangan adalah kurang tersedianya sarana dan prasarana
bagi petani untuk dapat mengakses internet di daerahnya. Selain penyediaan sarana
internet yang dirasakan masih kurang di setiap kecamatan, dan kurang familiarnya
petani dalam menggukan internet untuk mengunduh informasi KATAM (Grafik 2).
Faktor kendala lain yang menyebabkan sulitnya mengimplementasikan KATAM
di Kab. Sambas adalah kondisi iklim yang tidak mendukung. Hal ini disebabkan
karena Kab. Sambas termasuk daerah dengan tipe iklim Non Zom, dimana daerah
Non Zome pada umumnya memiliki ciri mempunyai 2 kali puncak hujan dalam
setahun (pola ekuatorial), sepanjang tahun curah hujannya tinggi atau rendah, dan
waktu terjadinya musim hujan dan musim kemarau kebalikan dengan daerah ZOM
(pola lokal) atau bisa dikataka perbedaan antara musim hujan dan musim kemarau
sulit dibedakan. Tingkat akurasi KATAM yang ada belum sesuai dengan kondisi
di lapangan, hal ini berkaitan dengan prediksi iklim yang sulit untuk ditebak. Pada
Sistem Informasi KATAM Awal tanam dimulai pada bulan April II-II (MT I) dan
Juli III-Agt I (MT II), sedangkan di lapangan petani mulai tanam pada bulan Mei –
Juni. Keterlambatan waktu tanam ini biasanya disebabkan oleh karena kurangnya
informasi yang diperoleh petani di lapangan maupun keterlambatan ketersediaan
saprodi di lapangan.
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Untuk mempermudah akses Kalender tanam di tingkat petani di Kecamatan
dapat dilakukan dalam beberapa cara yaitu dengan cara menempel informasi
Kalender Tanam yang diperoleh di Kantor Penyuluhan yang ada di daerah setempat
sehingga mudah dibaca oleh pengguna (petani), untuk itu diperlukan peran
serta penyuluh pertanian di masing-masing Kabupaten dalam menterjemahkan
informasi yang ada di Kalender Tanam ke bahasa penyuluh sehingga lebih mudah
dipahami oleh petani (pengguna). Selain itu untuk mempermudah akses Kalender
Tanam di tingkat petani, informasi Katam juga dapat diakses melalui SMS (via
SMS Center) hal ini untuk mengatasi masalah sulitnya jaringan internet yang ada
di masing-masing Kabupaten.

Sedangkan Informasi yang paling banyak dicari di Kalender Tanam adalah
informasi mengenai waktu tanam, serangan OPT, dosis pemupukan dan varietas
yang akan digunakan. Semetara itu, waktu tanam menjadi informasi yang paling
banyak dicari oleh petani, karena berhubungan dengan waktu kapan mereka harus
membersihkan lahan dan mulai menanam padinya. Waktu tanam sangat penting
karena bermanfaat karena berhubungan dengan ketersediaan air di lapangan.
Selain itu dengan waktu tanam yang tepat dapat meminimalisir serangan Hama
dan Penyakit Tanaman (HPT) di lapangan.
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Informasi mengenai serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
juga merupakan informasi yang paling banyak dicari oleh petani, karena dengan
mengetahui OPT yang akan menyerang maka dapat diantisipasi sebelumnya,
misal dengan menggunakan benih varietas unggul yang tahan terhadap serangan
OPT tertentu.
Dosis pupuk juga informasi paling banyak dicari petani karena biasanya
petani memberikan pupuk tanaman tidak sesuai dengan dosis yang seharusnya. Hal
ini disebabkan karena kurangnya informasi yang diperoleh maupun karena adanya
keterbatasan modal dalam pembelian sarana produksi seperti pupuk. Untuk itu di
dalam sistem kalender tanam juga menyajikan dosis pemupukan dengan pupuk
anorganik yang dikombinasikan dengan pupuk organik dengan tujuan mengurangi
penggunaan pupuk yang berlebihan.
KESIMPULAN
1.

Pertumbuhan vegetative terbaik pada perlakuan dengan cara Petani memiliki
tinggi tanaman tertinggi (91.78 cm) dan jumlah gabah permalai (149
buah), sedangkan untuk hasil l tertinggi diperoleh pada perlakuan dengan
rekomendasi KATAM (6,3 Ton/ha)

2.

Kendala dari pengembangan di Kab. Sambas selain masih minimnya sarana
(55%) untuk mengakses Informasi KATAM juga karena kondisi iklim (30%)
yang kurang mendukung. Sementara itu Informasi KATAM yang paling
banyak dicari petani adalah informasi tentang waktu tanam (65%), OPT
(35%) dan Pupuk (5%).

3.

(3). Kalender Tanam diharapkan akan menjadi acuan awal untuk terus
meningkatkan iklim kegiatan pertanian yang seharusnya menjadi acuan bagi
petani dalam melakukan usahatani di lapangan.

172

Dewi dan Wahyudin : Potensi dan Kendala dalam Pengembangan Kalender Tanam....

DAFTAR PUSTAKA
Balai Penelitian Padi, Balai Penelitian Padi, 2012, Inpari 30 Ciherang Sub 1, http://
bbpadi.litbang.pertanian.go.id/index.php/varietas/inbrida-padi-sawahirigasi-inpari/content/item/33-inpari-30-ciherang-sub-1
BPS, 2007. Luas Tanam Padi Sawah Tingkat Kecamatan Pulau Jawa Tahun 20032005. Biro Pusat Statistik, Jakarta.
Cho, Y. S. dan T. Kobata. 2002. N Top-dressing and Rice Straw Application for
Low-input Cultivation of Transplanted Rice in Japan. Korean J. Crop Sci.
47 (4): 273 – 278
Griffiths, J.F., 1976, Applied Climatology An Introduction, Oxford University
Press. Texas
Hendon, H.H. 2003. Indonesian Rainfall Variability : Impacts of ENSO and Local
Air-Sea Interaction, American Meteorology Society.
Murchie, E.H., J. Yang, S. Hubbart, P. Horton, S. Peng. 2002. Are there association
between grain-filling rate and photosynthesis in the flag leaves of fieldgrown
rice. J. Exp. Bot. 53: 2217-2224
Yang, J, et, al, 2002, Carbon Remobilization and Grain Filling in Japonica / Indica
Hybrid Rice Subjected to Postanthesis Water Deficits, Agron J. 94: 102
-109.
Yamagishi, M., M. Otani, M. Higashi, Y. Fukuta, K. Fujui, M. Yano, T. Shimada.
1998. Chromosomal regions controlling anther culturability in rice (Oryza
sativa L.). Euphytica. 103: 227-234.

Dewi dan Wahyudin : Potensi dan Kendala dalam Pengembangan Kalender Tanam....

173

174

Dewi dan Wahyudin : Potensi dan Kendala dalam Pengembangan Kalender Tanam....

PENINGKATAN PRODUKSI PADI GOGO DI LAHAN KERING
KABUPATEN GARUT JAWA BARAT DENGAN MENGGUNAKAN
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berbagai dosis pupuk organik
pada tanaman padi gogo di lahan kering Kabupaten Garut, Jawa Barat. Penelitian
dilaksanakan di lahan kering Desa Cigadog, Kecamatan Cikelet, Kabupaten
Garut dengan ketinggian tempat 100-120 mdpl. Penelitian dilaksanakan pada
MH 2012/2013, dari bulan November 2012 hingga Februari 2013. Percobaan
menggunakan rancangan acak kelompok dengan 4 perlakuan diulang sebanyak 6
kali. Perlakuan yang diuji adalah aplikasi dosis pupuk organik, yaitu 2,5; 10; 15, 20
ton/ha. Perlakuan kontrol dosis 2,5 ton/ha merupakan kebiasaan petani setempat.
Varietas padi gogo yang digunakan adalah situ patenggang. Pupuk anorganik
yang digunakan adalah 250 kg/ha urea, 100 kg/ha SP 36, dan 100 kg/ha KCl.
Peubah yang diamati adalah hasil GKP, bobot 1000 butir, jumlah gabah per malai,
dan persentase gabah isi. Data dianalisis dengan uji F dan dilanjutkan dengan uji
Duncan, uji polinomial ortogonal, dan uji korelasi pada taraf kepercayaan 95%.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi dosis pupuk organik yang
digunakan, semakin tinggi hasil GKP-nya. Hasil GKP dipengaruhi oleh persentase
gabah isi sebesar 61%.
Kata kunci : padi gogo, dosis, pupuk organik
ABSTRACT
The goal of this research was to get the effect of many dossages of organic
fertilizer on upland rice in dry land of Garut, West Java. The experiment was
conducted on dry land of the Cigadog village, Cikelet district, Garut with altitude
of 100-120 meters above sea level. Research was conducted in 2012/2013 MH,
from November 2012 to February 2013. The experiment used a randomized block
design with 4 treatment was repeated six times. The treatments tested were dose
applications of organic fertilizer, which is 2.5; 10; 15, 20 ton/ha. Control treatment
dose of 2.5 tons / ha was a habit of the local farmers. Upland rice varieties used
was Situ Patenggang. Inorganic fertilizers used were 250 kg/ha of urea, 100 kg/
ha of SP 36, and 100 kg/ha of KCl. The parameters observed were the result of
harvest dry grain, 1000 grain weight, number of grain, and percentage of filled
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grain. Datas were analyzed by F test and continued with Duncan test, orthogonal
polynomials test, and correlation test at 95% confidence level. The results showed
that the higher the dose of organic fertilizer was used, the higher the yield of
harvest dry grain. Results of GKP was affected by the percentage of filled grain
by 61%
Key words : upland rice, dossage, organic fertilizer
PENDAHULUAN
Secara kuantitas, Indonesia mempunyai sumberdaya lahan yang cukup luas dengan
berbagai keragaman dan karakteristik. Namun dari daratan seluas 189,1 juta ha
sekitar 157,2 juta ha diantaranya merupakan lahan sub optimal (LSO), sedangkan
sisanya seluas 31,9 juta ha adalah lahan subur (optimal) dengan berbagai tingkat
kesuburan. Hanya saja sebagian besar lahan tersebut sudah dimanfaatkan untuk
lahan pertanian dan untuk berbagai penggunaan. Secara alamiah, seluas 123,1 juta
ha dari LSO adalah lahan kering dan 34,1 juta ha lahan basah (rawa). Lahan kering
terluas merupakan lahan kering masam atau lahan kering beriklim basah yang
tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia (Haryono, 2013).
Mulyani dan Sarwani (2013) menyatakan bahwa lahan kering umumnya
memiliki tingkat kemasaman yang tinggi dengan reaksi tanah masam dengan
pH < 5. Curah hujan berkorelasi dengan kemasaman tanah, makin tinggi curah
hujan makin tinggi tingkat pelapukan tanah. Tanah yang terbentuk di daerah iklim
tropika basah (humid), proses hancuran iklim (pelapukan) dan pencucian hara
(basa-basa) sangat intensif, akibatnya tanah menjadi masam dengan kejenuhan
rendah dan kejenuhan Aluminium tinggi (Subagyo et al., 2000). Luas lahan kering
masam di Jawa Barat adalah 2,084,728 ha (Mulyani dan Sarwani, 2013). Secara
umum lahan kering ini mempunyai tingkat kesuburan dan produktivitas lahan
rendah. Prihastuti (2012) menyatakan bahwa rendahnya produktivitas tanaman
di tanah masam, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pH rendah, adanya
unsur-unsur Al, Fe, dan Mn yang bersifat toksis, dan defisiensi unsur hara seperti
N, P, Ca, dan Mg. Kondisi tersebut disebabkan oleh rendahnya aktivitas mikrob.
Dari aspek pengelolaan lahan, lahan supoptimal lahan kering memerlukan
pembenahan dan penyuburan tanah (Lakitan dan Gofar, 2013). Bahan organik
merupakan penyangga biologis yang mempunyai fungsi dalam memperbaiki sifat
fisik, kimia, dan biologi tanah sehingga dapat menyediakan unsur hara dalam
jumlah berimbang bagi tanaman. Tanah dengan kandungan bahan organik yang
tinggi akan meningkatkan perkembangan mikroba tanah dan menyumbangkan
unsur hara seperti N dan P sehingga tersedia bagi tanaman. Lakitan dan Gofar,
(2013) menyatakan bahwa penggunaan pupuk organik merupakan pilihan dalam
mendukung peningkatan produktivitas padi gogo di lahan kering.
Sujitno et al. (2014) menyatakan berbagai bentuk dan bahan pupuk organik
dapat diberikan tergantung pada ketersediaan di lokasi usahatani, selama ini di
beberapa daerah masih terdapat banyak sumber daya lokal yang bisa dijadikan
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sebagai ban pupuk organik, namun belum dimanfaatkan secara optimal, diantaranya
kotoran domba, bahkan di beberapa sentra peternakan, kotoran tersebut menjadi
sumber pencemaran lingkungan. Sarsini (2008) menyatakan bahwa kebutuhan
pupuk organik di sawah hanya sekitar 2-5 t/ha, sedangkan di lahan kering dapat
mencapai 20 t/ha. Aziz et al. (2012) menyatakan bahwa penggunaan pupuk
kandang 10-20 ton/ha pada budidaya padi di berbagai lokasi lahan sawah bukaan
baru menunjukkan hasil padi bervariasi mencapai 4,28 – 5,83 ton/ha.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan pupuk
organik dari kotoran domba dengan berbagai dosis.

METODOLOGI
Penelitian dilaksanakan di Desa Cigadog, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut
pada lahan kering beriklim basah dengan ketinggian tempat sekitar 100-120 mdpl.
Penelitian dilaksanakan pada lahan kering beriklim basah dengan jenis tanah
regosol pada MH 2012/2013, dari bulan november 2012 hingga Februari 2013.
Percobaan menggunakan rancangan acak kelompok dengan 4 perlakuan
diulang sebanyak 6 kali. Perlakuan yang diuji adalah aplikasi dosis pupuk organik,
yaitu 2,5; 10; 15, 20 ton/ha. Perlakuan kontrol dosis 2,5 ton/ha merupakan
kebiasaan petani setempat.
Varietas padi gogo yang digunakan adalah situ patenggang. Benih ditanam
secara ditugal 5 biji/lubang tanam dengan kedalaman 5-7 cm. Tanah diolah
secara sempurna melalui dua tahapan yaitu pertama pembajakan dan yang kedua
penggemburan. Pada saat penggemburan diaplikasikan pupuk organik sesuai
dosis perlakuan. Pupuk organik yang digunakan adalah pupuk kandang domba
yang sudah matang dan berasal dari lokasi sekitar penelitian. Pupuk anorganik
yang digunakan adalah 250 kg/ha urea, 100 kg/ha SP 36, dan 100 kg/ha KCl.
Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) sesuai dengan konsep
pengendalian hama terpadu (PHT).
Peubah yang diamati adalah hasil GKP, bobot 1000 butir, jumlah gabah per
malai, dan persentase gabah isi. Data dianalisis dengan uji F dan dilanjutkan dengan
uji Duncan, uji polinomial ortogonal, dan uji korelasi pada taraf kepercayaan 95%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan dosis pupuk organik hingga 20
t/ha dapat meningkatkan hasil GKP padi gogo dimana peningkatan dosis pupuk
organik membentuk grafik linier (Tabel 1). Hal ini menunjukkan bahwa semakin
tinggi dosis pupuk organik yang digunakan, semakin tinggi hasil pula GKP-nya.
Hal ini diduga karena lahan yang digunakan merupakan lahan kering dengan tingkat
kesuburan yang rendah sehingga memerlukan tambahan pupuk organik untuk
meningkatkan ketersediaan hara. Lakitan dan Gofar (2013) menyatakan tanah
dengan kandungan bahan organik yang tinggi akan meningkatkan perkembangan
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mikroba tanah dan menyumbangkan unsur hara seperti N dan P sehingga tersedia
bagi tanaman. Haryono (2013) menyatakan bahwa optimalisasi lahan suboptimal
seperti lahan kering dapat dilakukan dengan pemberian pupuk organik.
Tabel 1. Hasil panen padi gogo pada berbagai dosis pupuk organik
Dosis
Hasil GKP Bobot
Jumlah Jumlah Persentase Persentase
pupuk
(t/ha)
1000 butir gabah isi gabah
gabah isi gabah hampa
organik (t/
(g)
(%)
per malai (%)
per malai hampa
ha)
per
malai
20
3,77 a
27,07 a
8,83 b
94,87 a
5,1 b
165,8 a
15
3,69 a
26,92 ab
10,67 b
93,9 a
6,1 b
164,5 a
10
2,97 b
26,55 bc
20,17 a
88,5 b
11,5 a
156,6 a
2,5
2, 60 b
26,27 c
23,5 a
85,5 b
14,5 a
139,7 b
CV
11,6
1,46
28,9
3,2
30,6
7,94
Uji F
*
*
*
*
*
*
Linier
*
*
*
*
*
*
Kuadratik
ns
ns
ns
ns
ns
ns
Keterangan : angka yang diikuti huruf yang sama dalam kolom yang sama tidak berbeda nyata pada
taraf kepercyaan 95%
ns : tidak berbeda nyata *: berbeda nyata pada taraf kepercayaan 95%

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Aziz et al. (2012) dimana
peningkatan dosis pupuk organik sampai 20 t/ha dapat meningkatkan GKP
tanaman padi. Peningkatan GKP disebabkan karena terjadi peningkatan 21%
C-organik, 18% N-total, 30% P-tersedia tanah, dan 6% Kapasitas Tukar Kation
(KTK) tanah. KTK tanah dengan pemberian pupuk organik meningkat sampai
kategori sangat tinggi. Namun demikian penggunaan dosis 10 t/ha dan 20t/ha tidak
berbeda nyata. Setyorini (2006) menyatakan bahwa Meskipun mengandung unsur
hara yang rendah, bahan organik penting dalam: (1) menyediakan hara makro dan
mikro seperti Zn, Cu, Mo, Co, Ca, Mg, dan Si, (2) meningkatkan kapasitas tukar
kation (KTK) tanah, serta (3) dapat bereaksi dengan ion logam untuk membentuk
senyawa kompleks, sehingga ion logam yang meracuni tanaman atau menghambat
penyediaan hara seperti Al, Fe dan Mn dapat dikurangi. Sanchez (1992)
menyatakan bahwa bahan organik tanah secara tidak langsung berperan dalam
meningkatkan kesetabilan agregat, kapasitas menahan air, KTK, daya sangga
tanah serta menurunkan jerapan P oleh tanah. Semakin tinggi bahan organik di
dalam tanah maka semakin tinggi KTK nya, dimana ketentuan ini berlaku jika
faktor-faktor lain sama. Sementara itu hasil penelitian Sari et al. (2014) melaporkan
bahwa peningkatan dosis pupuk kandang hingga 20 t/ha dan penggunaan 100%
pupuk anorganik dapat meningkatkan GKP tanaman padi. Namun penggunaan
dosis 15 t/ha pupuk kandang dapat meminimalkan penggunaan pupuk anorganik
15% dengan hasil panen berbeda nyata dengan tanpa penggunaan pupuk kandang.
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Melihat masih dapat meningkatnya produksi GKP tanaman padi gogo pada
penelitian ini dengan penambahan pupuk organik hingga 20 t/ha (yang ditunjukkan
dengan grafik linier yang berbeda nyata), bukan berarti dosis pupuk organik harus
ditingkatkan semaksimal mungkin. Lakitan dan Gofar (2013) menyatakan bahwa
perlu pula memperhatikan efisiensi usahatani dengan pemberian input yang tinggi
pada lahan usahatani suboptimal. Oleh karena itu perlu dikaji penelitian selanjutnya
dengan meningkatkan efektifitas pupuk organik yang diperkaya dengan berbagai
pupuk hayati. Sebagai contoh hasil penelitian Aryanto et al. (2015) menunjukkan
bahwa perlakuan kompos diperkaya 7 isolat ditambahkan NPK 50% memberikan
hasil produksi yang paling tinggi, baik pada tanaman padi sawah maupun gogo.
Penggunaan pupuk hayati ini dapat mengurangi dosis pemakaian pupuk anorganik
hingga 50% pada musim pertama. Adapun 7 isolat bakteri yang digunakan
sebagai pupuk hayati, yaitu Bacillus sp., dua galur Pseudomonas sp., dua galur
Azospirillum sp., dan dua galur Azotobacter sp.
Dari Tabel 2 diketahui bahwa hasil GKP dipengaruhi oleh persentase gabah
isi sebesar 61%. Hal ini menunjukkan semakin tinggi persentase gabah isi, akan
meningkatkan hasil GKP padi gogo.
Tabel 2. Korelasi antar peubah pengamatan terhadap hasil gabah kering panen di
berbagai dosis pupuk organik
GKP
BB
JGI
JGH
PGI

GKP
-

BB
43*
-

JGI
42*
51*
-

JGH
-60*
-73*
-73*
-

PGI
61*
72*
80*
-99*
-

Keterangan :
GKP = Hasil gabah kering panen, BB = bobot 1000 butir, JGI = jumlah gabah isi, JGH = jumlah gabah
hampa, PGI = Persentase gabah isi

KESIMPULAN
1.

Semakin tinggi dosis pupuk organik yang digunakan hingga 20t/ha, semakin
tinggi hasil GKP-nya.

2.

Hasil GKP dipengaruhi oleh persentase gabah isi sebesar 61%.
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ABSTRAK
Varietas unggul merupakan salah satu teknologi inovatif yang handal untuk
meningkatkan produksi padi, baik melalui peningkatan potensi atau daya tahan
terhadap cekaman abiotik dan biotic. Varietas unggul sebagai salah satu komponen
produksi telah memberikan sumbangan sebesar 56% di dalam peningkatan
produksi. Pengkajian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh sistem tanam
terhadap pertumbuhan dan produksi varietas unggul baru padi sawah yaitu Inpari 20
dan Inpari 24 sudah dilaksanakan di Subak Gantalan II. Desa Bebandem, Kecamatan
Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali tahun 2014. Pengkajian
menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial dan 8 petani
kooperator sebagai ulangan. Faktor I adalah Varietas Unggul Baru (VUB) yaitu :
Inpari Inpari 20, Inpari 24 Gabusan,serta Varietas Cigeulis sebagai pembanding..
Sedangkan faktor II adalah sistem tanam yaitu : 1)sistem tanam legowo 2:1 (20 x
12,5 x 40) dan 2) sistem tanam tegel (20 x 20)(cara petani). Penanaman dilakukan
dengan inovasi teknologi PTT seperti : tanam bibit muda (umur 13-15 hss), tanam
1-3 bibit/lubang, pemupukan dengan urea dan ponska masing – masing 200 kg/
ha, pengairan berselang dan pengelolaan hama penyakit secara terpadu. Hasil
pengkajian menunjukkan bahwa dibandingkan dengan Varietas Cigeulis, hasil
gabah kering giling (GKG t/ha) Varietas Inpari 24 lebih tinggi 18.03%, sedangkan
Inpari 20 lebih rendah 19.92%. Sistem tanam legowo 2:1 memberikan hasil gabah
kering panen lebih tinggi 19.7% dibandingkan system tanam tegel
Kata kunci : Sistem tanam, pertumbuhan, produksi, inpari
ABSTRACT
High yielding varieties is one reliable innovative technology to improve rice
production, either through increased yield potential or resistance to abiotic and
biotic stresses. High yielding varieties as one of the components production has
contributed 56% to increase production. Assessment in order to determine the
effect of planting systems on the growth and production of new high yielding
varieties of paddy rice : Inpari 20 and 24 have been implemented at Subak Gantalan
II, Bebandem Village, Bebandem District, Karangasem Regency, Bali Province in
2014. Assessment using Randomized Block Design (RBD) with factorial pattern
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and eight farmer cooperators as replication. For the first factor is New High
Yielding Varieties : Inpari 20 and Inpari 24, and Cigeulis variety for controled. For
second factor is cropping systems : 1) 2:1 pair-row planting sistem (legowo 2: 1
(20 x 12.5 x 40) and 2) square planting system (20 cm x 20 cm ) (farmer’s way).
Planting is done by IPM(Integrated Plant Management) technological innovations
such as: planting young seedlings (age 13-15 HSS), planting 1-3 seeds / hole,
fertilizing with urea and ponska each 200 kg / ha, intermittent irrigation and
integrated pest management. The result showed that compared to Cigeulis variety,
dry grain yield of Inpari 24, 18.03% higher, while the Inpari 20 lower 19.92%
than Cigeulis. Dry grain yield of 2:1 pair-row planting system (legowo2:1) was
19.7% higher compared to square planting system (the farmer’s way).
Keywords: planting system, growth, production, inpari
PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara agraris dengan penguasaan lahan tersempit
didunia,dengan land-man ratio 362 m2/kapita pada tahun 2003 dan 354 m2/
kapita pada tahun 2008 (Adnyana 2005). Khusus untuk beras, ketergantungan
pada impor akan membahayakan kinerja pemenuhan pangan nasional karena
ketersediaan beras di pasar dunia cukup tipis (thin market) dan tidak stabil.
Sebagian besar produksi beras dunia dikonsumsi oleh negara-negara produsen.
Hanya se-kitar 4% yang dipasarkan ke pasar internasional ( Amang dan Sapuan
2000).
Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) yang mentargetkan surplus
beras 10 juta ton tahun 2014 mendapatkan tantangan yang cukup besar dengan
adanya perubahan iklim, alih fungsi lahan sawah produktif dan bertambahnya
jumlah penduduk. Laju peningkatan produksi padi juga semakin menurun yang
disebabkan beberapa faktor seperti tidak efisiennya penggunaan pupuk organik,
terjadinya degradasi lahan, cekaman lingkungan seperti kekeringan, kebanjiran
dan gangguan OPT (tikus, penggerek batang, hama wereng dan penyakit (kerdil
hampa, kerdil rumput, tungro dll) (Putra et al.,2014).
Upaya untuk mendukung Program Peningkatan Produksi Beras Nasional
(P2BN), Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Balai Besar
Penelitian tanaman Padi sejak tahun 2007 hingga tahun 2013 telah melepas
berbagai Varietas Unggul Baru (VUB) padi spesifik lokasi untuk semua
agroekosistem budidaya padi (Mejaya et al., 2014). Varietas unggul merupakan
salah satu teknologi inovatif yang handal untuk meningkatkan varietas padi, baik
melalui peningkatan potensi atau daya hasil tanaman maupun atau tahan terhadap
cekaman abiotik dan biotik (Suprihatno et al., 2011). Varietas unggul sebagai salah
satu komponen produksi telah memberikan sumbangan sebesar 56% di dalam
peningkatan produksi (Deptan, 2007).
Pembentukan varietas unggul baru (VUB) terus berlangsung untuk
menghasilkan varietas dengan keunggulan yang makin beragam atau makin
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spesifik lokasi sesuai dengan potensi agroekosistem, kendala, dan preferensi
konsumen atau pengguna (Kustianto, 2001). Varietas unggul baru terus diciptakan
oleh Balai Besar Penelitian Padi mengingat beragamnya agroekosistem yang ada
di wilayah Indonesia dan preferensi rasa nasi yang berbeda-beda di setiap provinsi
(Sembiring, 2011). Varetas Cigeulis merupakan padi varietas unggul baru yang
sudah dirilis tahun 2002 dan merupakan varietas yang sudah beradaptasi dengan
baik serta sangat disukai petani di Kabupaten Karangasem. Untuk mengantisipasi
menurunnya produktivitas varietas Cigeulis, maka perlu diperkenalkan varietas
unggul baru yang diharapkan nantinya bisa menggantikan varietas Cigeulis
dengan produktivitas yang lebih tinggi.
Sistem tanam jajar legowo merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan
produksi padi sawah dengan jalan meningkatkan populasi tanaman menjadi lebih
banyak 20-25 % dibandingkan dengan sistem tanam jajar biasa (system tegel).
Sistem tanam legowo 2:1 akan menghasilkan jumlah populasi tanaman per hektar
sebanyak 213.300 rumpun atau meningkatkan populasi 33.31% dibanding pola
tanam tegel (25 cm x 25 cm) yang hanya 160.000 rumpun/ha. Sedangkan pada
system tanam legowo 4:1 populasi tanaman mencapai 192.712 rumpun/ha atau
meningkat 20..44%. Dengan sistem tanam jajar legowo semua rumpun menjadi
tanaman pinggir, sehingga memperoleh sinar matahari yang lebih banyak dan
sirkulasi udara yang baik, serta mempermudah pemeliharaan tanaman (Mujisihono
dan Santosa, 2001).
METODOLOGI
Kegiatan pengkajian dilaksanakan di Subak Gantalan II, Desa Bebandem,
kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali tahun 2014.
Pengkajian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial
dengan 8 petani kooperator sebagai ulangan. Faktor I adalah Varietas Unggul Baru
(VUB)yaitu :Inpari 20, Inpari 24 dan Cigeulis sebagai kontrol. Sedangkan faktor
II adalah sistem tanam yaitu : 1)sistem tanam legowo 2:1 ( 20 cm x 12,5 cm x 40
cm) dan 2) sistem tanam tegel/cara petani (20 cm x 20 cm). Inpari 20 dan Inpari
24 (Beras merah) adalah VUB yang dirilis tahun 2011 dan 2012 dengan potensi
hasil 8,8 t/haGKG dan 7,7 t/ha GKG (Mejaya et al., 2014). Penanaman dilakukan
dengan inovasi teknologi PTT seperti : tanam bibit muda (umur 13-15 hss),
tanam 1-3 bibit/lubang, pemupukan dengan urea dan ponska masing – masing
200 kg/ha dan diberikan 3 kali yaitu 1/3 pada umur 7 – 10 HST, 1/3 pada umur
20 – 25 HST, dan 1/3 pada umur 35 – 40 HST (hari setelah tanam), pengairan
berselang dan pengelolaan hama penyakit secara terpadu. Luas petak per varietas
disesuaikan dengan luas alami petakan petani. Parameter yang diamati meliputi:
tinggi tanaman maksimum (cm), jumlah anakan produktif per rumpun (batang),
panjang malai (cm), jumlah gabah isi per malai (butir), jumlah gabah hampa per
malai (butir), bobot 1000 butir biji (g), dan berat gabah kering panen (GKP t/ha)
dan berat gabah kering giling (GKG t/ha). Analisis data dilakukan dengan analisis
varians, sedangkan untuk melihat perbedaan antar perlakuan dilanjutkan dengan
Uji DMRT 5%.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis statistika menunjukkan bahwa varietas Inpari 24 yang ditanam
menunjukkan daya adaptasi yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan
dan produksi tanaman yang lebih baik, sedangkan Varietas Inpari 20 memberikan
hasil gabah kering panen yang lebih rendah dibandingkan dengan varietas Cigeulis
( varietas pembanding). Tinggi tanaman terlihat berbeda nyata antar varietas yang
ditanam. Tinggi tanaman yang lebih tinggi ditunjukkan oleh varietas Inpari 24
dan berbeda nyata dengan Inpari 20 dan Cigeulis, sedangkan antara varietas Inpari
20 dan Cigeulis memberikan tinggi tanaman yang tidak berbeda nyata (Tabel 1).
Menurut standar Evaluation System of Rice (SES) IRRI (1996), varietas Inpari 20,
Inpari 24 dan Cigeulis tergolong tanaman dengan postur pendek (<110 cm). Tinggi
tanaman padi mempunyai kaitan dengan panjang malai dan ketahanan kerebahan.
Tinggi tanaman merupakan salah satu kriteria seleksi pada tanaman padi namun
pertumbuhan yang tinggi belum menjamin tingkat produksinya (Suprapto dan
Daradjat, 2005). Sedangkan cara tanam legowo memberikan hasil yang berbeda
nyata dibandingkan dengan cara tanam tegel baik pada tinggi tanaman, jumlah
anakan produktif dan jumlah rumpun per ubinan (Tabel 1).
Tabel 1. Rata-rata tinggi tanaman (cm), Jumlah anakan produktif dan jumlah
rumpun /ubinan inpari 20 dan inpari 24 pada 2 sistem tanam
varietas
Inpari 20
Inpari 24
Cigeulis
Cara tanam
Tegel
legowo

Tinggi tanaman
95.8 a
104.1 b
94.8 a

Jumlah anakan produktif
13.7 a
17.3 b
14.8 a

Jl rp/ub
174 b
171 b
163 a

94.8 a
101.5 b

13.8 a
16.7 b

15.8 a
18.1 b

Keterangan : angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda
nyata pada uji DMRT 5%

Dari Tabel 1 terlihat jumlah anakan produktif menunjukkan perbedaan yang
nyata antar varietas yang ditanam. Varietas Inpari 24 memberikan jumlah anakan
produktif yang lebih tinggi dibandingkan dengan varietas Inpari 20 dan Varietas
Cigeulis. Umumnya terdapat korelasi positif antara jumah malai yang terbentuk
dengan jumlah anakan, dimana semakin banyak jumlah anakan semakin banyak
malai yang dihasilkan dan diharapkan semakin tinggi produktivitas padi. Jumlah
anakan padi pada fase vegetatif lebih dipengaruhi oleh sifat genetik tanaman
dan tergantung pada sensitifitas dari varietas/ galur harapan yang dibudidayakan
terhadap lingkungan (Guswara dan Samaullah, 2009). Anakan produktif
per rumpun atau persatuan luas merupakan penentu terhadap jumlah malai
dengan demikian anakan produktif merupakan salah satu komponen hasil yang
berpengaruh langsung terhadap tinggi rendahnya hasil gabah (Simanulang, 2001).
Jumlah rumpun per ubinan paling sedikit ditunjukkan oleh varietas Cigeulis dan
berbeda nyata dengan Inpari 20 dan Inpari 24, sedangkan jumlah rumpun antara
Inpari 20 dan Inpari 24 tidak berbeda nyata
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Dibandingkan dengan varietas Cigeulis, panjang malai varietas Inpari
20 dan Inpari 24 terlihat lebih panjang dan berbeda dengan Varietas Cigeulis.
Sedangkan jumlah gabah isi per malai paling banyak terlihat pada Varietas Inpari
24 dan berbeda nyata dengan Inpari 2 antara Varietas Inpari 20 dan Cigeulis tidak
menunjukkan perbedaan yang nyata (Tabel 2). Sebaliknya jumlah gabah hampa
yang paling rendah terlihat pada Inpari 24 dan berbeda nyata dengan Inpari 20 dan
Cigeulis. Gabah hampa berpengaruh terhadap hasil, semakin tinnggi persentase
gabah hampa maka pengaruhnya terhadap hasil padi semakin besar, dimana
semakin tinggi butir hampa, hasil padi semakin rendah ( Sution dan Umar, 2014).
Jumah butir isi permalai berhubungan nyata dengan hasil tanaman akan tetapi
sangat dipengaruhi oleh jumlah gabah hampa (Simanulang, 2001). Cara tanam
legowo 2:1 memberikan panjang malai, jumlah gabah isi yang lebih tinggi dan
jumlah gabah hampa yang lebih sedikit dibandingkan cara tanam tegel .
Tabel 2. Rata-rata panjang malai, jumlah gabah isi dan jumlah gabah hampa dan
berat jerami segar (t/ha) Inpari 20 dan Inpari 24 pada 2 sistem tanam
Varietas
Inpari 20
Inpari 24
Cigeulis
Cara tanam
Tegel
legowo

Panjang
malai
23.9 b
23.8 b
22.2 a

Jumlah gabah isi
85.7 a
94.7 b
86.2 a

Jumlah gabah
hampa
33.7 b
22.2 a
30.5 b

Berat jerami
Segar (t/ha)
21.0 a
26.5 b
23.0 a

22.4 a
24.2 b

78.07 a
99.67 b

31.07 b
26.53 a

22.6 a
24.3 b

Keterangan : angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda
nyata pada uji DMRT 5%

Berat jerami segar (t/ha) yang paling tinggi dihasilkan oleh Inpari 24 dan
berbeda nyata dengan Inpari 20 dan Cigeulis dimana berat segar jerami Inpari
24 lebih tinggi 15.22% dibandingkan dengan Cigeulis (Tabel 2). Berat jerami
tanaman lebih tinngi pada sistem tanam legowo menandakan bahwa proses
fotosintesis berjalan lebih baik mengingat pada sistem tanam jajar legowo terdapat
ruang terbuka seluas 25-50% sehingga tanaman dapat menerima sinar matahari
secara optimal (Abdulrachman et al., 2012). Kadar air gabah waktu panen yang
paling rendah terlihat pada Inpari 24 dan yang paling tinggi terlihat pada varietas
Cigeulis. Berat 1000 butir gabah paling tinggi terlihat pada Inpari 24 dan yang
paling rendah pada Varietas Cigeulis. Berat gabah kering panen dan berat gabah
kering giling (t/ha) lebih tinggi terlihat pada Inpari 24, sedangkan yang lebih
rendah pada Inpari 20. Berat gabah kering panen dan berat gabah kering giling
dari Inpari 24 lebih tinggi 14.03% dan 18.03% , sedangkan berat gabah kering
panen dan kering giling Varietas Inpari 20 lebih rendah 21.05% dan 19.92%,
dibandingkan dengan Varietas Cigeulis. Sistem tanam legowo 2:1 memberikan
hasil gabah kering panen dan gabah kering giling lebih tinggi 20.63% dan 19.7%
dibandingkan sistem tanam tegel (Tabel 3).
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Tabel 3. Rata-rata berat 1000 butir gabah dan Berat gabah kering panen (t/ha),
kadar air gabah dan berat gabah kering giling (t/ha) inpari 20 dan inpari
24 pada 2 sistem tanam
Berat gabah kering
panen (t/ha)

Kadar
air

Inpari 20

4.5 a

27.0 b

3.82 a

Inpari 24

6.5 c

25.5 a

5.63 c

29.0 c

Cigeulis

5.7 b

28.0 b

4.77 b

25.5 a

Tegel

5.0 a

26.3 a

4.28 a

27.6 a

Legowo

6.3 b

27.3 a

5.33 b

28.6 b

Varietas

Berat gabah kering
Berat 1000
giling (GKG) (t/ha) butir gabah (g)
27.0 b

Cara tanam

Ket: angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada
uji DMRT 5%

Berat gabah kering panen dan berat gabah kering giling Inpari 24 lebih tinggi
dibandingkan varietas pembanding (Cigeulis) disebabkan karena jumlah anakan,
jumlah rumpun yang lebih tinggi (Tabel 1), jumlah gabah isi lebih tinggi dan
jumlah gabah hampa lebih rendah (Tabel 2), berat jerami segar (Tabel 2) dan berat
1000 butir gabah lebih tinggi (Tabel 3). Sedangkan hasil gabah kering panen dan
berat gabah kering giling Inpari 20 lebih rendah dibandingkan dengan Varietas
Cigeulis disebabkan karena jumlah anakan (tabel 1) dan berat jerami (tabel 2)
yang lebih rendah dan jumlah gabah hampa yang lebih tinggi (tabel 2). Menurut
Hatta ( 2011), tinggi tanaman, jumlah anakan, panjang malai, jumlah bulir dan
hasil disamping dipengaruhi oleh faktor lingkungan juga dipengaruhi oleh varietas
Hasil Gabah kering panen dan berat gabah kering giling padi (t/ha) pada
sistem tanam legowo 2:1 lebih tinggi dibandingkan dengan sistem tanam tegel.
Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan komponen hasil seperti tinggi
tanaman, jumlah anakan (tabel 1), panjang malai, jumlah gabah isi dan berat
jerami (tabel 2) dan berat 1000 butir (tabel 3) yang lebih tinggi pada sistem tanam
legowo dibanding sistem tanam tegel. Hasil ini sesuai dengan hasil pengkajian
yang dilakukan oleh Misran (2015) yang mendapatkan bahwa hasil gabah kering
panen pada sistem tanam legowo 2:1 lebih tinggi 50.58% dibandingkan dengan
sistem tanam tegel (6.4 t/ha legowo 2:1 dan hanya 4.25 t/ha pada sistem tanam
tegel). Menurut Abdulrachman et al.( 2012) keuntungan dari sistem tanam
legowo adalah : 1) terdapat ruang terbuka lebar diantara dua barisan tanaman yang
akan memperbanyak cahaya matahari masuk ke setiap rumpun tanaman padi,
sehingga meningkatkan aktifitas fotosintesis yang berdampak pada peningkatan
produktivitas tanaman, 2) mempermudah dalam pengelolaan usahatani seperti :
pemupukan susulan, penyiangan, pengendalian hama penyakit, 3) meningkatkan
jumlah tanaman pada kedua pinggir untuk setiap set legowo, sehingga berpeluang
meningkatkan produktivitas tanamn akibat peningkatan populasi, 4) meningkatkan
produktivitas padi hingga mencapai 10-15%.
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KESIMPULAN
1.

Berat gabah kering giling Inpari 24 lebih tinggi 18.03%, sedangkan berat
gabah kering giling Inpari 20 lebih rendah 19.92% dibandingkan dengan
Varietas Cigeulis.

2.

Varietas Unggul Baru (VUB) Inpari 24 lebih adaptif di Subak Gantalan
dibandingkan dengan Inpari 20 serta mampu menyaingi Varietas Cigeulis

3.

Sistem tanam legowo 2:1 memberikan hasil gabah kering giling lebih tinggi
19.7% dibandingkan sistem tanam tegel
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ABSTRAK
Beragamnya varietas padi yang telah dilepas sangat berguna bagi pertanian, dan
menjadi pilihan bagi petani untuk bercocok tanam yang sesuai dengan wilayahnya
baik dalam kondisi abiotik maupun biotic sehingga memudahkan petani untuk
melakukan pergiliran varietas. Semakin banyak varietas yang berdaya hasil
tinggi dan adaptasinya luas dapat memudahkan diseminasi varietas terutama
untuk menunjang program pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
produktivitas berbagai VUB dalam mengantisipasi perubahan iklim yang terjadi
saat ini. Adapun VUB yang ditanam dalam mengantisipasi perubahan iklim adalah
Inpari 10, Inpari 30, Mekongga dan Ciherang yang ditanam di lahan petani desa
Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang. Penelitian dilakukan
pada bulan Maret sampai Juni 2015 dengan Teknologi yang diterapkan adalah
komponen dasar dan pilihan yang terdapat dalam model Pengelolaan Tanaman
Terpadu (PTT) padi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Varietas Inpari 30, Inpari
10, Mekongga mempunyai ketahanan yang berbeda-beda dalam perubahan iklim
dan sangat adaptif pada lingkungan spesifik. Secara berturut-turut produktivitas
VUB sebesar 6,4; 5,1; 4,8,t GKP/ha atau meningkat 42,2; 13,3,; 6,6 7% di atas
varietas eksisting Ciherang (4,5 t GKP/ha)
Kata kunci : VUB, Inpari 10, Inpari 30, Mekongga, Ciherang, PTT.
ABSTRACT
The diversity of rice varieties that have been released are very useful for
agriculture, and a choice for farmers to grow crops that fit well within its territory
abiotic and biotic conditions making it easier for farmers to make a rotation
varieties. More and more varieties of high yield and wide adaptability to facilitate
the dissemination of varieties especially to support government programs. This
study aims to determine the appearance and productivity VUB Inpari 10, Inpari
30 Mekongga and Ciherang planted in farmers’ fields Merpak village Permai
Kelam District of Sintang. The study was conducted from March to June 2015,
with technology that is applied is the basic component and the option contained in
the model of Integrated Crop Management (ICM) of rice. The results showed that

David dan Jumali : Percepatan Diseminasi Produktivitas Padi Untuk Antisipasi....

189

the varieties Inpari 30 Inpari 10, Mekongga the new varieties of rice that is highly
adaptive to the specific environment and deliver results 6.4 respectively; 5.1; 4.8,
t GKP / ha, an increase of 42.2; 13.3 ,; 6.6 7% over existing varieties Ciherang
(4.5 t GKP / ha)
Keywords: VUB, Inpari 10, Inpari 30 Mekongga, Ciherang, PTT
PENDAHULUAN
Peningkatan produksi padi menjadi keharusan mengingat jumlah penduduk dunia
terus bertambah dengan laju 1,3% per tahun. Pada tahun 2025, jumlah penduduk
dunia diperkirakan mencapai 8,3 milyar (Badan Litbang Pertanian 2007). Jumlah
penduduk Indonesia pada tahun 2010 telah mencapai 237,56 juta jiwa dengan
kebutuhan beras 33,06 juta ton untuk konsumsi 139 kg/kapita, dan pada masa
mendatang pertambahan penduduk, dan kebutuhan beras akan meningkat. Untuk
itu pemerintah diharuskan secara terus berusaha untuk meningkatkan produksi
padi. Peningkatan produksi padi di tingkat lapangan, masih menghadapi tantangan
baik dari aspek teknis maupun non teknis. Salah satunya melandainya produktivitas
padi di beberapa sentra produksi yang terjadi 10-15 tahun terakhir (Badan Litbang
Pertanian 2011).
Petani saat ini belum semua mengadopsi teknologi yang dihasilkan dan
yang telah direkomendasikan oleh lembaga penelitian dan pengkajian. Secara
agronomis peningkatan produktivitas padi disebabkan oleh dua faktor, yaitu (1)
meningkatnya penggunaan varietas padi berdaya hasil tinggi, dan (2) semakin
membaiknya mutu usahatani yang dilakukan petani seperti pengeloaan tanah,
penanaman dan pemupukan (Kasryono F., 2004). Adopsi varietas unggul telah
terbukti mampu meningkatkan produksi padi dan pendapatan petani. Peningkatan
produktivitas di capai melalui peningkatan potensi atau daya hasil tanaman,
toleransi dan atau ketahanannya terhadap organisme pengganggu tanaman (OPT),
serta adaptasi terhadap kondisi lingkungan spesifik lokasi.
Varietas unggul merupakan salah satu teknologi yang berperan penting
dalam peningkatan kuantitas dan kualitas produk pertanian. Kontribusi yang
nyata varietas unggul telah membantu peningkatan produksi padi nasional. Hal
ini karena sifat-sifat yang dimiliki oleh varietas unggul padi antara lain berdaya
hasil tinggi, tahan terhadap hama dan penyakit utama, umur genjah sehingga
sesuai jika dikembangkan dalam pola tanam tertentu, rasa nasi pulen dengan kadar
protein relatif tinggi (Suprihatno et al. 2007). Suryana dan Prayogo (1997) juga
mengungkapkan bahwa varietas unggul memiliki kelebihan pertumbuhan tanaman
lebih seragam sehingga panen serempak, rendemen tinggi, mutu hasil tinggi dan
sesuai selera pasar, tanaman lebih tahan ganguan hama penyakit, dan beradaptasi
yang tinggi dengan lingkungan.
Kontribusi varietas unggul dalam peningkatan produksi padi mencapai 75%
jika diintegrasikan dengan teknologi pengairan dan pemupukan (Badan Litbang
Pertanian 2007).
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Menurut Sembiring (2010), Kementerian Pertanian telah melepas lebih
233 varietas unggul yang terdiri atas 144 varietas unggul padi sawah inbrida,
35 varietas unggul padi hibrida, 30 varietas unggul padi gogo, dan 24 varietas
padi rawa. Dalam dua tahun terakhir ini Badan Litbang Pertanian telah melepas
varietas baru untuk padi lahan sawah irigasi (Inpari 1-13), varietas unggul padi
gogo (Inpago 4-6) dan untuk ekosistim rawa yaitu varietas Inpara 1–6. Varietasvarietas baru tersebut (Inpara 1-6) memiliki beberapa karakteristik diantaranya
memiliki toleransi atas rendaman air selama 7–14 hari pada fase vegetatif dengan
produktifitas yang lebih tinggi berkisar antara 4–6 t/ha GKG. Varietas Inpari, selain
produktivitas tinggi 6-10 ton/ha, juga ketahanan terhadap hama dan penyakit, mutu
beras premium dan umur pendek. Sedangkan untuk Inpago memiliki keunggulan
yaitu produktivitas yang tinggi > 4 ton/ha, tahan terhadap serangan hama dan
penyakit, toleran kekeringan serta umur lebih pendek. Hal ini disebabkan karena
kurangnya sosialisasi dan ketersediaan benih bermutu, serta preferensi konsumen
terhadap varietas.
Kabupaten Sintang, yang berjarak 400 km dari ibukota provinsi dan
lebih dekat ke wilayah Malaysia memiliki luas lahan sawah seluas 36.347 ha.
Tingkat produktivitas rata-rata padi di daerah ini masih sangat rendah, yaitu 2,7
t/ha ( BPS Prov. Kalbar, 2015) Hasil survei di lapangan sebagian besar petani
padi di Kabupaten Sintang menanam varietas Ciherang, padi local secara terus
menerus. Menurut Ardjasa et al., 2004, mengatakan bahwa penggunaan varietas
secara terus menerus dari musim ke musim dalam suatu hamparan akan dapat
memberikan hasil yang cenderung menurun. Pelaksanaan penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui penampilan dan produktivitas VUB padi, sehingga diperoleh
1-2 varietas unggul baru produksi tinggi (≥ 4 t/ha) dan adaptif pada lingkungan
spesifik untuk dikembangkan.
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan di lahan petani Desa Merpak, Kecamatan Kelam Permai,
Kabupaten Sintang, pada luasan 3 ha pada bulan Maret sampai Juni 2015. Wilayah
penelitian ini termasuk rawa dengan tingkat kesuburan yang minimal. Pada musim
kemarau, sangat kesulitan untuk mendapatkan air. Percobaan menggunakan
Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan lima kali ulangan. Perlakuan
menggunakan empat varietas padi sawah, yang terdiri dari : Inpari 30, Mekongga,
Inpari 10, dan varietas eksisting Ciherang.
Komponen teknologi dasar PTT padi yang diterapkan adalah: (1) Varietas
Unggul Baru; (2) Benih bermutu dan bibit sehat (label ungu); (3) Bahan organik (2 t
pupuk kandang/ha); (4) Sistem tanam jajar legowo 4:1; (5) Pemupukan berimbang,
dimana pupuk N, P dan K berdasarkan Perangkat Uji Tanah Sawah (200 kg Urea/
ha; 100 kg SP-36/ha dan 50 kg KCl/ha); dan pemupukan susulan dimana pupuk N
berdasarkan Bagan Warna Daun; (6) Pengendalian Hama Terpadu sesuai kondisi
di lapangan. Sedangkan komponen teknologi pilihan PTT padi yang diterapkan
adalah: (1) Pengolahan tanah sesuai dengan musim tana); (2) Umur bibit 15 HSS);
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(3) Tanam bibit sebanyak 1-3 batang per rumpun; (4) Penyiangan secara manual
tergantung kondisi gulma di lapangan; (5) Pengairan sesuai kebutuhan tanaman
(drainase berselang); dan (6) Panen menggunakan sabit dan gabah segera dirontok
dengan tresher.
Pengamatan dilakukan terhadap parameter tinggi tanaman, jumlah anakan
maksimum, jumlah anakan produktif, panjang malai, jumlah gabah per malai,
berat 1.000 biji, dan hasil gabah kering panen. Data agronomis ditabulasi dan
dianalisis secara statistik dengan menggunakan analysis of variance (ANOVA)
dan untuk melihat perbedaan antar perlakuan dilakukan uji lanjut menggunakan
Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada taraf 5% (Gomez dan Gomez, 1995).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Komponen Pertumbuhan Tanaman
Komponen pertumbuhan tanaman yang diamati adalah tinggi tanaman
dan jumlah anakan (maksimum dan produktif). Hasil analisis sidik ragam
memperlihatkan bahwa perlakuan VUB padi sawah memberikan pengaruh nyata
terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan maksimum, dan jumlah anakan produktif
(Tabel 1).
Tabel 1. Tinggi tanaman, jumlah anakan maksimum, dan jumlah anakan
produktif beberapa VUB padi. Desa Merpak, Kecamatan Kelam
Permai, Kabupaten Sintang,Tahun 2015
No
1
2
3
4

VUB

Tinggi Tanaman
Jumlah anakan
(cm)
Mak (batang/rumpun)
Inpari 10
73,6 b
28,7 a
Inpari 30
74,7 b
27,5 a
Mekongga
82,2 a
19,8 b
Ciherang
83,6 a
19,4 b

Jumlah anakan produktif
(batang/rumpun)
19,1 a
20,4 a
11,5 b
12,2 b

Keterangan : Angka-angka pada masing-masing kolom diikuti huruf kecil yang sama tidak berbeda
nyata pada taraf 5% DMRT.

Tinggi tanaman dari keempat VUB yang diuji berkisar antara 73,6 cm - 83,6
cm. Tanaman tertinggi ditemui pada varietas eksisting Ciherang (83,6 cm) yang
tidak berbeda nyata dengan varietas Mekongga, yaitu 82,2 cm. Varietas yang paling
rendah adalah Inpari 10 (73,6 cm). Jika dibandingkan tinggi tanaman masingmasing varietas dengan deskripsinya, ternyata semua varietas menunjukkan angka
tinggi tanaman lebih rendah dari deskripsinya (100-120 cm) (BB Padi 2009). Hal
ini disebabkan oleh faktor ketinggian tempat, dimana tinggi tempat berpengaruh
pada radiasi matahari dan berpengaruh pada suhu. Semakin tinggi tempat maka
suhu semakin rendah. Suhu mempengaruhi metabolisme yang tercermin dalam
berbagai karakter seperti laju pertumbuhan, pembungaan, pembentukan buah, dan
pematangan jaringan atau organ tanaman yang pada akhirnya akan mempengaruhi
umur panen (Lakitan, 2007).
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Selanjutnya, jumlah anakan maksimum per rumpun terbanyak terdapat pada
varietas Inpari 10 (28,7 batang) dan tidak berbeda nyata dengan varietas Inpari 30,
28,7 batang. Jumlah anakan maksimum per rumpun paling sedikit terdapat pada
varietas eksisting Ciherang (19,4 batang). Jumlah anakan produktif per rumpun
paling banyak terdapat pada varietas Inpari 30 (20,4 batang) dan tidak berbeda
nyata dengan varietas Inpari 10, 19,1 batang. Sedangkan jumlah anakan produktif
per rumpun paling sedikit terdapat pada varietas Mekongga (11,5 batang).
Komponen Hasil Tanaman
Komponen hasil tanaman yang diamati yaitu panjang malai, jumlah gabah isi
(bernas) per malai, dan berat 1.000 biji. Hasil analisis sidik ragam memperlihatkan
bahwa perlakuan VUB padi memberikan pengaruh nyata terhadap panjang malai
dan jumlah gabah isi per malai. Sebaliknya terhadap berat 1.000 butir gabah tidak
terdapat pengaruh nyata (Tabel 2).
Tabel 2. Panjang malai, jumlah gabah per malai, dan berat 1.000 biji beberapa
VUB padi sawah. Desa Merpak, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten
Sintang, Tahun 2015
No

VUB

Panjang Malai

Jumlah Gabah Isi

Berat 1000 butir

(cm)

per Malai (butir)

(g)

1

Inpari 10

26,4 a

122,2 a

26,5 a

2

Inpari 30

29,2 a

128,7 a

28,9 a

3

Mekongga

22,2 b

83,8 b

26,1 a

4

Ciherang

25,6 a

97,6 b

25,8 a

Keterangan : Angka-angka pada masing-masing kolom diikuti huruf kecil yang sama
tidak berbeda nyata pada taraf 5% DMRT.

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa panjang malai berkisar antara 22,2 cm –
29,2 cm, dimana malai terpanjang terdapatkan pada varietas Inpari 30 (29,2 cm)
dan tidak berbeda nyata dengan varietas Inpari 10, 26,4 cm. Sedangkan malai
paling pendek terdapat pada varietas Mekongga (22,0 cm). Jumlah gabah isi per
malai berkisar antara 83,8 - 128 butir, dimana gabah berisi paling banyak terdapat
pada verietas Inpari 30 (128,7 butir) dan tidak berbeda nyata dengan varietas
Inpari 10, 122,2 butir. Sedangkan jumlah gabah berisi paling sedikit terdapat pada
varietas Mekongga (83,8 butir).
Selanjutnya, berat 1.000 biji berkisar antara 25,8 – 28,9 gram, dimana yang
terberat terdapat pada varietas Inpari 30 (28,9 gram). Demikian dengan Inpari
10 (26,5 gram). Sedangkan Mekongga (26,1 gram), serta Ciherang (25,8 gram)
sesuai dengan deskripsinya (27,0-27,7 gram).
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Hasil Gabah
Tabel 3. Hasil gabah dan peningkatan hasil gabah beberapa VUB padi. Desa
Merpak, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang. Tahun 2015
No

VUB

Hasil Gabah
(t GKP/ha)

1

Inpari 10

5,1 b

2

Inpari 30

6,4 a

42,2

3

Mekongga

4,8 c

6,6

4

Ciherang

4,5 c

Persentase peningkatan
Hasil Gabah (%)

13,3

Keterangan : Angka-angka pada masing-masing kolom diikuti huruf kecil yang sama
tidak berbeda nyata pada taraf 5% DMRT.

Hasil analisis sidik ragam terhadap hasil gabah kering panen (GKP)
didapatkan bahwa perlakuan VUB padi memberikan pengaruh nyata (Tabel
3). Hasil gabah berkisar antara 4,5-6,4 t GKP/ha, dimana hasil gabah tertinggi
terdapat pada varietas Inpari 30 (6,4 t GKP/ha) dan berbeda nyata dengan varietas
Inpari 10 (5,1 t GKP/ha), Mekongga (4,8 t GKP/ha), dan Ciherang (4,5 t GKP/
ha). Hasil gabah terendah diperoleh pada perlakuan varietas eksisiting Ciherang
(4,5 t GKP/ha) dan tidak berbeda nyata dengan varietas Mekongga (4,8 t GKP/
ha). Persentase peningkatan hasil gabah tertinggi didapatkan pada varietas Inpari
30 (42,2%) dan terendah pada varietas Mekongga (6,6%) dibanding perlakuan
varietas eksisting Ciherang.
Penerapan model PTT yaitu pemupukan berdasarkan kebutuhan tanaman
dapat meningkatkan hasil gabah. Penambahan pupuk Urea, SP 36, dan KCl
memberikan suplai hara N, P, dan K sesuai dengan kebutuhan tanaman. Tanaman
akan tumbuh dengan subur apabila unsur unsur yang dibutuhkan tersedia terutama
unsur hara makro seperti N, P dan K. Nitrogen berguna meningkatkan jumlah
anakan dan jumlah bulir per rumpun. Posfor memacu perkembangan akar, bunga
dan bulir, sedangkan Kalium memperbaiki kualitas gabah dan memperkuat
jaringan tanaman (Rauf. A.W et al., 2000)
Pemberian pupuk yang terlalu sedikit tidak memberikan tingkat produksi
yang optimal, sedangkan pemberian pupuk yang berlebihan, selain merupakan
pemborosan dana, juga menganggu keseimbangan unsur unsur hara dalam tanah
dan pencemaran lingkungan (Adiningsih S, et al., 1989; Moersidi et al., 1991
Puslittanak, 1992a, 1992b).
KESIMPULAN DAN SARAN
Dengan pengggunaan VUB didalam mengantisipasi perubahan iklim memberikan
kontribusi peningkatan produktivitas sebesar 42,2; 13,3,; 6,6 7%, pada lahan
suboptimal. Varietas Inpari 30, Inpari 10, Mekongga sangat adaptif pada
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lingkungan spesifik dan memberikan hasil berturut-turut 6,4; 5,1; 4,8,t GKP/ha di
atas varietas eksisting Ciherang (4,5 t GKP/ha) sehingga dapat dikembangkan di
wilaya tersebut.
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ABSTRAK
Adaptasi merupakan upaya yang sangat penting dilakukan dalam menghadapi
perubahan iklim. Salah satu strategi adaptasi adalah melalui budidaya padi rendah
emisi CH4. Badan Litbang Pertanian telah melepaskan banyak varietas padi unggul
berdaya hasil tinggi, namun belum banyak informasi berapa besarnya emisi yang
dilepaskan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi emisi
CH4 dari berbagai varietas padi dan informasi peluang varietas tersebut dalam
upaya adaptasi. Penelitian dilaksanakan di KP Balingtan pada musim gora
tahun 2015/2016. Delapan varietas unggul padi (Ciherang, Mekongga, Inpari
18, IPB 3S, Inpari 13, Inpari 31, Inpari 32 dan Inpari 33) ditanam dalam boks
berukuran 1 m2 yang berada pada plot berukuran 5 x 6 m2. Percobaan dirancang
secara acak kelompok dengan tiga ulangan. Pengambilan sampel CH4 dilakukan
dengan menggunakan alat pengukur GRK otomatis yang dioperasikan selama
pertumbuhan tanaman di musim gora. Sebanyak 24 boks berukuran 50 cm x 50 cm
x 100 cm digunakan untuk menagkap gas CH4. Gas dianalisa menggunakan Gas
Chromatography (GC) tipe 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa emisi CH4
yang dilepaskan dari delapan varietas berbeda nyata pada taraf P<0.05. Besarnya
emisi CH4 pada varietas Ciherang, Mekongga, Inpari 18, IPB 3S, Inpari 13, Inpari
31, Inpari 32 dan Inpari 33 adalah 229; 202; 249; 240; 168; 277; 285 dan 235 kg/
ha/musim, secara berturut-turut. Mekongga mempunyai peluang sebagai varietas
rendah emisi CH4 berdaya hasil cukup tinggi yang dapat digunakan dalam upaya
adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dari lahan sawah.
Kata kunci: adaptasi, perubahan iklim, metana, varietas padi
ABSTRACT
Adaptation is an important effort to deal with climate change. One of adaptation
strategy is cultivation using low-methane emission variety. Indonesian Agency
for Agriculture Research and Development (IAARD) have released high yield
rice varieties, however how much methane emission from those varieties were
unknown well. The objective of this study were to obtain the information of
methane emission from rice varieties and information on prospected varieties for
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adaptation to climate change. The study was conducted in Research Station of
Indonesian Agricultural Environment Research Institute (IAERI) on dry season
2015/2016. Eight of high yield rice varieties (Ciherang, Mekongga, Inpari 18,
IPB 3S, Inpari 13, Inpari 31, Inpari 32 and Inpari 33) were cultivated in 1 m2
subplot of 30 m2 plot, designed by randomize block design with three replicates.
Sampling of CH4 was carried out using automatically system of greenhouse gases
instrument operated during plant growth in wet season. Twenty four of permanent
close chambers, 1 m x 1 m x 1.2 m dimension of each chamber, were set up to
capture CH4 and gas was analyzed using Gas Chromatography (GC) type 2014.
The study showed that CH4 emission released from eight of rice varieties was
significant different (P<0.05). CH4 emission from Ciherang, Mekongga, Inpari 18,
IPB 3S, Inpari 13, Inpari 31, Inpari 32 and Inpari 33 were 229; 202; 249; 240;
168; 277; 285 and 235 kg/ha/season, respectively. Mekongga prospected as lowmethane emission variety for adaptation and mitigation strategy to climate change
Keywords: adaptation, climate change, methane, rice cultivar
PENDAHULUAN
Strategi adaptasi merupakan upaya penyesuaian kegiatan dan teknologi
dengan kondisi iklim akibat fenomena perubahan iklim yang disebabkan oleh
pemanasan global (Pedum Adaptasi PI, 2011). Menurut UU No 32 Tahun 2009
mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), adaptasi
diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan
dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim
dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim
berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan,
dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi. Menurut
Setyanto et al, 2013, sektor pertanian merupakan sektor yang paling rentan
terhadap perubahan iklim yang dapat mengakibatkan krisis ketersediaan pangan,
penurunan produktivitas dan pelandaian produksi tanaman pertanian dan degradasi
sumber daya lahan dan air.
Selain sebagai korban perubahan iklim, sektor pertanian juga merupakan
kontributor gas rumah kaca, terutama CH4. Padi sawah dengan sistem tergenangnya
dianggap sebagai sumber emisi CH4, yaitu 12% dari total sumber antropogenik
CH4 (IPCC, 2007). Diantara tanaman sereal lainnya seperti gandum dan jagung,
padi mempunyai GWP (Global Warming Potential) lebih besar, yaitu 3.8 Mg CO2
per ha per musim (Linquist et al, 2012). Oleh karena itu upaya mereduksi emisi
CH4 perlu dilakukan.
Upaya adaptasi merupakan prioritas utama dalam pembangunan pertanian
di Indonesia, terutama untuk komoditas utama tanaman pangan, hortikultura dan
perkebunan, namun upaya mitigasi juga tetap dilaksanakan. Strategi adaptasi dapat
dilakukan salah satunya dengan pengembangan teknologi budidaya yang lebih
toleran terhadap cekaman iklim (Pedum Adaptasi PI, 2011). Salah satu cara yang
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dilakukan adalah melalui seleksi varietas padi. Seleksi tersebut penting dilakukan
untuk mendapatkan varietas berdaya hasil tinggi dan menghasilkan emisi CH4
yang rendah. Perbedaan varietas padi dianggap berperan dalam mekanisme
pelepasan gas CH4. Badan Litbang Pertanian melepaskan varietas-varietas padi
unggul baru dengan produktivitas yang tinggi, namun informasi besarnya emisi
CH4 yang dilepaskan belum banyak diketahui. Distribusi varietas padi unggul
baru tidak hanya terbatas di daerah sawah irigasi, namun di lahan tadah hujan
pun varietas-varietas tersebut dapat ditemui. Lahan tadah hujan sebagai lahan sub
optimal berpeluang sebagai área pengembangan padi irigasi dengan menerapkan
managemen yang tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan
informasi besarnya emisi CH4 dari berbagai varietas padi yang ditanam pada lahan
tadah hujan dan mendapatkan informasi varietas-varietas yang berpeluang dalam
upaya adaptasi terhadap perubahan iklim.
METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan (KP) Balai Penelitian Lingkungan
Pertanian (Balingtan) pada musim gogo rancah (gora), Desember 2015-Maret
2016. Pengukuran fluks CH4 dilakukan dengan menggunakan automatically
system of close chamber yang dioperasikan selama musim gora. Sistem tersebut
dilengkapi dengan 24 chamber (boks) penangkap gas rumah kaca berukuran 50
cm x 50 cm x 100 cm.
Sistem membuka dan menutup dari boks penangkap GRK tersebut
dikendalikan oleh master control yang dioperasikan secara computerize di ruang
kontrol Laboratorium GRK, Balingtan. Gas dari masing-masing boks penangkap
dianalisa menggunakan Gas Chromatography (GC) tipe 2014 yang dilengkapi
dengan Flame Ionization Detector (FID) untuk mendeteksi gas CH4. Fluks CH4
dihitung dengan menggunakan persamaan:

E
dc/dt
Vch
Ach
mW
mV
T

: Emisi gas GRK (mg/m2/hari)
: Perbedaan konsentrasi GRK per waktu (ppm/menit)
: Volume boks (m3)
: Luas boks (m2)
: Berat molekul GRK (g)
: Volume molekul GRK (22,41 liter)
: Temperatur rata-rata selama pengambilan sampel (oC)

Sebanyak 8 varietas padi sawah irigasi digunakan dalam percobaan, yaitu
Ciherang (sebagai baseline), Mekongga, IPB 3S, Inpari 13, Inpari 18, Inpari 31,
Inpari 32 dan Inpari 33. Percobaan disusun secara acak kelompok dengan tiga
ulangan sehingga terdapat 24 plot percobaan. Masing-masing plot percobaan
mendapatkan perlakuan yang sama dalam sistem budidaya meliputi perlakuan air,
penggunaan pupuk organik dan anorganik, pencegahan dan pemberantasan hama
tanaman dan pemanenan.
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Selama pertumbuhan tanaman, air dipertahankan dalam kondisi tergenang.
Dosis pupuk anorganik yang digunakan adalah 120 kg/ha N, 45 kg/ha P2O5 dan 60
kg/ha K2O. Masing-masing plot percobaan diberikan biokompos dengan takaran
5 t/ha yang diberikan bersamaan dengan olah tanah. Upaya preventif terhadap
hama dilakukan dengan cara penyemprotan biopestisida yang dihasilkan oleh KP
Balingtan. Namun apabila serangan hama tidak dapat ditanggulangi maka upaya
pemberantasan dilakukan dengan menggunakan pestisida dengan dosis yang
direkomendasikan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pola fluks CH4 pada musim gora hampir sama di antara varietas yang digunakan.
Fluks CH4 meningkat seiring dengan pertumbuhan tanaman (meningkat dari fase
vegetatif ke fase reproduktif) kemudian menurun perlahan pada fase pematangan
hingga panen. Pola fluks CH4 pada penelitian ini sama dengan pola fluks dari
penelitian yang dilakukan oleh Gutierrez et al (2013). Pola fluks demikian terjadi
seiring dengan penurunan potensial redoks dan pertambahan pertumbuhan
tanaman.
Fluks CH4 secara kumulatif yang dihasilkan selama fase vegetatif (23-45 hari
setelah tumbuh) adalah 8.3 g/m2, sedangkan selama fase reproduktif (46-83 hari
setelah tumbuh) dan pematangan (84-101 hari setelah tumbuh) adalah 11.1 dan
3.5 g/m2, secara berturut-turut. Kumulatif fluks CH4 tertinggi pada fase vegetatif
dihasilkan oleh varietas Mekongga (8.8 g/m2) dan terendah oleh varietas Inpari
13 (7.4 g/m2). Namun pada fase reproduktif dan pematangan, varietas Mekongga
menghasilkan kumulatif fluks terendah, yaitu 8.2 dan 2.2 g/m2, sedangkan
kumulatif fluks tertinggi dihasilkan oleh varietas Inpari 31 (13.8 g/m2) dan varietas
Inpari 32 (5.5 g/m2), secara berturut-turut.
Rata-rata fluks CH4 yang dihasilkan oleh berbagai varietas padi pada fase
vegetatif tidak berbeda nyata pada taraf P<0.05 (Tabel 1), dengan fluks tertinggi
dihasilkan oleh varietas Mekongga (419 mg/m2/hari) dan terendah pada varietas
Inpari 13 (353 mg/m2/hari). Pada fase generatif, baik pada reproduktif maupun
pematangan, rata-rata fluks CH4 yang dihasilkan berbeda nyata (P<0.05) di antara
varietas padi. Pada fase reproduktif dan pematangan, fluks tertinggi dihasilkan
oleh varietas Inpari 31 (376 mg/m2/hari) dan Inpari 32 (349 mg/m2/hari), secara
berturut-turut, sedangkan fluks terendah dihasilkan oleh varietas Mekongga (219
dan 141 mg/m2/hari, secara berturut-turut).
Perbedaan besarnya fluks CH4 pada lahan sawah dipengaruhi oleh beberapa
faktor, yaitu penggunaan pupuk organik dan pupuk kimia, pengelolaan air irigasi,
sifat kimia-fisika tanah, suhu tanah dan udara, mikroorganisme dan karakteristik
varietas padi (Bodelier et al, 2000). Hasil penelitian Kartikawati dan Nursyamsi
(2013) menunjukkan bahwa penggunaan pupuk NPK dapat meningkatkan emisi
CH4, sedangkan penerapan intermittent irrigation menurunkan 60% emisi CH4
dibandingkan dengan pengairan tergenang. Pada penelitian ini, penggunaan pupuk
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organik dan pupuk kimia (NPK) serta pengelolaan air sama di antara varietas yang
digunakan, maka faktor tersebut dianggap tidak mempengaruhi terhadap emisi
CH4 yang dihasilkan dari berbagai varietas.
Tabel 1. Rata-rata fluks CH4 pada fase vegetatif dan generatif dari berbagai
varietas padi pada musim tanam gora 2015/2016 di KP Balingtan
Varietas

Fase vegetatif
(mg/m2/hari)

Fase generatif (mg/m2/hari)
Reproduktif

Pematangan

Ciherang

354 a

285 c

238 bc

Mekongga

419 a

219 d

141 d

Inpari 18

417 a

347 a

223 bcd

IPB 3s

388 a

337 ab

224 bcd

Inpari 13

353 a

189 d

152 cd

Inpari 31

408 a

376 a

250 b

Inpari 32

412 a

347 a

349 a

Inpari 33

410 a

288 bc

196 bcd

Nilai yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata (P<0.05)

Sifat tanah memberikan kontribusi terhadap besarnya fluks yang dilepaskan.
Hasil analisa terhadap tanah KP Balingtan menunjukkan bahwa komposisi tekstur
tanah terdiri dari 39% pasir dan 30% masing-masing debu dan liat. Menurut Zhang
et al. 2012, tanah yang mempunyai tekstur pasir-liat menghasilkan emisi CH4
lebih besar daripada tanah bertekstur lembut karena dipengaruhi oleh porositas
tanah. Rata-rata suhu udara meningkat seiring dengan fase pertumbuhan tanaman
(Tabel 2). Rata-rata suhu tertinggi terjadi pada fase pematangan, sedangkan
jumlah radiasi matahari dan curah hujan tertinggi terjadi pada fase reproduktif.
Menurut Gutierrez et al. 2013, suhu dan curah hujan yang tinggi berpengaruh
pada meningkatnya emisi CH4 pada fase pembentukan malai sampai dengan akhir
fase reproduktif. Sass dan Cicerone (2002) menyatakan bahwa radiasi matahari
berkorelasi dengan pelepasan gas CH4, dimana peningkatan radiasi matahari
akan meningkatkan aktivitas fotosintesis yang selanjutnya meningkatkan jumlah
biomas tanaman.
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Tabel 2. Kondisi cuaca di KP Balingtan pada musim gora 2015/2016 di KP
Balingtan
Fase
pertumbuhan
Vegetatif
Reproduktif
Pematangan

Rata-rata suhu Udara (oC)
Maks.
39.7
39.9
40.4

Min.
24.0
23.7
24.1

06.30
35.6
35.5
36.1

13.30
39.5
39.7
40.2

16.30
36.6
36.6
36.7

Radiasi
matahari
(Cal/cm2)
10758
16595
9457

CH
(mm)
237
280
159

Peningkatan radiasi matahari terlihat berpengaruh terhadap peningkatan
jumlah anakan (Tabel 3). Pada awal fase vegetatif, jumlah anakan tidak berbeda
nyata namun setelah memasuki fase vegetatif akhir jumlah anakan terlihat
signifikan pada taraf P<0.05. Pada semua varietas Inpari (Inpari 18, 13, 31, 32
dan 32) terlihat menghasilkan anakan yang efektif karena menghasilkan jumlah
anakan maksimum lebih banyak dibandingkan varietas Ciherang, Mekongga dan
IPB 3S.

Besarnya fluks CH4 yang dihasilkan pada fase vegetatif merupakan
kontribusi dari banyaknya jumlah anakan yang dihasilkan. Sedangkan
fluks CH4 yang dihasilkan pada fase reproduktif selain disebabkan karena jumlah

anakan juga karena sumbangan bahan organik dari anakan yang mati (Tabel 1
dan Tabel 3). Bahan organik dan eksudat akar merupakan sumber utama bagi
bakteri metanogen untuk melakukan aktivitasnya dan memproduksi gas metana
(Kerdchoechuen, 2005; Win et al. 2011).
Tabel 3. Rata-rata jumlah anakan dari berbagai varietas padi pada musim gora
2015/2016 di KP Balingtan
Jumlah Anakan
Varietas

27

Ciherang
Mekongga
Inpari 18
IPB 3s
Inpari 13
Inpari 31
Inpari 32
Inpari 33

14
13
10
10
10
13
12
14

a
a
a
a
a
a
a
a

44
55
66
80
------------------Hari Setelah Tumbuh -------------16 abc
19 a
15 ab
13 bcd
16 abc
19 a
14 ab
14 abc
14 bc
14 bc
13 bc
12 cd
12 c
13 c
11 c
11 d
15 abc
18 ab
13 bc
13 bcd
19 abc
21 a
15 ab
15 ab
18 ab
21 a
15 ab
14 abc
17 abc
21 a
16 a
16 a

97
14
14
12
10
13
15
14
16

ab
ab
bc
c
bc
ab
ab
a

Nilai yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata (P<0.05)

Masing-masing varietas mempunyai karakteristik yang berbeda yang pada
akhirnya diekspresikan dalam komponen hasil (Tabel 4). Varietas Mekongga
merupakan varietas yang paling produktif karena menghasilkan persentase gabah
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hampa paling sedikit (yaitu 16%), sebagai pembanding presentase gabah hampa
varietas Inpari 18, IPB 3S, Inpari 13 dan Inpari 31 adalah 29%, 33%, 38% dan
37%, secara berturut-turut. Bobot jerami tidak signifikan diantara varietas yang
digunakan. Bobot jerami tertinggi dihasilkan oleh varietas IPB 3S (8.0 t/ha). Hasil
padi terlihat signifikan diantara varietas padi dengan hasil tertinggi pada varietas
Inpari 32 (7.78 t/ha).
Tabel 4. Komponen hasil, emisi CH4 dan indeks gabah/emisi dari berbagai
varietas padi pada musim gora 2015/2016 di KP Balingtan.
Komponen hasil
Berat
Varietas
1000
butir
(g)
Ciherang
27.9 a
Mekongga 27.6 a
Inpari 18
27.5 a
IPB 3s
28.0 a
Inpari 13
26.4 a
Inpari 31
27.1 a
Inpari 32
28.3 a
Inpari 33
28.2 a

Gabah isi
(butir)

Gabah
hampa
(butir)

1091
1173
822
974
808
1016
1040
937

290
228
329
471
498
605
328
282

ab
a
b
ab
b
ab
ab
ab

b
b
ab
ab
ab
a
b
b

Jumlah
anakan
produktif
14
14
12
10
13
15
14
16

ab
ab
bc
c
bc
ab
ab
a

Bobot
jerami
(t/ha)

GKG (t/
ha)

Emisi
CH4
(kg/ha/
musim)

6.9
6.8
7.2
8.0
7.2
6.4
6.7
6.1

5.98
6.51
6.09
5.69
5.82
7.12
7.78
5.86

229
202
249
240
168
277
285
235

a
a
a
a
a
a
a
a

bc
bc
bc
c
c
ab
a
c

bc
cd
ab
b
d
a
a
bc

Indeks
gabah/
emisi
26
33
24
24
22
25
26
24

Nilai yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata (P<0.05)

Emisi CH4 dari kedelapan varietas yang menggunakan pengairan tergenang
berkisar antara 168 - 285 kg/ha/musim dengan emisi tertinggi dihasilkan oleh
varietas Inpari 32. Emisi CH4 terlihat signifikan berbeda diantara varietas yang
digunakan. Perbedaan emisi CH4 disebabkan karena karakteristik masing-masing
varietas yang berbeda diantaranya jumlah anakan dan umur tanaman. Gas CH4
terlepas dari tanah menuju atmosfer melalui aerenkima yang umumnya ada
di batang padi, oleh karena itu semakin banyak anakan peluang gas CH4 yang
terlepas akan semakin banyak pula.
Semakin pendek umur tanaman maka siklus pelaluan gas CH4 akan semakin
pendek sehingga varietas padi umur genjah akan menghasilkan emisi CH4 lebih
rendah dibandingkan dengan varietas umur dalam. Pada penelitian ini, panen
pada beberapa varietas dilakukan pada waktu yang berbeda, yaitu 100 hari setelah
tumbuh untuk varietas IPB 3S, Inpari 13, Inpari 18 dan 106 hari setelah tumbuh
untuk varietas Ciherang, Mekongga, Inpari 31, Inpari 32 dan Inpari 33.
Emisi dan produksi merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam upaya
adaptasi dan mitigasi GRK. Hal ini sejalan dengan Denier van der Gon et al.
(2002) yang menyatakan bahwa reduksi emisi CH4 dengan tetap mempertahankan
peningkatan produksi padi adalah penting dilakukan. Terlebih padi adalah bahan
pangan utama bagi 50% penduduk dunia dan dianggap sebagai sumber emisi CH4
(Sass and Cicerone, 2002).
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Berdasarkan Tabel 4, Inpari 32 menghasilkan gabah tertinggi namun juga
emisi CH4 tertinggi. Idealnya varietas yang digunakan dalam upaya adaptasi dan
mitigasi adalah varietas yang menghasilkan produksi padi tinggi namun rendah
emisi CH4. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan indektasi hasil gabah dan
emisi yang menggambarkan besarnya emisi CH4 dalam gabah yang dihasilkan.
Semakin tinggi indeks gabah/emisi maka semakin baik pula varietas tersebut.
Dari penelitian ini, varietas Mekongga, Ciherang dan Inpari 32 menghasilkan
indeks gabah/emisi yang lebih tinggi dari varietas lainnya, yaitu 33 dan 26, secara
berturut-turut. Hal ini berarti ketiga varietas tersebut mempunyai peluang dapat
digunakan dalam upaya adaptasi dan mitigasi GRK, terutama CH4 di lahan sawah.
KESIMPULAN
Emisi CH4 dari delapan varietas padi unggul, Ciherang, Mekongga, Inpari 18,
IPB 3S, Inpari 13, Inpari 31, Inpari 32 dan Inpari 33 adalah 229; 202; 249; 240;
168; 277 dan 285 kg/ha/musim. Varietas Mekongga mempunyai peluang sebagai
varietas rendah emisi CH4 berdaya hasil cukup tinggi yang dapat digunakan dalam
upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dari lahan sawah.
SARAN
Eksplorasi karakteristik-karakteristik lain dari tanaman padi yang berpeluang
menekan emisi CH4 namun tetap menghasilkan produksi gabah tinggi perlu
dilakukan sehingga pemulia dapat merakit varietas unggul baru yang adaptif
terhadap perubahan iklim.
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KAJIAN PENDEKATAN PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU
PADI SAWAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PRODUKSI PADI
DI KABUPATEN BATUBARA
Khairiah
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara
HP 085372782533, email khairiahjalil@gmail.com)
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ABSTRAK
Komponen teknologi utama pada pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu
daya adaptasinya luas dan pengaruh positifnya terhadap produktifitas jelas, dan
komponen teknologi pilihan yang dapat dipilih disesuaikan dengan kondisi
agroekologi setempat. Kajian pendekatan pengelolaan tanaman terpadu padi
sawah dalam rangka peningkatan produksi padi dilaksanakan pada bulan Juli
2016, di Desa Pematang Cengkring Kecamatan Medang Deras, Desa Perupuk
Kecamatan Lima Puluh dan Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten
Batubara dengan cara wawancara mendalam dan FGD kepada ketua Gapoktan,
kelompok tani dan petani pada desa kajian. Hasil kajian dengan pelaksanaaan
pendekatan PTT padi di Kabupaten Batubara masih tergolong sedang, Dengan
demikian program PTT masih perlu disosialisasikan ke petani, kelompok tani,
gabungan kelompok tani, tokoh masyarakat, Penyuluh Pertanian Lapangan
dan Dinas/ Instansi terkait mutlak diperlukan guna lebih mendukung terhadap
keberhasilan pertanian khususnya produksi padi
Kata kunci: : PTT, peningkatan produksi, Kab Batubara
ABSTRACT
The main technology components on a comprehensive approach to PTT
adaptability and positive influence on productivity is clear, and component
technology options that can be selected adapted to local agro-ecological conditions.
Assessment approach integrated crop management of paddy in order to increase
rice production was carried out in July 2016, in Pematang Cengkring village,
Medang Deras sub district, perupuk village, Lima Puluh sub District and Titi
Payung village, Air Putih sub district,Batubara district whit in-depth interviews
and focus group discussions to the Gapoktan, farmer groups and farmers. Result
The study are execution approach of integrated crop management (ICM) of rice
in Batubara district is still relatively moderate, thus the PTT program still need to
be disseminated to farmers, Gapoktan groups, farmer group, community leaders,
Agricultural Extension Workers and Department / Institution related absolutely
necessary in order to better support the the success of agriculture, especially rice
production
Keywords: PTT. increase production, Batubara district
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PENDAHULUAN
Tantangan pemenuhan kebutuhan beras nasional ke depan akan semakin sulit,
karena lahan sawah irigasi subur banyak yang terkonvensi untuk kepentingan non
pertanian dan tingkat produktivitasnya juga cenderung menurun serta penduduk
yang perlu beras terus bertambah ( Toha,2008).
Sementara perjalanan perpadian di Indonesia sudah sangat panjang diwarnai
tantangan untuk mencukupi kebutuhan pangan (beras) masyarakat Indonesia.
Kondisi perpadian secara umum di Indonesia adalah: (1) biaya produksi usahatani
yang tinggi karena kenaikan harga-harga sarana produksi, subsidi yang semakin
dikurangi, (2) kesuburan tanah yang semakin menurun, akibat dari intensive
farming system yang terus-menerus, (3) stagnasi teknologi, sebagai akibat potensi
genetik padi yang makin menurun (Zaini, dkk, 2004)
Dalam rangka mengatasi permasalahan diatas salah satunya adalah dengan
Pengelolaan tanaman terpadu (PTT) yaitu pendekatan dalam pengelolaan hara,
air, tanaman dan organisme pengganggu tanaman (OPT) secara terpadu dan
berkelanjutan dalam upaya peningkatan produktivitas tanaman, pendapatan petani
serta menjamin keberlanjutan kelestarian lingkungan (Suryana dkk., 2008). Dengan
pendekatan PTT, petani disediakan komponen teknologi utama yang adaptasinya
luas dan pengaruh positifnya terhadap produktifitas jelas, dan komponen teknologi
pilihan yang dapat dipilih disesuaikan dengan kondisi agroekologi setempat.
PTT padi sawah adalah suatu pendekatan inovatif dalam upaya peningkatan
efisiensi usaha tani padi sawah dengan menggabungkan berbagai komponen
teknologi yang saling menunjang dan dengan memperhatikan penggunaan
sumber daya alam secara bijak agar memberikan pengaruh yang lebih baik
terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman. PTT padi sawah bertujuan
untuk meningkatkan produktivitas tanaman dari segi hasil dan kualitas melalui
penerapan teknologi yang cocok dengan kondisi setempat (spesifik lokasi) serta
menjaga kelestarian lingkungan. Dengan meningkatnya hasil produksi diharapkan
pendapatan petani akan meningkat. Sebagai salah satu upaya maupun inovasi untuk
meningkatkan produktivitas tanaman penerapan PTT padi sawah didasarkan pada
empat prinsip, yaitu :
1.

Terpadu ; bukan merupakan teknologi maupun paket teknologi tetapi
merupakan suatu pendekatan agar sumberdaya tanaman, tanah dan air dapat
dikelola dengan sebaik-baiknya secara terpadu.

2.

Sinergis ; memanfaatkan teknologi pertanian yang sudah dikembangkan dan
diterapkan dengan memperhatikan unsur keterkaitan sinergis antar teknologi.

3.

Spesifik lokasi ; memperhatikan kesesuaian teknologi dengan lingkungan
fisik maupun sosial budaya dan ekonomi pertanian setempat.

4.

Partisipatif ; petani turut berperan serta dalam memilih dan menguji teknologi
yang sesuai dengan kemampuan petani dan kondisi setempat melalui proses
pembelajaran dalam bentuk laboratorium lapangan.
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Dalam penerapan PTT padi sawah tidak lagi dikenal rekomendasi untuk
diterapkan secara nasional karena petani secara bertahap dapat memilih sendiri
komponen teknologi yang paling sesuai dengan kemampuan petani dan keadaan
setempat untuk diterapkan dengan mengutamakan efisiensi biaya produksi dan
komponen teknologi yang saling menunjang untuk diterapkan. (Badan Litbang
Pertanian 2007)
Penggunaan benih bermutu (bersertifikat) dalam PTT padi sawah dapat
meningkatkan hasil (Zaini, et al ., 2009), karena benih bermutu akan mampu
tumbuh baik pada kondisi lahan yang kurang menguntungkan, bebas dari hama
penyakit yang terbawa benih sehingga akan mengurangi resiko gagal panen.
Interaksi antara komponen teknologi VUB, pemupukan, dan irigasi akan mampu
memberikan sumbangan terhadap peningkatan hasil sampai 75% (Ruskandar,
2007)
Pelaksanaan PTT di Sumatera Utara dilaporkan oleh JonHarnas. 2014, pada
tahun 2011 dan 2012 model pembangunan pertanian perdesaan melalui inovasi
(m-P3MI) salah satu inovasi yang dianjurkan pada lahan sawah dan prioritas utama
adalah sistem tanam jajar legowo 4 : 1 di Kecamatan Kotanopan dengan varietas
Mekongga. Hasil panen legowo 4:1 dengan menerapkan berbagai teknologi utama
dalam PTT dapat meningkatkan hasil dari 5,4 t/ha menjadi 7,4 ton/ha.
Dengan demikian pendekatan PTT padi yang telah dihasilkan dan
dikembangkan oleh Badan Litbang Pertanian ternyata mampu meningkatkan
produktivitas, efisien input produksi serta peningkatan pendapatan, hal ini
dinyatakan oleh Adnyana dan Kariyasa, 2006.
Inovasi PTT diprogramkan dalam upaya peningkatan produksi padi nasional,
disosialisasikan dalam Sekolah lapang Pengelolaan Tanaman terpadu (SL-PTT),
Program ini dilaksanakan Ditjen Tanaman Pangan dan Badan Pengembangan
SDM Pertanian.Tulisan ini dalam rangka mendeskripsikan pelaksanaan SL PTT
di kabupaten Batubara
METODOLOGI
Kajian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2016, di desa Pematang Cengkring
Kecamatan Medang deras, desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh dan Desa Titi
Payung Kecamatann Air Putih Kabupaten Batubara dengan cara wawancara
mendalam ketua Gapoktan, kelompok tani dan petani pada desa kajian.
Pengumpulan data dan informasi primer juga dilakukan melalui diskusi terfokus
(focus group discussion) Untuk menggali data dan informasi sekunder dilakukan
penelusuran dokumentasi, pelaporan dan publikasi melalui desk work yang
intensif di Dinas/Instansi terkait yang relevan. Analisis data bersifat deskriptif,
kualitatif sehingga representasi dan akurasi data/informasi tidak didasarkan pada
jumlah responden, tetapi pada relevansi dan kualifikasi responden.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
KEADAAN DEMOGRAFI DAN PERTANIAN DI KABUPATEN BATUBARA
1.

Letak dan Keadaan Geografi
Kabupaten Batu Bara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi
Sumatera Utara yang baru terbentuk pada tahun 2007, yang merupakan
pemekaran dari Kabupaten Asahan. Kabupaten Batu Bara berada di kawasan
pantai timur Sumatera Utara dengan luas wilayah 904.96 km2 (90.496 ha).
Wilayah Kabupaten Batu Bara berbatasan dengan Selat Malaka (sebelah
Timur), sebelah Barat dengan Kabupaten Simalungun, sebelah Utara
dengan Kabupaten Serdang Bedagai, dan sebelah Selatan berbatasan dengan
Kabupaten Asahan.
Secara geografis kabupaten Batu Bara ini berada diantara 2003’00” 3 26’00” Lintang Utara dan 99001’ - 100’00” Bujur Timur, dengan ketinggian
tempat 0-50 meter d.p.l. jumlah hari hujan pada tahun 2014, ada 96 hari dengan
curah hujan 1395 mm, keadaan penduduk di Kab Batubara dapat dilihat pada
Tabel 1
0

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Batu Bara,
2011 – 2014
Kecamatan

2011

2012

2013

2014

Sei Balai

26 914

27 073

27 211

27 609

Tanjung Tiram

63 728

63 996

64 321

66 749

Talawi

54 185

54 445

54 722

57 128

Lima Puluh

85 811

86 079

86 517

89 033

Air Putih

47 017

47 171

47 411

49 217

Sei Suka

53 010

53 206

53 476

55 045

Medang Deras

48 735

49 053

49 302

51 698

Batu Bara

379 400

381 023

382 960

396 479

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara

Berdasarkan data BPS pada tahun 2014 jumlah penduduk Kabupaten
Batu Bara adalah 396479 jiwa termasuk penduduk yang bertempat tinggal
tidak tetap dan termasuk urutan ke-9 terbesar se Sumatera Utara setelah
Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten
Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten
Labuhan Batu, dan Kabupaten Mandailing Natal. Jumlah penduduk terbesar
terdapat di Kecamatan Lima Puluh dengan tingkat persebaran penduduk
sebesar 22,62 persen, sedangkan Sei Balai adalah yang terkecil yaitu 7,09
persen.
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Pelaksanaan SL-PTT padi
Kabupaten Batu Bara merupakan salah satu wilayah penghasil padi di
Sumatera Utara, Luas tanam dan panen padi dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, dan Rata-Rata Produksi Padi
Sawah dan Padi Ladang Menurut Kecamatan di Kabupaten Batu Bara,
2014
Luas Tanam Luas Panen
Produksi
(Ha)
(Ha)
(Ton)
Sei Balai
3 763
3 798
19 179,90
Tanjung Tiram
433
914
4 606,56
Talawi
2 981
2 982
14 954,73
Lima Puluh
9 624
9 149
46 842,88
Air Putih
9 687
9 076
46 559,88
Sei Suka
2 830
2 760
14 103,60
Medang Deras
5 601
5 441
28 293,20
Batu Bara
34 919
34 120
173 841,40
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Batu Bara 2015
Kecamatan

Rata-Rata Produksi
(Kw/Ha)
50,50
50,40
50,15
51,20
51,30
51,10
52,00
50,95

Luas tanam padi pada tahun 2014 jauh lebih rendah dari pada tahun 2012
seluas 36.395 ha dan luas panen adalah 36.395 ha. Produksi padi sawah tahun
2012 mencapai 176.642 ton dengan rata-rata produksi 48,27 kw/ha, ahan tetapi
produksi hasil lebih tinggi pada tahun 2014 dengan rata – rata produksi 50,95%.
Produksi padi terbesar terdapat di Kecamatan Sei balai dan Tanjung Tiram.

Berdasarkan hasil analisis terhadap beberapa parameter biofisik
wilayah yang menghasilkan zona agro ekologi, di Kabupaten Batu Bara
terdapat 3 subzona dominan yaitu 4a2, 6, dan 1. Subzona 4a2 dianjurkan
untuk pertanian lahan kering, namun penggunaan di lapangan adalah
perkebunan, sawah, dan hutan, sehingga intervensi yang dapat dianjurkan
adalah program ekstensifikasi dengan alternatif komoditas meliputi padi
ladang, jagung, kedelai, kacang tanah, cabai, nenas, dan ternak. Subzona 6
secara biofisik dianjurkan untuk digunakan sebagai hutan produksi dengan
berbagai vegetasi alami, namun realisasinya digunakan sebagai tanaman
perkebunan. Oleh karena itu, intervensi yang dianjurkan adalah dalam
bentuk rehabilitasi. Sementara itu subzona 1 dianjurkan sebagai hutan
lindung (Ibrahim et al, 1999).
Waktu tanam padi di Kabupaten Batu Bara secara umum adalah pada periode
April-September, dan Oktober-Maret yakni 2 kali tanam dalam setahun dengan
pola tanam padi-padi. Di beberapa lokasi terdapat pula pola tanam padi-semangka
seperti di Kecamatan Air Putih dan di Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh.
Sementara itu menurut Kalender Tanam, Kabupaten Batu Bara memiliki potensi
untuk tiga kali waktu tanam dalam setahun dan untuk Kecamatan lima puluh dan
Kecamatan Talawi dapat menanam padi sepanjang tahun.
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Kondisi iklim pada saat ini telah mengalami perubahan yang berdampak
pada bidang pertanian terutama tanaman padi sawah menyebabkan informasi
iklim sangat diperlukan agar jadwal tanam padi sawah dapat sesuai dengan iklim
yang dibutuhkan sehingga tanaman padi sawah dapat tumbuh dengan baik dan
produksi padi sawah dapat terus ditingkatkan.
Kalender tanam terpadu merupakan pedoman atau alat bantu yang
memberikan informasi spasial dan tabular tentang prediksi musim, awal tanam,
pola tanam, luas tanam potensial, wilayah rawan banjir dan kekeringan, potensi
serangan OPT, serta rekomendasi varietas dan kebutuhan pupuk berdasarkan
prediksi variabilitas dan perubahan iklim. Manfaat kalender tanam terpadu antara
lain : a) menentukan waktu tanam setiap musim (MH, MK-1 dan MK-2), b)
menentukan pola, rotasi tanam dan rekomendasi teknologi pada skala kecamatan,
c) menduga potensi luas tanam untuk mendukung sistem perencanaan tanam
dan produksi tanaman pangan, d) mengurangi resiko penurunan dan kegagalan
produksi serta kerugian petani akibat kekeringan, banjir, dan serangan OPT.
(katam, 2015)
Berdasarkan informasi Kalender Tanam rekomendasi pemupukan di
Kabupaten Batu Bara adalah urea 250 kg/ha, SP-36 75 kg/ha, dan KCl 50 kg/ha
jika tanpa penambahan bahan organik, jika diberikan penambahan jerami 2 ton/ha
rekomendasi pemupukannya adalah urea 230 kg/ha, SP-36 75 kg/ha, dan KCl 0 kg/
ha, sedangkan jika diberikan pupuk organik 2 ton/ha, rekomendasi pemupukannya
adalah 225 kg/ha, SP-36 25 kg/ha, dan KCl 30 kg/ha. Dengan demikian, jika
memanfaatkan informasi kalender tanam dan menerapkan PTT padi, petani akan
dapat meningkatkan hasil padi dan efisien dalam penggunaan pupuk.
Sejak digulirkannya kegiatan PTT Padi pada tahun 2002 dan sejak tahun
2008 implementasinya dalam bentuk SL-PTT, salah satu teknologi yang
diintroduksikan dan harus dilakukan di Laboratorium Lapang (LL), Pelaksanaan
SL- PTT padi di Kab Batubara dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.
Tabel 3. Pelaksanaan SL-PTT padi Non Hibrida Tahun 2013 di kab Batubara
No

Kecamatan

Luas
areal
(ha)

Jlh
SLPTT

1
2
3
4
5
6
7

Medang Deras
Sei suka
Air Putih
Lima Puluh
Talawi
Tanjung Tiram
Sei Balai

2075
1500
2350
700
140
500
1300

62
41
53
45
20
14
32

Provitas
SLPTT
(UHP)
(Kw/Ha)
60
58
67
58
62

Produksi Provitas LL Provitas
(Ton)
UPK(Kw/
Luar
Ha)
SL-PTT
(LUHP)
13.387
70
65
9.000
58
60
6800
70
68
2400
55
58
2925
62
65

Sumber : Dinas Pertanian Prov SUMUT2014 Ket – data tdk msk
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Produksi dan provitas padi yang dihasilkan pada laboratorium lapang (LL)
dalam unit pengkajian Khusus (UPK), seharusnya produksi lebih tinggi karena
menerapkan teknologi PTT dibandingkan pada unit hamparan pengkajian (UHP)
dengan luar unit hamparan pengkajian ( LUHP) kenyataannya tidak demikian
bahkan di kecamatan lima puluh LL lebih rendah. Dari pelaksanakan kajian
Khairiah dan Didik Harnowo, 2010 bahwa telah diterapkannya PTT padi pada
primatani di gapoktan maju bersama desa Siparepare kecamatan Air Putih Kab
Batubara pada tahun 2004 .Prioritas utama petani dalam melaksanakan penerapan
teknologi PTT adalah untuk meningkatkan produktivitas atau hasil yang lebih
tinggi. Selain itu teknologinya mudah diterapkan (tidak rumit) dan murah, resiko
kegagalannya rendah serta pasarnya ada.
Sebagian besar responden mengetahui komponen teknologi dalam
pendekatan PTT diantaranya penggunaan varietas unggul baru . pada daerah
kajian penyebaran varietas unggul baru dapat dilihat pada Tabel 4
Tabel 4. Sebaran Varietas Unggul Baru yang ditanam pada MT1, 2016 pada
daerah kajian
No Uraian
1
2
3
4
5
6

Ciherang
Mekongga
Cibogo
IR 64
Inpari 30
Harum, inpari cidenuk, inpari
3, 10, 28, 32 dll

Desa P
Cengkring
(%)
15
67
7
8
0
3

Desa Perupuk
(%)
45
50
0
0
0
5

Desa Titi
Payung
(%)
30
30
0
0
30
10

Sumber : dari hasil kajian 2016

Vub mekongga mau pun ciherang masih ditanam pada musim tanam MT1
2006 ini, hal ini disebabkan karena benih bantuan. Selain itu menurut Susilawati et
al 2013 Varietas ciherang dan mekongga karakternya mirip dengan IR64. Menurut
Ardjasa et al., 2004 bahwa penggunaan varietas secara terus menerus dari musim
ke musim dalam suatu hamparan akan dapat memberikan hasil yang cenderung
menurun Oleh karena itu, perlu dilakukan pergiliran varietas dengan penggunaan
varietas lainnya.. seperti varietas ciherang dari tahun 2002 sampai sekarang masih
digunakan petani. Varietas unggul baru inpari 30 , ini adalah demfam BPTP Sumut.
Penerapan penggunaan bibit muda <15hari menghadapi berbagai kendala
diantaranya, tingginya serangan hama pada umur 7 – 14 hst (hari setelah tanam)
sehingga umur tanam pindah setelah semai umur 20-25 hst
Penggunaan pupuk berimbang masih sebagian kecil petani menerapkannya.
Begitu juga dengan pupuk organik, hal ini disebabkan karena memerlukan tempat
dan tenaga yang lebih banyak dilapangan .Penggunaan BWD sebagai dasar
pemberian pupuk susulan urea kedua dilapangan sulit diterapkan karena petani
masih belum mempunyai alat .
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Sistem tanam legowo di Kabupaten dinyatakan oleh Batubara Fatimah S
2014, bahwa cara tanam jajar legowo di Kabupaten Batu Bara mulai diterapkan
pada tahun 2010 saat pelaksanaan program sekolah lapang pengelolaan tanaman
terpadu (SLPTT) padi sawah dan juga beberapa demplot dan pengkajian padi
sawah yang dilaksanakan oleh BPTP Sumut di Kabupaten Batu Bara. Berdasarkan
data dari Dinas Pertanian Kabupaten Batu Bara, sampai dengan tahun 2013 sistem
tanam jajar legowo telah diterapkan sekitar 85 persen oleh petani. Cara tanam
jajar legowo yang biasa dilakukan oleh petani di Kabupaten Batu Bara adalah jajar
legowo 4:1, dan 5:1 dengan rata-rata kenaikan hasil 1-2 ton/ha. Petani yang telah
menerapkan jajar legowo pada umumnya merasa puas karena dapat meningkatkan
hasil padi, walaupun masih ada sebagian petani yang belum menerapkan dengan
alasan lebih sulit untuk dilakukan dan memakan waktu lama untuk penanaman.
Jumlah Pelaksanaan Penyuluh Lapang di kab Batubara dalam rangka
mendisseminasikan SL- PTT padi PNS ada 21 orang dan THL-TB 41 orang
(Bakorluh,2011)
Menurut Khairiah, 2012 bahwa penyelenggaraan penyuluhan tentang SLPTTpadi belum terencana dengan baik dari tingkat pusat, Propinsi, Kabupaten /
Kota dan BPP
Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh khairiah dan wasito 2010, tentang
perilaku petani dalam pendekatan PTT dan agroindustry padi memperlihatkan
bahwa tingkat perilaku petani dalam pendekatan PTT padi sawah berada pada
tingkat sedang untuk sebagian besar indikator. Hal ini menunjukkan bahwa baru
sebagian kecil komponen PTT padi sawah diterapkankan secara baik oleh petani
seperti yang terdapat pada Tabel 5
Tabel 5. Distribusi Petani Menurut Perilakunya Dalam Pendekatan PTT padi sawah
Klasifikikasi perilaku
Rata – rata skor
Rendah ( 7-11)
10,63
Sedang ( 12-16)
14,46
Tinggi
18,27
Rata- rata keseluruhan 15.13

Jumlah Petani
8
50
22

Persentase (%)
10
62,5
27,5

Sumber : Khairiah dan wasito 2010

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa dari 80 petani ada 62,5% petani
memiliki tingkat perilaku kategori sedang dengan rata – rata skor 15,13. Fakta ini
menunjukkan bahwa pada umumnya petani telah menerapkan pendekatan PTT
hanya sebagian kecil petani yang belum menerapkan komponen – komponen
teknologi PTT berhubungan dengan motivasi petani yang masih tergolong sedang
KESIMPULAN
Beberapa komponen teknologi pengelolaan tanaman terpadu (PTT) padi sawah
dapat dengan mudah disinergikan oleh petani karena sesuai dengan apa yang
mereka lakukan selama ini.
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Tingkat perilaku petani dalam menjalankan PTT padi tergolong sedang,
dengan demikian produksi padi masih dapat ditingkatkan jika semua komponen
teknologi dijalankan sesuai dengan spesifik lokasi.
SARAN
1.

Walaupun petani sudah menerima teknologi pengelolaan tanaman terpadu
sejak tahun 2004 akan tetapi mengubah kebiasaan perilaku petani yang
kurang kondusif dalam mengadopsi pengelolaan tanaman terpadu padi
masih diperlukan pembinaan dan bimbingan secara kontinyu serta terencana.

2.

Peran serta Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok tani, Tokoh
Masyarakat, Penyuluh Pertanian Lapangan dan Dinas/ Instansi terkait mutlak
diperlukan guna lebih mendukung terhadap keberhasilan pertanian khususnya
produksi padi.
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ABSTRAK
Peluang perbaikan penyiapan lahan sawah melalui olah kering dengan mesin
traktor berkapasitas besar bertujuan agar waktu tanam padi dapat serempak dan
hemat air. Dengan menggunakan mesin traktor pertanian berkapasitas besar
pada lahan sawah beirigasi dan sawah tadah hujan pada Musim Tanam II atau
menjelang musim hujan, tanah dapat segera diolah. Penggunaan mesin traktor
yang berat maupun jenis alat pengolah tanah yang tepat dapat mempercepat
terbentuknya lapisan tapak bajak. Akibatnya kehilangan air karena perkolasi pada
lahan sawah dapat berkurang. Penyiapan lahan sawah semacam ini diperkirakan
dapat menghemat air sebanyak 200 mm tanaman-1. Walaupun kebutuhan air
tanaman padi tergantung dari tekstur dan kadar air awal tanah yang akan diairi,
namun demikian pengolahan tanah kering juga memberikan dampak terhadap
peningkatan efisiensi penggunaan air dan luas tanam. Kapasitas pengolahan tanah
kering menggunakan traktor roda 4 berdaya 48 HP pada tanah Vertisol di KP
Sukamandi, Subang BB Padi adalah 0,16 ha/jam.
Kata kunci : Penyiapan lahan, olah tanah kering, tanam padi serempak, hemat air
ABSTRACT
Opportunities to improve the land preparation of paddy field through tillage dry
soil using large capacity tractor engine aims to sincronise the rice planting time
and to save water. By using the tractor under irrigated and rainfed rice field at
the planting season II or prior to rainy season can be immediately done. Either
heavy tractor engine or appropriate type of soil implement could accelerate the
plow pan formation. So that water loss due to percolation from paddy field could
be minimized. Dry field preparation estimated water saving as much as 200 mm
plant-1. Although rice water consumption depends on the texture and the soil
moisture content at the beginning watering, on the other hand the dry tillage also
impacted either to water used efficiency or increasing planting areas. Capacity
dry soil preparation using 4 wheels tractor with 48 HP at Sukamandi Vertisol soil,
ICRR was 0.16 ha/h.
Keyword : Land preparation, tillage dry soil, sincronised rice planting, water saving.
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PENDAHULUAN
Perubahan iklim global akan mengurangi kapasitas (daya hasil dan stabilitas)
produksi pertanian pada tingkat nasional dan global sehingga menjadi ancaman
terhadap ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air. Peningkatan
kelangkaan ketersediaan dan persaingan lahan dan air akan menimbulkan
kesulitan dalam ekstensifikasi lahan dan air untuk pertanian yang selanjutnya akan
mendorong munculnya gerakan land and water grabbing pada tatanan global.
Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi akan meningkatkan kebutuhan bahan
pangan , air dan energi semakin berat (Kementan, 2014).
Dengan kondisi iklim dunia yang berubah akan memberikan sebuah
tantangan untuk mengelola air dengan baik. Kenyataannya pengelolaan air di
tingkat petani padi masih ada masalah yaitu tidak efisiennya pemanfaatan air
irigasi. Keterlambatan waktu tanam antara lain disebabkan kurang tersedianya
traktor tangan, jaringan irigasi rusak atau air di Bendungan berkurang akibat
kekeringan. Hal ini menyebabkan perbedaan waktu tanam yang lebih lama antara
hilir dan muara, dan menyebabkan PHT tidak efektif dan kualitas padi rendah.
(http://bandung.bisnis.com/read/20140507/61826/508272/masa-tanam-padi-dijabar-belum-serempak)
Tantangan tersebut akan menjadi peluang untuk memperbaiki pada tahapan
penyiapan lahan sawah dengan cara olah tanah basah (Air tergenang di lahan sawah)
dan olah tanah kering (Kandungan air tanah dalam kondisi kapasitas lapang).
Lahan sawah petani umumnya diolah dengan cara basah, yaitu sawah digenangi
air irigasi/ atau air hujan. Untuk wilayah irigasi yang jauh dari Bendungan atau
Bendung, kadang waktu tanam terlambat yang disebabkan kurangnya pasokan air
hujan atau curah hujan dibawah normal di daerah tangkapan air hujannya (Water
Cathment Area). Keterlamabatan waktu tanam dan kekeringan pada saat fase
pembungaan dan/ pengisian biji tanaman juga sering dialami petani sawah tadah
hujan dengan Tipe Iklim C dan D. Salah satu solusi masalah tersebut adalah
pengolahan kering tanah sawah dengan mesin traktor pertanian yang berkapasitas
besar menjelang Musim Tanam II / menjelang musim hujan.
PEMBAHASAN
Pembangunan di bidang pertanian yang terkait dengan program ketahanan pangan
mengacu pada penerapan Tujuh Gema Revitalisasi Pembangunan Pertanian, yaitu:
(1) revitalisasi lahan, (2) revitalisasi perbenihan dan pembibitan, (3) revitalisasi
infrastruktur dan sarana, (4) revitalisasi sumber daya manusia, (5) revitalisasi
pembiayaan petani, (6) revitalisasi kelembagaan petani, dan (7) revitalisasi
teknologi dan industri hilir. Ketujuh Revitalisasi Pembangunan Pertanian ini
masih relevan dengan konsep Nawacita Pemeritahan saat ini. Namun demikian
perlu diingat bahwa,menurut Dobermann and Fairhurst (2000) budidaya padi
intensif tidak terlepas dari masalah (1) Ketidakstabilan hasil karena gangguan
hama dan penyakit, (2) Terbatasnya input dan tidak seimbangnya hara/pupuk yang
digunakan, (3) Tidak efisiennya pemanfaatan air irigasi, dan (4) Degradasi kualitas
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lahan/lingkungan karena tidak bijaksananya dalam pengelolaan input pertanian
.(Abdurachman, S. et.al.,2016)
Dewasa ini, masalah meningkatnya tekanan terhadap sumber daya air
di beberapa tempat semakin besar, yang disebabkan oleh peningkatan jumlah
penduduk dan permintaan akibat petumbuhan ekonomi dan proses urbanisasi
(Pasandaran, 1996). Penyebab berikutnya adalah kelangkaan air akibat tekanan
demografi, anomali iklim (El Nino dan La Nina) serta rendahnya komitmen
pemerintah dan masyarakat dalam mengelola air yang tercemar, sehingga
ketersediaan air yang berkualitas cenderung menurun. Penurunan tersebut
mempengaruhi pemenuhan air untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, industri,
dan lingkungan (Subagyono et al.,2004)
Pemborosan Waktu Dalam Musim Tanam Padi
Hasil survei tahun 2008 di empat kabupaten Provinsi Jawa Barat (Purwakarta,
Majalengka, Tasikmalaya, dan Ciamis) seperti yang dilaporkan oleh Sumarno et
al. (2009), terindikasi adanya pemborosan waktu (idle time) sepanjang musim
penanaman (growing season). Untuk dapat melaksanakan tanam padi sawah
tiga kali setahun atau bahkan penanaman padi empat kali setahun (IP 400).
Keberhasilannya mempersyaratkan dipenuhinya banyak faktor, selain tersedianya
varietas padi umur genjah (umur panen 90-100 hari) dengan faktor pendukungnya,
seperti ketersediaan air sepanjang tahun, sarana produksi tepat waktu, kecukupan
jumlah traktor yang memungkinkan olah tanah cepat, tenaga kerja tersedia sesuai
dengan jadwal pekerjaan, tersedia modal usaha tepat waktu, dan pemanfaatan
waktu musim penanaman secara efisien. Faktor yang terakhir ini justru belum
dapat dipenuhi oleh petani pada masa sekarang. Budaya kerja petani padi sawah
pada saat ini belum sepenuhnya mendukung diterapkannya program padi sawah
IP 300 apalagi untuk padi IP 400.
Pada usaha tani padi sawah masih terjadi pemborosan waktu dan sebenarnya
hal ini juga berarti pemborosan air irigasi yang berdampak menghambat
peningkatan intensitas tanam. Pemborosan waktu ini terjadi pada berbagai tahapan
kerja budidaya padi. Saran perbaikan yang dapat dilaksanakan untuk menghemat
waktu lebih efisien sehingga indeks pertanaman padi IP 300 atau IP 400 dapat
dilaksanakan seperti Tabel 1.
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Tabel 1. Jangka waktu setiap tahapan budi daya padi sawah cara tradisional
yang ada dan cara yang lebih efisien.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Jenis Tahapan
Air masuk s.d olah tanah
Bajak Pertama s.d siap tanam
Menunggu bibit cukup umur
Padi di pertanaman MH
Waktu balik tanam
Menunggu bibit cukup umur
Padi di pertanaman MK-1
Waktu balik tanam
Menunggu bibit cukup umur
Padi di pertanaman MK-2
Palawija sebagai tanaman ke-2
Jumlah hari penggunaan lahan
Sisa waktu bera

Keperluan waktu (hari)
Tradisional Hemat Waktu Penghematan
(hari)
7
3
4
25
7
18
(20)
(7)
95
95
30
7
23
(20)
(7)
95
90
5
5
7
-2
(7)
90
90
-7
347
306
+41
18
39

Keterangan:
Cara tradisional adalah cara penggunaan waktu yang biasa dilakukan oleh petani rata-rata dari 16
kelompok tani pada 4 kabupaten di Jawa Barat dengan pola tanam padi-padi palawija.
Cara hemat waktu yang disarankan agar penggunaan waktu masa bertanam (growing season) lebih
hemat, dengan pola tanam tahunan padi-padi-padi.
Sumber: Sumarno dan Unang Gunara (2009).Dalam Ahmad, D.R, 2010

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Profil Tanah Sawah
Menurut Harjowigeno, S., et al., (2004), bahwa tanah sawah merupakan
tanah buatan manusia. Karena itu, sifat-sifat tanahnya sangat dipengaruhi oleh
perbuatan manusia. Kegiatan manusia yang sangat berpengaruh dalam proses
pembentukan profil tanah sawah, antara lain, adalah (1) cara pembuatan sawah
dan (2) cara budi daya padi sawah.
1.

Cara Pembuatan Sawah
Cara pembuatan sawah tergantung dari beberapa hal, antara lain, kondisi
relief/topografi dan hidrologi tanah asalnya
Relief
Bila relief/topografi tanah asal berombak atau berlereng, maka lebih dahulu
dibuat teras bangku. Sawah pada teras, sifatnya sangat berubah dibandingkan
dengan tanah asalnya, karena tejadinya penggalian dan penimbunan pada
waktu pembuatan teras. Cara pembuatan teras adalah dengan jalan mengali
lereng atas , dan menimbun lereng bawah. Akibatnya, susunan horizon tanah
asalnya dapat hilang sama sekali. Makin curam lereng, maka teras semakin
sempit dan penggalian serta penimbunan semakin dalam. Dalam satu petak
sawah yang baru dibuat dengan cara ini, mungkin akan ditemukan lebih
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dari satu jenih tanah, yaitu Entisol atau Inceptisol pada bagian tanah yang
ditimbun atau digali . selain tanah aslinya di bagian tengah petakan. Perubahan
sifat tanah selanjutnya, terjadi akibat pelumpuran/pengolahan tanah dalam
keadaan tergenang dan penggenangan lapisan olah selama pertumbuhan padi,
sehingga terjadi proses pembasahan dari lapisan atas ke lapisan bawah. Lama
kelamaan tanah dalam satu petak sawah akan mempunyai sifat morfologi dan
sifat-sifat tanah lain, yang mendekati kesamaan terutama pada lapisan atas,
atau bila sudah berumur ratusan tahun, pada seluruh solum tanah.
Hidrologi
Pembuatan sawah dari lahan rawa dilakukan dengan membuat saluransaluran drainase, agar lahan menjadi lebih kering, atau tidak terus-menerus
tergenang. Karena itu, sifat tanah akan berubah karena terjadi proses
“pengeringan” tanah, mulai dari lapisan atas ke lapisan bawah. Sebaliknya,
pada tanah kering yang disawahkan akan terjadi proses “pembasahan” dari
lapisan atas ke lapisan bawah. Apabila tanah rawa yang “dikeringkan” tersebut
banyak mengandung bahan sulfidik (pirit, FeS2), maka profil tanah sawah
yang berbentuk banyak mengandung karatan jarosit (K Fe3 (SO4)2(OH)6).
2.

Cara Budi Daya Padi Sawah
Pola tanam dan penggenangan
Tanah sawah yang ditanami padi tiga kali setahun, yakni padi-padi-padi,
akan tergenang terus-menerus sepanjang tahun. Sawah dengan pergiliran
tanaman padi-padi-palawijaya, setiap tahunnya mengalami masa tergenang
yang lebih lama dibandingkan masa kering. Sedangkan sawah dengan
pola tanam padi-palawijaya-bera, mengalami masa tergenang lebih singkat
dibandingkan masa keringnya. Akibat adanya perbedaan pola tanam, yang
menyebabkan perbedaan lamanya penggenangan tersebut, maka terjadilah
perbedaan sifat-sifat morfologi tanah sawah. Sifat-sifat tanah sawah,
termasuk morfologinya, juga berubah setiap musim akibat penggunaan
tanah yang berbeda. Dalam hal ini, sifat tanah pada saat ditanami padi
sawah (basah), berbeda dengan waktu ditanami palawija atau bera. Namun
demikian, sawah-sawah yang mempunyai profil tanah yang khas yang telah
dikeringkan puluhan tahun, seperti halnya (bekas) tanah sawah di sekitar
Bogor, masih menunjukkan adanya lapisan tapak bajak, laisan Fe, dan lapisan
Mn, meskipun lapisan atas tidak lagi berwarna pucat, melainkan kecoklatan
mendekati warna tanah asalnya. Sifat-sifat tanah sawah tidak berubah, baik
sewaktu digunakan untuk bertanam padi sawah maupun waktu digunakan
untuk bertanam palawija atau bera, disebut sifat tanah sawah permanen
(Harjowigeno, S., et al., 2004)
Penambahan lumpur bersama air irigasi
Air pengairan mengandung lumpur yang diendapkan pada petak sawah.
Oleh karena itu, selalu ada penambahan lumpur pada lapisan olah. Kualitas

Firmansyah : Peluang Perbaikan Penyiapan Lahan Sawah Melalui olah Kering

221

dan jumlah lumpur yang diendapkan sangat beragam, tergantung dari sumber
lumpur dan banyaknya air. Akibatnya, lapisan olah semakin tebal karena
penambahan lumpur tersebut (Harjowigeno, S., et al., 2004)
Penambahan bahan kimia/unsur hara dengan sengaja dan praktek
pengolahan tanah
Pemberian pupuk, baik pupuk buatan maupun pupuk kandang, kapur dan
amelioran lain akan berpengaruh terhadap sifat tanah sawah. Demikian juga
praktek pengolahan tanah sawah yang dilakukan dengan cara mencampur dan
membalik horizon tanah, pelumpuran, dan pemadatan, dapat mempengaruhi
sifat dan perkembangan profil tanah (Harjowigeno, S., et al., 2004)
Cara budi daya
Pembuatan sawah diawali dengan perataan tanah dan pembuatan
pematang. Tanah sawah yang diolah dalam keadaan jenuh air, dengan cara
“bajak-garu-bajak-garu” hingga halus, baru kemudian ditanami benih
padi, menyebabkan struktur tanah hancur hingga menjadi lumpur yang
cocok untuk padi sawah. Tanah sawah yang dilumpurkan, jika kemudian
sawah dikeringkan untuk ditanami palawija, akan menjadi masif atau tidak
berstruktur, oleh karena itu harus diolah lagi. Penggenangan sedalam 5-10 cm
selama 4-5 bulan pertanaman padi, menyebabkan terjadinya kondisi reduksi
selama jangka waktu tersebut (Harjowigeno, S., et al., 2004)
Lapisan Tapak Bajak (Adg)
Lapisan tapak bajak (plow pan, plow sole, traffic pan), bukan merupakan
horizon genetik tersendiri (Kyuma and Kawaguchi, 1966). Mungkin merupakan
sebagian dari horizon A dan sebagian horizon B, atau salah satu dari keduanya,
tetapi umumnya lebih mirip dengan horizon A. Horizon ini mempunyai sifatsifat sebagai berikut: (a) agak padat, sehngga kerapatan lindak relatif tinggi;
(b) pori-pori mikro banyak , dan pori-pori makro serta meso sedikit; (c) kondisi
redoks dan pencucian Fe dan Mn tereduksi lebih menyerupai lapisan olah (Apg)
diatasnya daripada horizon B dibawahnya, karena itu dianggap sebagai bagian
dari horizon A; (d) warna matriks abu-abu seperti horizon Apg, meskipun karatan
besi sering ditemukan; (e) telah terjadi pencucian Fe dan Mn; (f) lapisan yang
cukup berkembag mempunyai struktur lempeng (Koenigs, 1950); (g) tebal lapisan
antara 5-10 cm; dan (h) terbentuk pada kedalaman antara 10-40 cm ( Harjowigeno,
S., et al., 2004)
Lapisan tapak bajak (Adg) terbentuk karena hal-hal berikut:
1.
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Pemadatan selama pembajakan lapisan olah (diatasnya) dalam keadaan basah,
atau pemadatan lain oleh tekanan kaki manusia atau binatang. Sedangkan,
lapisan dibawahnya dalam keadaan relatif kering.
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2.

Penghancuran agregat akibat pengolahan tanah dalam keadaan basah, dan
akibat tekanan alat-alat pengolahan tanah, menyebabka lapisan ini leih padat.

3.

Pembentukan dipengaruhi oleh tekstur tanah, dan sifat mengembangmengkerut tanah. Pada tanah berpasir, tidak terbentuk lapisan tapak bajak,
karena kohesi butir-butir pasir rendah sehingga sulit merekat. Pada tanah
dengan sifat mengembang-mengkerut karena kandungan mineral liat 2:1
yang tinggi, lapisan tapak bajak juga tidak terbentuk, karena selalu rusak oleh
sifat kembang-kerut tersebut (proses pedoturbasi).

4.

Tanah berlempung halus adalah yang optimal untuk pembentukan lapisan
tapak bajak, sementara, tanah yang mengandung liat terlalu tinggi , lapisan
tapak bajak kurang nyata terbentuk.

5.

Pada tanah dengan air tanah yang sangat dangkal atau selalu tergenang,
lapisan tapak bajak juga tidak nyata terbentuk, karena kadar air tanah yang
tinggi (basah) di bawah lapisan olah, menyebabkan daya kohesi butir-butir
tanah rendah, sehingga sulit merekat satu sama lain.

6.

Lapisan tapak bajak terbentuk bukan karena iluviasi liat, karena terbukti tidak
ada peningkatan liat halus dan tidak ditemukan selaput liat (cutan) (Moormann
and van Breemen, 1978 . Dalam Harjowigeno, S., et al., 2004)
Pada tanah sawah bertekstur lempung berpasir, lapisan tapak bajak
mulai terbentuk setelah tiga tahun penyawahan pada pengolahan tanah secara
mekanis. Sedangkan, pada tanah sawah bertekstur liat halus, lapisan tapak
bajak terbentuk setelah 10-12 tahun penyawahan. Setelah 50 tahun terlihat
jelas, dan setelah 200 tahun, lapisan tanah bajak sudah berkembang dengan
baik (Kanno et al. 1964).
Mesin Traktor Pertanian yang Berat Lebih Cepat Terbentuknya
Lapisan Tapak Bajak

Munir (1987) menemukan bahwa penggunaan traktor berat untuk pengolahan
tanah sawah, mempercepat pembentukan lapisan tapak bajak. Ia mengemukakan
bahwa pada Inceptisol (tanah Aluvial) di Sukamandi, Subang, dapat terbentuk
lapisan tapak bajak setebal 20 cm, dalam jangka waktu 20 tahun penggunaan
traktor berat (5 t), untuk pengolahan tanah sawah dua kali setiap tahun. Pola
perubahan ketebalan lapisan tapak bajak adalah dari bawah ke atas, seperti terlihat
dari jarak antara permukaan tanah dengan batas bawah lapisan tapak bajak yang
selalu tetap, baik yang diolah dengan traktor berat maupun yang diolah dengan
traktor tangan. Pengolahan tanah sawah dengan traktor tangan (berat 200 kg),
hanya menghasilkan lapisan tapak bajak setebal 2 cm dalam jangka waktu 20
tahun. Pada tanah vertisol, tidak pernah daapt terbentuk lapisan tapak bajak,
meskipun pengolahan tanah dilakukan dengan menggunakan traktor berat. Hal
ini terjadi karena kandungan mineral liat 2:1 yang tinggi pada tanah tersebut,
sehingga lapisan tapak bajak yang mulai terbentuk selalu menjadi rusak kembali,
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akibat proses mengembang-mengkerutnya mineral liat tersebut. Grant (1965)
mengemukakan bahwa dengan pengolahan tanah sawah secara manual dengan
bajak pada tanah bertekstur sedang,lapisan tapak bajak yang cukup berkembang,
dapat terbentuk dalam jangka waktu 200 tahun penyawahan (Harjowigeno, S., et
al., 2004)
Adanya lapisan tapak bajak berpengaruh positif terhadap ketersediaan air
untuk tanaman padi, tetapi pada waktu bergiliran dengan tanaman palawija ,
pengaruh tersebut menjadi tidak nyata. Bahkan, pada lapisan tapak bajak yang
telah berkembang baik, karena sangat padat, lapisan tersebut malah dapat menjadi
penghambat perkembangan akar tanaman palawija. Lapisan ini bermanfaat untuk
menahan gerakan air perkolasi, sehingga memudahkan terjadinya genangan air di
permukaan tanah (Harjowigeno, S., et al., 2004)
Penyiapan Lahan Sawah dengan Cara Olah Kering Hemat Air
Kebutuhan Air pada Lahan Sawah Beririgasi Cara Olah Basah
Menurut Subagyono et al (2004), bahwa pada lahan sawah, kehilangan
air dapat melalui evaporasi , transpirasi, dan perkolasi. Kehilangan air melalui
perkolasi sangat bervariasi. Pada Tabel 2 disajikan data kebutuhan air untuk sawah
irigasi di 43 lokasi di China, Jepang, Korea, Philipina, Vietnam, Thailand, dan
Bangladesh. Pada lahan sawah beririgasi kehilangan air bervariasi antara 5,620,4 mm hari-1. Yoshida (1981) melaporkan variasi kehilangan air yang paling
sering diamati berkisar antara 6-10 mm hari-1. Dengan demikian rata-rata jumlah
air yang dibutuhkan untuk memproduksi padi yang optimal adalah 180-300 mm
bulan-1. Dalam satu periode tanam juga dilaporkan bahwa kebutuhan air untuk
seluruh operasional pengelolaan sawah beririgasi (pembibitan, persiapan lahan,
dan irigasi) adalah 1240 mm. Jadi, penyiapan lahan sawah dengan cara olah
kering dapat diperkirakan menghemat air irigasi sebanyak 200 mm tanaman-1 pada
musim tanam II/ menjelang musim hujan di Indonesia. Hal ini terdapat peluang
penyiapan lahan cara olah kering mendukung percepatan waktu tanam dan luas
tanam per periode.
Untuk persiapan lahan terutama kebutuhan air untuk pelumpuran (puddling)
bervariasi tergantung pada kadar air tanah awal dan intensitas pelumpurannya
(Tabel 3).
Pemakaian air konsumtif dapat dikethui dengan cara perimbangan berat atau
penetapan volume air menggunakan lisimeter, tensiometer, dan neutron probe,
atau ditetapkan berdasarkan pendugaan, seperti metode pendugaan dari Penman
(1956), Thornwaite (1948), dan Blaney-Criddle (1962). Setiap metode pendugaan
evapotranspirasi tersebut menggunakan parameter-parameter penduga yang
berbeda, diantaranya iklim, tanah dan faktor tanaman. Konsep evapotranspirasi
potensial (PE) juga pernah diusulkan oleh Thornwaite (1948) untuk menghitung
kebutuhan air, yaitu kehilangan air oleh tanaman jika tanah dalam kondisi tidak
pernah kekurangan air.
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Tabel 2. Kebutuhan air pada lahan sawah beririgasi
Kebutuhan Air
Kehilangan air (mm hari-1)
Evaporasi
Transpirasi
Perkolasi
Total Kehilangan
Operasional pengelolaan (mm tanaman-1)
Pembibitan
Persiapan Lahan
Irigasi
Total

Jumlah Air
1,0-6,2
1,5-9,8
0,2-15,6
5,6-20,4
40
200
1000
1240

Sumber: Kung (1971) dalam Yoshida (1981)

Tabel 3. Kebutuhan air untuk pelumpuran (puddling) pada jenis tanah
(Subagyono, 2001)
Jenis Tanah

Kadar air awal

Kebutuhan Air

%Vol

---------------m3.ha-1------------------

P1

P2

Liat

51.00

1914

2269

Liat berpasir

49.20

Td

1770

Lempung liat berpasir

37.70

Td

1659

Lempung berdebu

32.40

1521

1670

P1: sekali dicangkul dan sekali dilumpurkan;
P2: sekali dicangkul dan dua kali dilumpurkan;
td = tidak diamati

Kemudian oleh Penman terminologi ini lebih disebut sebagai transpirasi
potensial yang didefinisikan sebagai kehilangan air maksimum dari suatu tanaman
berikut adalah beberapa metode untuk menghitung evapotranspirasi potensial.
Menurut Astanto (2004), bahwa pengolahan tanah pada lahan sawah
diperlukan untuk meningkatkan efisiensi tenaga kerja penanaman, penyiangan,
dan meningkatkan kerapatan massa pada lapisan tanah kedap air yang
kerapatannyamasih di bawah 1,32 g/cc. Peningkatan kerapatan massa lapisan
tanah kedap air akan meningkatkan hasil padi per satuan luas, namun dalam
prakteknya peningkatan hasil tidak nyata karena pengaruh pengolahan tanah
terhadap peningkatan kerapatan massa lapisan kedap air relatif kecil. Pengolahan
tanah sehingga produktivitas lahan tetap tinggi. Dalam berbagai kasus, biaya
produksi dengan sistem olah tanah lebih efisien 5,17% dibanding sistem TOT.
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Pengolahan Tanah dalam Sistem Produksi Padi Sawah
Menurut Ahmad, D.R., et al (1993), bahwa pengolahan tanah dengan singkal
yang diikuti garu paling efisien ditinjau dari kapasitas kerja aktual dan efisiensi
kerja lapang serta konsumsi bahan bakar, dibanding pengolahan tanah dengan
gelebeg yang diikuti dengan gelebeg. Pengaruh dari berbagai cara pengolahan
tanah terhadap hasil gabah sama, tetapi pengolahan tanah dengan bajak singkal
mempunyai peluang lebih besar untuk mendapatkan hasil gabah lebih tinggi
dibanding pengolahan tanah dengan menggunakan gelebeg.
Menurut Ahmad, D.R., et al (2010), bahwa pengolahan tanah pada lahan
sawah diperlukan untuk meningkatkan efisiensi tenaga kerja penanaman,
penyiangan, dan meningkatkan kerapatan massa pada lapisan tanah kedap air
yang kerapatannya masih di bawah 1,32 g/cc. Peningkatan kerapatan massa
lapisan tanah kedap air akan meningkatkan hasil padi per satuan luas, namun
dalam prakteknya peningkatan hasil tidak nyata karena pengaruh pengolahan
tanah terhadap peningkatan kerapatan massa lapisan kedap air relatif kecil.
Pengolahan tanah membantu pembenaman bahan organik ke dalam tanah sehingga
produktivitas lahan tetap tinggi. Dalam berbagai kasus, biaya produksi dengan
sistem olah tanah lebih efisien 5,17% dibanding sistem TOT. Pengolahan tanah
menggunakan traktor tangan, mampu mempersingkat waktu penyiapan lahan, dari
rata-rata 25 hari kalender menjadi rata-rata 7 hari saja. Bersama - sama dengan
teknologi tersedia lainnya, yang dijalankan secara sinergi, disertai rekayasa sosial
terhadap petani sebagai subjek pelaksana, program IP padi 300 bahkan IP padi
400 sekalipun, akan diadopsinya. Untuk mencapai produktivitas optimum padi
dan lahan. Pendapatan dan kesejahteraan petanipun meningkat.
Pengujian pendahuluan pengolahan tanah sawah beririgasi cara olah kering
pada musim kemarau 2015 dengan mesin traktor kapasitas besar (Traktor roda 4,
daya penggerak 48 Hp) , waktu pengolahan tanah dengan bajak piringan (Disk
plow) 1 kali melintas dan kemudian dilanjutkan penggaruan dengan garu piringan
(Disk Harrow) 2 kali melintas adalah 6 jam/ha. Jadi, kapasitas pengolahan tanah
berkapasitas besar adalah 0,16 ha/jam. Traktor tangan tidak dapat bekerja pada
kondisi tanah kering (pada jenis tanah Podzolik Merah Kuning).
KESIMPULAN
1.

Perubahan iklim dunia merupakan peluang untuk mengatasi kapasitas
produksi pertanian pada tingkat nasional sehingga ancaman terhadap
ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air dapat ditekan.

2.

Salah satu upaya mengatasi kelangkaan ketersediaan dan persaingan lahan dan
air dapat dikurangi dengan pemanfaatan secara bijaksana potensi sumberdaya
lahan dan air yang masih tersedia cukup besar di Indonesia, khususnya di luar
Jawa.

3.

Salah satu upaya untuk mengatasi pemborosan air irigasi/ dan atau air hujan
salah satunya melalui penyiapan lahan cara olah kering dengan mesin traktor
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pertanian berkapasitas besar, sehingga waktu tanam serempak dapat dilakukan
dan juga air irigasi dapat dihemat di sawah berigasi dan efektif di sawah tadah
hujan.
4.

Dengan penghematan air irigasi sebanyak 200 mm tanaman-1 pada tahapan
penyiapan lahan sawah beririgasi diharapkan luas tanam padi dapat
ditingkatkan dan pada sawah tadah hujan tanaman padi tidak kekeringan pada
fase pembungaan hingga pematangan gabah.

5.

Selain itu, pengolahan tanah dengan traktor berkapasitas besar/berat dapat
mempercepat terbentuknya lapisan tapak bajak sehingga kehilangan air
irigasi/hujan karena perkolasi dapat ditekan.

6.

Penggunaan alat bajak dan garu mempunyai peluang dapat meningkatkan
hasil panenan dan meningkatkan efisiensi tenaga kerja penanaman,
penyiangan, dan meningkatkan kerapatan massa pada lapisan tanah kedap air
yang kerapatannya masih di bawah 1,32 g/cc. Peningkatan kerapatan massa
lapisan tanah kedap air akan meningkatkan hasil padi per satuan luas.
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ABSTRAK
Konsekuensi dari negara dengan jumlah penduduk yang besar berdampak pada
tingginya pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan kebutuhan pokok.
Salah satu permasalahan substantif yang dihadapi dalam percepatan pencapaian
swasembada pangan adalah semakin berkurangnya jumlah dan mahalnya
upah tenaga kerja pertanian serta kurangnya mekanisasi pertanian (alat dan
mesin pertanian). Dengan penerapan alsintan dalam kegiatan usaha tani dapat
memberikan mutu hasil yang lebih baik dan lebih efisien serta efektif. Selain
itu melalui pemanfaatan alsintan, dapat mendukung upaya pemecahan masalah
kelangkaan tenaga kerja di sektor pertanian yang banyak terjadi di daerah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status mekanisasi pertanian (alsin produksi
padi) di Provinsi Papua untuk mendukung swasembada pangan nasional. Survey
data alsin produksi padi ini dilakukan dalam rangka kegiatan identifkasi status
mekanisasi serta pemetaan mekanisasi berbasis GIS dalam upaya peningktan
produksi padi tahun 2016. Responden dipilih secara purposive sampling. Survey
dilakukan di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Merauke, Keerom dan Nabire.
Dari hasil survey dapat diketahui bahwa penggunaan alsin produksi padi yang
sudah banyak digunakan adalah traktor roda dua, RMU, thresher serta combine
harvester, sedangkan alsin traktor roda 4 dan dryer sangat terbatas dan hanya ada di
kabupaten Merauke. Traktor roda 2 yang umum digunakan adalah yang bertenaga
diesel 8,5 HP, sedangkan thresher bertenaga 6,5 HP. Hasil analisa menunjukkan
bahwa tingkat kecukupan alsintan di Provinsi Papua baik tingkat kabupaten
maupun tingkat kecamatan pada tahun 2015 rata-rata jenuh. Walaupun demikian
alsintan akan sangat banyak diperlukan terkait target pembukaan lahan sawah 9
juta hektar hingga tahun 2025. Untuk mempermudah penyebaran informasi, status
mekanisasi pertanian ini dapat secara langsung diakses di katam.info.
Keyword: alsintan, GIS, produksi padi, papua
ABSTRACT
The consequenced of a country with a large population is the high food needs
which is a basic requirement. Substantive problems encountered in accelerating
the achievement of food self-sufficiency one of which is the reduction in the
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number and high labor costs, and lack of agricultural mechanization (agricultural
tools and machines). With the implementation of agricultural machinery in
farming activities can provide better quality results and more efficient and
effective process. In addition, through the use of agricultural machinery support
the efforts to solving the problem of scarcity of labor in the agricultural sector
which are prevalent in the area. This study aims to study the status of agricultural
mechanization (in rice production) in Papua province to support national food
self-sufficiency. Survey data of rice production machinery is carried out within
the framework of the identification and mapping of mechanization status based on
GIS in an effort to increase rice production in 2016. Respondents were selected
by purposive sampling. The survey was conducted in Jayapura, Kota Jayapura,
Merauke, Keerom and Nabire. From the survey results can be seen that the use
of rice production machinery is already widely used two-wheel tractors, RMU,
threshers and combine harvester, while the 4-wheel tractor and dryer is very limited
and only exists in the Merauke district. 2-wheel tractor that is commonly used is
the diesel-powered 8.5 HP, while thresher powered by 6.5 HP. The analysis shows
that sufficient levels of agricultural machinery in Papua province both district
and sub-district level in 2015 the average saturated. Nevertheless agricultural
machinery would very necessary regarding the target opening 9 million hectares
of paddy fields by 2025. To facilitate the dissemination of information, the status
of agricultural mechanization can be directly accessed at katam.info.
Keyword: agricultural machinery, GIS, rice production, papua
PENDAHULUAN
Papua merupakan provinsi terluas Indonesia yang terletak di ujung timur
Indonesia. Daerah ini memiliki luas lahan pertanian sekitar 42 ribu ha (BPS,
2015), dengan potensi pembukaan lahan sawah baru yang cukup luas hingga 9 juta
hektar (Balitbangtan, 2005). Disisi lain, tenaga kerja bidang pertanian mengalami
penurunan hingga 9.876 orang pada tahun 2015. Dari jumlah total penduduk yang
bekerja 1.646.057 orang, angkatan kerja yang dibidang buruh tetap/buruh dibayar
dan status pekerja bebas pertanian maupun non pertanian mempunyai persentase
kecil sekitar kurang dari satu persen (BPS Prov. Papua, 2015).
Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa Propinsi Papua ini sangat
potensial untuk pengembangan lahan pertanian untuk dapat mendukung program
swasembada padi nasional. Dengan luasan lahan pertanian sangat besar namun
memiliki jumlah tenaga kerja pertanian yang sangat kecil maka akan sangat
dibutuhkan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk dapat mewujudkan program
swasembda tersebut. Saat ini pemerintah melalui program upaya khusus (UPSUS)
memberikan bantuan alsintan untuk meningkatkan produksi padi serta menarik
para pengangguran untuk bekerja di sektor pertanian. Namun demikian, belum
adanya data yang akurat yang menggambarkan kebutuhan alsin di daerah,
menyebabkan banyak daerah kekurangan alsin dan di lokasi lain terjadi kelebihan
atau kejenuhan alsin. Di sisi lain, permasalahan yang timbul adalah pemanfaatan
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alsin pertanian saat ini belum optimal. Kajian yang telah dilakukan di beberapa
daerah, memperlihatkan kapasitas kerja traktor 8-15 ha/musim dan power thresher
20 ha/musim (Alihamsyah, 2008). Dilihat dari hari kerja dan luas garapan
permusim tanam atau pertahun terlihat bahwa pemanfaatan alsintan dalam UPJA
masih terlalu rendah dan belum optimal. Umumnya alsintan digunakan disekitar
lingkungan UPJA dan masih jarang digunakan di lokasi lain, padahal jika alsintan
tersebut dimobilisasi ke wilayah lain akan dapat meningkatkan luas garapan dan
pendapatannya (Alihamsyah, 2011).
Dukungan data alsintan yang akurat sangat penting dalam penyusunan
kebijakan pengembangan mekanisasi pertanian. Hal ini seiring dengan semakin
tingginya tuntutan produksi pertanian baik dari sisi kuantitas maupun kualitas,
sementara permasalahan lainnya adalah semakin menurunnya tenaga kerja
dibidang pertanian. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan dalam penyusunan
data base alat dan mesin pertanian yang akurat serta mudah di update secara
berkala, yang diterapkan melalui masuknya parameter mekanisasi pertanian
dalam website Kalender Tanam Terpadu.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status mekanisasi pertanian di
provinsi Papua melalui status kecukupan alsin dan optimalisasinya berbasis
internet dengan menggabungkan rekomendasi mekanisasi pertanian dalam
program KATAM.info yang dapat diakses dengan mudah oleh petani, kelompok
tani, UPJA, dan instansi lain yang berkepentingan.
METODOLOGI
Metode Perolehan Data
Pengambilan data dilakukan secara berjenjang dari tingkat propinsi,
kabupaten terpilih dan kecamatan terpilih. Data di tingkat propinsi merupakan
data sekunder di tingkat kabupaten. Data di tingkat kabupaten merupakan data
tingkat kecamatan di kabupaten tersebut. Sedangkan pada tingkat kecamatan
terpilih merupakan data desa di kecamatan tersebut. Data yang ditampilkan
merupakan data tingkat kabupaten dan propinsi yang meliputi: jenis alsin produksi
padi, jumlah alsin produksi padi, luas tanam, produktivitas, dan kalender tanam.
Analisa Tingkat Kebutuhan dan Kecukupan Alsintan
Kebutuhan alsintan ditentukan oleh faktor: luas areal tanaman, indeks
penggunaan alsintan, break even point (BEP), dan jumlah alsintan yang ada
(Alihamsyah, 2008), dirumuskan dengan persamaan berikut :
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Indeks penggunaan alsintan adalah rasio luas areal lahan yang digarap
alsin dengan total areal lahan yang ditanami, sedangkan luas areal lahan adalah
luas areal lahan yang ditanami sesuai dengan target atau sasaran produksi yang
telah ditetapkan. Indeks penggunaan alsin ditetapkan dengan mempertimbangkan
aspek-aspek kecenderungan permintaan dan target produksi tanaman pangan
utama, perubahan sosial ekonomi dan prilaku masyarakat, perkembangan populasi
dan permintaan alsintan, perkembangan industri dan perdagangan alsintan serta
kebijakan pemerintah, dan kondisi bio-fisik lahan dan sosial ekonomi petani
(Alihamsyah, 2008).
Nilai dari status kecukupan alsin dinyatakan dalam persentase dan
diformulakan sebagai berikut:

Analisis status kecukupan alsin dilakukan terhadap 4 jenis alsin untuk
tingkat provinsi yaitu traktor roda 2, traktor roda 4, thresher dan dryer; serta 2
jenis alsin untuk tingkat kabupaten yaitu traktor roda 2 dan thresher. Dari hasil
perhitungan tersebut, status kecukupan alsin dibagi dalam 5 kelompok, dan untuk
data spasialnya, dibedakan berdasarkan warna dan disajikan berupa data tabel dan
peta status kecukupan alsintan. Pembagian dari status kecukupan tersebut seperti
tertera dalam Tabel 1.
Tabel 1. Asumsi range tingkat status kecukupan alsin
No.

Status kecukupan

Warna

1.

Sangat kurang

Merah

≤40%

2.

Kurang

Merah muda

>40% – 60%

3.

Sedang

Kuning

>60% – 80%

4.

Cukup

Hijau

>80% – 100%

5.

Jenuh

Coklat

> 100%
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Sistem Informasi Alsintan
Software yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi ini adalah :
1. Microsoft Excel è pengolahan tabular
2. Microsoft Word è pengolahan laporan
3. Microsoft SQL Server 2008 R2 è penyimpanan data
4. Microsoft Visual Studio 2010 è Analisis data alsin otomatis
5. DevExpress Enterprise è komponen untuk membuat katam PDF
6. ArcGIS Desktop 10.2 è pengolahan data spasial
7. ArcPy è pemrograman peta spasial alsin
8. Maptiler è alat untuk menampilkan data spasial di alsin
Data base dan system informasi yang dihasilkan agar dapat menjangkau
pengguna secara luas, maka diintegrasikan dalam web site Kalender Tanam
Terpadu, serta dapat diakses langsung. Dengan model integrasi sebagai berikut :
1. Membuat tabel dan view
2. Pemrograman analisis data alsin di katam desktop
3. Pemrograman di Katam PDF, Web
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Survey Alsintan
Survey data ketersediaan dan aplikasi penggunaan alsintan di provinsi Papua
dilakukan di enam Kabupaten yaitu Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke,
Kabupaten Kota Jayapura, Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika. Survey
dilakukan ke Dinas Pertanian Kabupaten serta 3 kecamatan di masing-masing
kabupaten. Dari hasil survey didapatkan data bahwa penggunaan alsin di Papua
telah banyak digunakan bahkan sangat dibutuhkan untuk menggantikan tenaga
kerja pertanian yang sedikit dan mahal. Hal ini mempengaruhi target indeks
penggunaan mekanisasi di Provinsi Papua yang hampir rata-rata 100%. Data
indeks mekanisasi ini dapat dilihat pada table 2.
Tabel 2. Target indeks mekanisasi di Provinsi Papua
No

Nama Alsin

1
2
3
4

Traktor Roda 2
Traktor Roda 4
Power Thresher
Combine Harvester

Merauke Nabire
100
20
100

100
20
100
100

Indeks Mekanisasi (%)
Kota
Keerom Jayapura
Rata-rata
Jayapura
90
100
100
98
10
10
20
16
90
80
90
80
100
95
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Ketersediaan alsin terutama traktor roda dua dan thersher di provinsi papua
sudah merata. Traktor roda 2 (dua) yang paling umum digunakan adalah yang
menggunakan mesin diesel bertenaga 8,5 HP. Mobilisasi traktor roda 2 dan
thresher dilakukan dengan radius sekitar 50 km antar kecamatan yang berdekatan.
Indeks mekanisasi di beberapa Kabupaten ini untuk traktor roda dua hampir
semuanya 100 persen serta perontok padi sampai dengan tahun 2014 sudah
100 %. Sedangkan thresher umumnya buatan pengrajin lokal dengan diesel 6,5
HP. Sedangkan combine harvester sebagian besar sudah merata di Kabupaten
Merauke, sementara beberapa Kabupaten lain baru sedikit. HIngga saat ini, di
Kabupaten Keerom sudah terdapat mini combine harvester dan di Kabupaten
jayapura terdapat combine harvester diesel bertenaga 70HP. Mobilisasi combine
harvester ini dilakukan pada radius 10 km. Setelah adanya combine harvester
maka alat perontok sudah tidak digunakan lagi terutama di Kab. Merauke. Petani
sangat mengharapkan combine harvester karena hasilnya lebih bersih dan mudah
untuk diangkut.
Biaya sewa olah tanah hampir semuanya sekitar Rp. 1.000.000Rp.1.200.000,- per hektar. Analisa ekonomi untuk traktor roda sekitar 16-22
hektar per tahun. Dan total biaya usaha tani padi keuntungannya sekitar 5-9,5
juta per hektar dan ini dilakukan untuk sekitar 3-4 bulan per musim tanam dan
keuntungan bervariasi tergantung kondisi lahan sawah, yang sudah baik atau
lahan baru dibuka biasanya masih banyak tanggul dan tidak subur. Irigasi dan
air menjadi kendala utama pencapaian IP karena belum ada pompanisasi untuk
membantu irigasi yang sudah ada.
Dengan thresher buatan pengrajin lokal diesel 6,5 HP yang digunakan,
biaya sewa thresher sekitar Rp.200.000,- per hektar gabah kering panen. Analisa
ekonomi tresher sekitar 9 – 14 hektar per tahun. Operator thresher dilakukan oleh
tenaga kerja operator dibantu oleh helper yaitu petani pemilik dan masih dilakukan
secara gotong royong. Namun saat ini thresher hampir tidak digunakan lagi setelah
ada combine harvester karena panen lebih cepat, serempak dan kualitas lebih baik.
Pengangkutan langsung menggunakan combine harvester ke rumah petani
untuk dikeringkan dan langsung diambil oleh pengusaha RMU dan sistem
penggilingan dilakukan oleh pihak RMU dengan biaya giling 8 %-10 % dari hasil
beras yang dihasilkan, 8 % khusus untuk petani anggota kelompok tani sedangkan
petani umum 10 %. Rendemen giling beras rata-rata adalah sekitar 60-62 %.
Hasil Analisa Kebutuhan dan Kecukupan Alsintan
Provinsi Papua saat ini memiliki lahan baku sawah yang sangat kecil, yaitu
sekitar 30 ribu ha. Bila dilihat pada peta lahan sawah di Provinsi Papua tidak
terlihat. Namun demikian, Provinsi Papua memiliki prospek pembukaan lahan
sawah dengan target 9.323.647 ha pada tahun 2015-2025. Dengan demikian,
Provinsi Papua ditargetkan menjadi provinsi sentra padi terbesar di Indonesia.
Seiring dengan bertambahnya luas lahan sawah, maka kebutuhan akan alat dan
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mesin pertanian juga meningkat. Pemerintah melalui program UPSUS memberikan
bantuan alsin yang tersebar di beberapa Kabupaten di Papua, hal ini masih belum
diimbangi dengan lahan yang masih belum selesai dibuka, mengakibatkan
Provinsi Papua jenuh akan alsintan. Tingkat kecukupan alsintan tingkat kabupaten
dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3. Status Kebutuhan dan Kecukupan Alsintan di Beberapa Kabupaten
yang memiliki lahan sawah
Kabupaten

Indeks Adm

Kebutuhan
(unit

TRAKTOR RODA 2
Ketersediaan Kecukupan
(unit)
(%)

ALAT DAN MESIN PERTANIAN (ALSINTAN)
TRAKTOR RODA 4
Kebutuhan Ketersediaan Kecukupan
Status
(unit)
(unit)
(%)
Kecukupan
TIDAK ADA
JENUH
1
0
0
DATA
TIDAK ADA
JENUH
1
0
0
DATA

Status
Kecukupan

ASMAT

9415

3

16

533

BOVEN DIGOEL

9413

1

18

1800

JAYAPURA

9403

1443

77

54

KURANG

3

4

133

JAYAWIJAYA

9402

18

16

89

CUKUP

1

0

0

KEEROM

9420

25

83

332

JENUH

1

1

100

KEPULAUAN YAPEN

9408

3

19

663

JENUH

1

0

0

Pompa

Transplanter

Ketersediaan (unit)
0

0

0

0

JENUH

35

6

TIDAK ADA
DATA

9

0

CUKUP

28

4

TIDAK ADA
DATA

2

0
4

KOTA JAYA PURA

9471

38

70

184

JENUH

1

5

500

JENUH

20

MAPPI

9414

4

8

200

JENUH

1

1

100

CUKUP

13

0

MERAUKE

9401

486

316

65

SEDANG

11

58

527

JENUH

557

58

MIMIKA

9412

34

76

224

JENUH

1

3

300

JENUH

39

7

NABIRE

9404

65

44

68

SEDANG

2

2

100

CUKUP

9

10

SARMI

9419

1

31

3100

JENUH

1

0

2

0

WAROPEN

9426

12

19

158

JENUH

1

0

9

5

Kabupaten

Indeks Adm

Kebutuhan
(unit

JAYAPURA

9403

114

JAYAWIJAYA

9402

14

KEEROM

9420

20

MAPPI

9414

3

MERAUKE

9401

389

MIMIKA

9412

27

NABIRE

9404

52

SARMI

9419

1

WAROPEN

9426

9

TIDAK ADA
DATA
TIDAK ADA
0
DATA
0

ALAT DAN MESIN PERTANIAN (ALSINTAN)
THRESHER
DRYER
Combine Penggilingan
Kebutuhan Ketersediaan Kecukupan
Ketersediaan Kecukupan
Status
Status
harvester
padi
Ketersediaan (unit)
(%)
(unit)
(unit)
(%)
(unit)
Kecukupan
Kecukupan
SANGAT
TIDAK ADA
25
22
24
0
0
8
14
KURANG
DATA
TIDAK ADA
TIDAK ADA
0
3
0
0
6
0
0
DATA
DATA
TIDAK ADA
38
190
JENUH
5
0
0
2
2
DATA
TIDAK ADA
TIDAK ADA
1
0
0
0
4
0
0
DATA
DATA
SANGAT
1251
322
10
JENUH
81
8
31
137
KURANG
TIDAK ADA
TIDAK ADA
0
0
4
6
0
0
0
DATA
DATA
TIDAK ADA
SANGAT
0
0
11
2
18
0
10
DATA
KURANG
TIDAK ADA
1
0
0
4
JENUH
2
3
300
DATA
SANGAT
TIDAK ADA
3
33
2
0
0
0
4
KURANG
DATA

Sistem Informasi Mekanisasi Petanian
Informasi mengenai data populasi, tingkat kecukupan dan optimalisasi
traktor dan thresher di propinsi Papua telah dapat diakses melalui Katam (kalender
tanam) Terpadu di website kementerian pertanian. Dengan dimuatnya parameter
alsin pada website kementerian pertanian, maka diharapkan informasi pemetaan
mekanisasi padi semakin mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan,
seperti direktorat teknis, dinas pertanian, penyuluh, pengelola UPJA dan pemangku
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kepentingan lain. Informasi ini dapat digunakan bagi perencanaan kebijakan
dibidang mekanisasi pertanian dalam membuat prioritas kebijakan agar lebih tepat
sasaran. Serta dapat juga digunakan oleh dinas pertanian dengan brigade tanam
atau oleh pengelola UPJA dalam memperluas jangkauan kerjanya, agar lebih
produktif.
KESIMPULAN DAN SARAN
Status kecukupan alsin di Provinsi Papua rata-rata jenuh, terkait adanya program
pemerintah dalam rangka pembukaan lahan sawah 9 juta hektar. Saat ini masih
banyak bantuan alsin yang belum digunakan namun sangat diperlukan seiring
dengan berkurangnya dan mahalnya tenaga kerja.
UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih diberikan kepada Badan Litbang Pertanian sebagai
penyandang dana serta kepada Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi yang
telah membantu terciptanya sistem informasi alat mesin pertanian dalam kalender
tanam terpadu.
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KARAKTERISASI TINGKAT PENGISIAN GABAH
PADA INPUT PEMUPUKAN DAN TIPE VARIETAS YANG BERBEDA
Nurwulan Agustiani dan Zaqiah MH
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi)
Jalan Raya 9, Sukamandi, Ciasem, Subang Jawa Barat 41256
Email : wulan_bbpadi@yahoo.co.id
ABSTRACT
Limitation on grain filling is one issue that it can lower rice production by 2030%. Fertilization is another factor affecting grain filling. Aplication problem
covered with type, quantity and time of application will influence the filling level.
Research objectives was to determine the character of each variety in the grain
filling character, especially the effect of fertilization input. The results showed
that (1) Variety Inpari 6 and Hipa 8 were both classified by type of tiller number,
Hipa 8 had higher number grains per panicle more than Inpari 6. Nevertheless,
the highest grain weight per grain of Inpari 6 higher than Hipa 8, ie in the interval
301-350 x 10-4 grams of 22.1% of the grains per panicle, while unfilled grain
(0-50 x 10-4 g) was below 20%. While on Hipa 8 the highest level of filled grain
in the range of 251-300 x 10-4 grams per grain as much as 7.8% unfilled grain
quite high at 30.8% at the interval of 0-50 x 10-4 grams per grain. (2) On Inpari 6,
NPK fertilizer application accompanied by manure was recommended to improve
the grain filling ability per panicle. The addition of manure does not cause an
increasing unfilled grain per panicle, while the addition of NPK can reduce
unfilled grain as much as 6% and the highest grain weight distribution of NPK
fertilizer shifted from the interval 251-300 x 10-4 grams in conditions without
fertilization rose to range 301-350 x 10-4 grams with an increased percentage by
15.3%, and (3) on Hipa 8, the improved grain filling ability can be done by giving
NPK fertilizer with micro-Zn, Cu, and S. the combination of NPK fertilizers and
micronutrients may decrease the percent of unfilled grains per panicle from 32.3%
to 20.6%, as well as increasing the number of filled grains weight in the interval
201-250 x 10-4 grams of 32.5% to 45.5 %.
Keyword : fertilizer, grain-filling, rice
ABSTRAK
Pengisian gabah yang tidak optimal merupakan salah satu masalah budidaya yang
mampu menurunkan produksi hingga 20-30%. Pemupukan juga menjadi faktor
lain yang mempengaruhi pengisian gabah. Pemberian hara pupuk yang tidak tepat
jenis, jumlah dan waktu aplikasi akan berpengaruh terhadap tingkat pengisian.
Telah dilakukan penelitian di Rumah Kaca Kebun Penelitian BBPadi Sukamandi
dengan tujuan penelitian untuk mengetahui karakter masing-masing varietas
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dalam pengisian gabah khususnya pada pengaruhnya terhadap input pemupukan
yang dilakukan. Penelitian dirancang menggunakan Rancangan Acak Kelompok
dengan dua kali ulangan. Faktor 1 yaitu pengelolaan hara pupuk (P) meliputi
kontrol (P1), pupuk organik/kandang (P2) dan anorganik baik unsur makro (N,
P, dan K) (P3) maupun unsur mikro (Zn, Cu, dan S) (P4). Sedangkan faktor 2
yaitu tipe varietas padi (V) terdiri dari varietas Inbrida Inpari 6 (V1) dan varietas
Hibrida Hipa8 (V2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Varietas Inpari 6
dan Hipa 8 sama-sama tergolong varietas dengan tipe anakan sedang namun Hipa
8 mempunyai jumlah gabah rata-rata per malai yang lebih banyak dibanding Inpari
6. Meskipun demikian, bobot per satuan gabah tertinggi Inpari 6 masih lebih berat
dibanding Hipa 8, yaitu pada interval 301-350 x 10-4 gram sebesar 22,1% gabah
per malai, sedangkan gabah hampa (0-50 x 10-4 gram) dibawah 20%. Sementara
pada Hipa 8, bulir gabah terberat hanya pada kisaran 251-300 x 10-4 gram per
gabah sebanyak 7,8% dengan gabah hampa yang cukup tinggi yaitu sebesar 30,8%
pada interval 0-50 x 10-4 gram per satuan gabah. (2) Pada Inpari 6, aplikasi pupuk
NPK disertai dengan pupuk kandang diketahui dapat meningkatkan kemampuan
pengisian gabah per malai. Penambahan pupuk kandang tidak menyebabkan
peningkatan gabah hampa per malai, sementara itu penambahan NPK dapat
menurunkan persen gabah hampa sebanyak 6% dan sebaran bobot gabah tertinggi
dengan adanya pemberian pupuk NPK bergeser dari interval 251-300 x 10-4 gram
pada kondisi tanpa pemupukan naik menjadi range 301-350 x 10-4 gram dengan
peningkatan persentase jumlah gabah yang cukup signifikan sebesar 15,3%,
dan (3) Pada Hipa 8, peningkatan kemampuan pengisian gabah dapat dilakukan
dengan pemberian pupuk NPK disertai tambahan pupuk mikro Zn, Cu, dan S.
Kombinasi pupuk NPK dan mikro dapat menurunkan persen gabah hampa per
malai dari 32,3% menjadi 20,6%, serta meningkatkan persen jumlah gabah pada
interval bobot 201-250 x 10-4 gram dari 32,5% menjadi 45,5%.
Kata kunci : pupuk, pengisian gabah, padi
PENDAHULUAN
Pengisian gabah yang tidak optimal merupakan salah satu masalah budidaya
yang mampu menurunkan produksi hingga 20-30%. Kehampaan ini dapat
disebabkan oleh faktor genetik dan non genetik. Faktor genetik dapat diperbaiki
melalui pemuliaan, sedangkan faktor non genetik melalui perbaikan lingkungan
atau budidaya (Abdullah et al, 2008). Las (2002) mengemukakan bahwa peran
varietas unggul dengan pupuk dan air pada peningkatan produktifitas mencapai
75%. Pemupukan juga menjadi faktor lain yang mempengaruhi pengisian
gabah. Pemberian hara pupuk yang tidak tepat jenis, jumlah dan waktu aplikasi
akan berpengaruh terhadap tingkat pengisian (Setiobudi dan Sembiring, 2008).
Hasil penelitian Purnomo (2008) menunjukkan bahwa pemupukan NPK dapat
menurunkan persen jumlah gabah hampa, persen berat gabah hampa tertinggi
didapatkan pada pelakuan tanpa NPK yaitu sebesar 7,96% dan menurun seiring
dengan pemberian pupuk NPK baik majemuk dan NPK tunggal.
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Kemampuan pengisian gabah diperjelas dengan melakukan pengamatan
distribusi berat gabah per malai. Pada pengamatan ini tiap bulir gabah dalam
satu malai sampel diitimbang. Berdasarkan Fabre, et al (2005) berat gabah akan
mencerminkan tingkat pengisiannya ≤4 mg (mencerminkan gabah hampa) hingga
40 mg (gabah mengisi penuh). Dalam teknologi pasca panen, dimensi beras
menentukan grading beras dan permintaan di pasaran internasional. Beras yang
berkualitas tinggi sangat diperlukan agar dapat bersaing dengan prosuk beras
lainnya. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui karakter masingmasing varietas dalam pengisian gabah khususnya pada pengaruhnya terhadap
input pemupukan yang dilakukan.
BAHAN DAN METODA
Penelitian dilaksanakan di Rumah Kaca Kebun Percobaan Sukamandi Subang
Jawa Barat pada tahun 2012. Percobaan menggunakan Rancangan Acak
Kelompok dengan dua kali ulangan dimana untuk setiap satuan perlakuan ditanam
dalam dua pot/ember untuk kebutuhan pengamatan sebagai sub ulangan. Faktor 1
yaitu pengelolaan hara pupuk (P) meliputi kontrol (P1), pupuk organik/kandang
(P2) dan anorganik baik unsur makro (N, P, dan K) (P3) maupun unsur mikro
(Zn, Cu, dan S) (P4). Sedangkan faktor 2 yaitu tipe varietas padi (V) terdiri dari
varietas Inbrida Inpari 6 (V1) dan varietas Hibrida Hipa8 (V2). Bibit padi ditanam
pada umur 21 hari setelah sebar pada ember dengan kedalaman ±30 cm dan
diameter ±25 cm, 2 bibit per lubang. Setiap ember diisi tanah yang sudah diayak
(±3 mm) sebanyak 20 kg kering udara dan selanjutnya distabilisasi (dibasahi
dan dikeringkan silih berganti) selama 14 hari. Pengelolaan air dimulai sejak 7
hari setelah tanam (HST) hingga masak fisiologis (90% masak panen). Satu hari
sebelum aplikasi pemupukan, ketinggian air diatur pada 1 cm di atas permukaan
tanah dan perlakuan dimulai kembali pada 1 hari setelah aplikasi. Memasuki fase
berbunga (100% bunting) ketinggian air stabilkan pada 1-2 cm di atas permukaan
tanah hingga 14 hari dari waktu 50% berbunga.
Dosis Pupuk N, P, dan K diberikan sesuai dosis rekomendasi hasil pengujian
dengan menggunakan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS) asal tanah yang
digunakan sebesar 250 kg/ha Urea, 100 kg/ha SP36, dan 50 kg/ha KCl. Sedangkan
pupuk mikro Zn, Cu, dan S diaplikasikan lewat tanah dengan dosis berturut-turut
15 kg ZnSO4.H2O/ha, 15 kg CuSO4, dan 4 kg S/ha. Banyaknya pupuk dihitung
dengan rasio berat tanah (kg) selanjutnya dikonversi ke gr pupuk/ember. Pupuk N
diberikan dalam tiga kali berturut turut pada saat 10-14 HST, 21-25 HST, dan 4045 HST. Pupuk P diaplikasikan seluruhnya pada pemupukan pertama sementara
pupuk K 50% diaplikasikan pada pemupukan pertama dan 50% pada pemupukan
ketiga. Sedangkan pupuk mikro diaplikasikan saat sebelum tanam. Selama
pertumbuhan tanaman diusahakan terlepas dari kemungkinan gangguan hama
dan penyakit dengan cara pengendalian mengikuti petunjuk rekomendasi. Gulma
dikendalikan secara manual atau penyiangan dengan tangan pada saat 21 HST
dan 42 HST. Penghitungan dan penimbangan berat per satuan gabah dilakukan
menggunakan 4 malai per set percobaan di Laboratorium Tanah dan Tanaman
Sukamandi dengan menggunakan timbangan digital dengan resolusi 0,1 mg.

Agustiani dan Zaqiah : Karakterisasi Tingkat Pengisian Gabah pada Input Pemupukan....

241

HASIL DAN PEMBAHASAN
Status Hara Tanah Awal. Hasil analisa kimia tanah asal Pusakanagara menunjukkan
bahwa tanah relatif subur dengan kandungan C Organik (3,32%) dan P (63,00
mg/100 g) tinggi sementara N (0,31%) dan K (37,00 mg/100 g) sedang (Tabel 4).
Tabel 4. Hasil analisis tekstur dan sifat kimiawi tanah awal, Sukamandi 2012
Jenis Analisis
Tekstur :
Pasir (%)
Debu (%)
Liat (%)
Kimia tanah :
pH H2O
pH KCl
Total N (%)
C-organik (%)
C/N rasio
P-HCl 25% (mg/100g)
Ca (me/100g)
Mg (me/100g)
K-HCl 25% (mg/100g)
Na (me/100g)
Kejenuhan basa (%)

Nilai
1,00
23,00
76,00
5,40
4,90
0,31
3,32
11,00
63,00
20,95
10,61
37,00
2,21
99,00

Sumber : Balittanah, 2012

Karakter Pengisian Gabah pada Varietas Inpari 6 dan Hipa 8
Inpari 6 dan Hipa 8 masing-masing merupakan varietas padi inbrida dan
hibrida yang dilepas oleh Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BBPadi) pada
tahun 2008 dan 2009 (BbPadi, 2014). Berdasarkan karakter jumlah anakan
produktif keduanya mempunyai karakter yang sama dengan rata-rata sebesar 17
anakan/rumpun (Agustiani et al, 2013). Berdasarkan Standart Evaluation System
of Rice (SES) keduanya tergolong pada tipe anakan sedang (10-19 anakan per
rumpun) (IRRI, 2014). Namun demikian, Hipa 8 mempunyai jumlah gabah ratarata per malai yang lebih banyak (249 gabah per malai) dibanding Inpari 6 yang
hanya 128 gabah per malai (Agustiani et al, 2013).
Meskipun gabah per malai pada Inpari 6 lebih sedikit, namun distribusi
pengisian gabah per malai nya nampak lebih baik dibanding Hipa 8 (grafik 1).
Bobot per satuan gabah tertingginya masih lebih berat dibanding Hipa 8, yaitu pada
interval 301-350 x 10-4 gram sebesar 22,1% per malai, sedangkan gabah hampa
(0-50 x 10-4 gram) dibawah 20%. Sementara pada Hipa 8, bulir gabah terberat
hanya pada kisaran 251-300 x 10-4 gram per gabah sebanyak 7,8% dengan gabah
hampa yang cukup tinggi yaitu sebesar 30,8% pada interval 0-50 x 10-4 gram per
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satuan gabah. Pada tanaman padi, laju dan durasi pengisian gabah berbrda-beda
antar varietas. Laju pengisian gabah rata-rata sebesar 0,99-2,59 mg.gabah-1.hari-1
atau setara dengan 9,9-25,9 x 10-4 gram. gabah-1.hari-1. Sedangkan durasi pengisian
gabah antara 12-21 hari, khususnya pada varietas-varietas dengan tipe ukuran
gabah yang besar akan membutuhkan waktu pengisian yang lebih lama (Fujita et
al., 1984). Fabre, et al (2005) menyatakan bahwa berat gabah akan mencerminkan
tingkat pengisiannya ≤4 mg atau setara dengan 40 x 10-4 gram (mencerminkan
gabah hampa) hingga 40 mg atau setara dengan 400 x 10-4 gram (gabah mengisi
penuh).

Grafik 1. Karakter pengisian gabah per malai pada varietas Inpari 6 dan Hipa 8
Pengaruh Pupuk Kandang
Aplikasi pemberian pupuk kandang sapi sebanyak 2 ton/ha berpengaruh
terhadap ukuran berat gabah dan persentase jumlah gabah. Pada Inpari 6 tanpa
pupuk, bobot gabah per malai sebagian besar terdapat pada interval 251-300 x
10-4 gram per satuan gabah sebanyak 29,4% dan interval 301-350 x 10-4 gram per
satuan gabah sebanyak 22,1%. Namun pemberian pupuk kandang menyebabkan
turunnya persentase jumlah gabah dengan bobot 301-350 x 10-4 gram per satuan
gabah sebanyak 9,4% dan meningkat sekitar 11,9% bobot gabah dengan interval
251-300 x 10-4 gram per satuan gabah. Namun demikian, penambahan pupuk
kandang tidak menyebabkan peningkatan gabah hampa per malai (grafik 2).
Respon yang berbeda pada Hipa 8, aplikasi pupuk kandang menurunkan bobot
gabah dan menambah persentase gabah hampa. Persentase tertinggi sebesar 42,9%
gabah per malai dengan interval bobot 201-250 x 10-4 gram per satuan gabah
menurun hingga 34%, sementara gabah hampa per malai meningkat sebesar 9,5%.
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Grafik 2.

Pengaruh pupuk kandang terhadap distribusi berat gabah pada
varietas Inpari 6 dan Hipa 8

Pengaruh pemupukan NPK
Grafik 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk N, P, dan K berpengaruh
terhadap sebaran bobot gabah per malai pada varietas Inpari 6 dan Hipa 8. Pada
Inpari 6 tanpa pemupukan NPK, bobot gabah hampa pada interval 0-50 x 10-4
gram mencapai 18,2% per malai lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan
pemupukan NPK yang hanya 12,2%.

Grafik 3.

Pengaruh pemupukan NPK terhadap distribusi berat gabah pada
varietas Inpari 6 dan Hipa 8

Bobot gabah pada interval 51 hingga 200 x 10-4 gram antara perlakuan tanpa
pemupukan dan pemupukan NPK tidak berbeda dengan persentase berkisar antara
1,2-9,1%. Sebaran bobot gabah tertinggi dengan adanya pemberian pupuk NPK
bergeser dari interval 251-300 x 10-4 gram pada kondisi tanpa pemupukan naik
menjadi range 301-350 x 10-4 gram dengan peningkatan persentase jumlah gabah
yang cukup signifikan sebesar 15,3% yaitu dari 22,1% menjadi 37,4%. Pada Inpari
6, range 301-350 x 10-4 gram merupakan range gabah terberat dengan persentase
jumlah gabah per malai tertinggi akibat penambahan NPK. Respon berbeda pada
Hipa 8, dimana pemupukan NPK ternyata tidak menurunkan persentase jumlah
gabah hampa per malai dan tidak mengubah range bobot gabah tertingginya.
Penambahan pupuk NPK hanya menambah bobot sebagian gabah (±10%)
dari interval bobot 201-250 x 10-4 gram naik menjadi bobot 251-300 x 10-4 gram.

244

Agustiani dan Zaqiah : Karakterisasi Tingkat Pengisian Gabah pada Input Pemupukan....

Hal ini menunjukkan bahwa Inpari 6 cenderung lebih responsif terhadap input
pupuk NPK yang diberikan (250 kg Urea, 100 kg SP36, dan 50 kg KCl per ha)
dengan berkurangnya persen gabah hampa dan meningkatnya bobot per satuan
gabah. Siregar (1981) dalam Sarjana (2010) juga mengemukakan bahwa adanya
gabah hampa dipengaruhi karena kekurangan nitrogen, sehingga pertumbuhannya
menjadi kerdil, serta bulir-bulir padi yang dihasilkan akan banyak yang kosong
(sining). Selain itu, kalium seringkali merupakan faktor pembatas untuk
memperoleh hasil padi yang tinggi setelah nitrogen (Immanudin, 2009). Pupuk
Kalium (K) mempunyai peran yang sangat penting terhadap proses fotosintesa
dan translokasi asimilat. Ketersediaan K bagi tanaman juga memberikan pengaruh
kerhadap kehampaan karena merupakan unsur hara makro yang diperlukan tanaman
untuk berbagai fungsi fisiologis, termasuk di dalamnya adalah metabolisme
karbohidrat, aktivitas enzim, regulasi osmotik, efisiensi penggunaan air, serapan
unsur nitrogen, sintesis protein dan translokasi asimilat (Gunadi, 2009). Pengaruh
K+ terhadap fotosintesis ternyata tidak langsung berpengaruh pada fotosintesis
I dan II, tetapi menaikkan reaksi denovo yaitu sintesis enzim rubisco. K+ juga
menurunkan resistensi difusi CO2 ke dalam sel mesofil. Meningkatnya asimilasi
CO2 paralel dengan meningkatnya fotorespirasi dan menurunkan respirasi
(respirasi gelap), K+ juga meningkatkan translokasi fotosintat dan K+ secara tidak
langsung meningkatkan sintesis beberapa macam senyawa organik seperti protein,
gula dan polisakarida (Anonim, 2009). Purnomo (2008) juga menunjukkan hal
yang sama bahwa persentase berat gabah hampa terbanyak terdapat pada tanaman
padi yang tidak dipupuk.
Pengaruh Pupuk NPK dan Kombinasi NPK+Pupuk Mikro
Hipa 8 diduga lebih responsif terhadap penambahan pupuk mikro Zn, Cu,
dan S kaitannya dengan pengisian gabah, mengingat varietas Hipa 8 merupakan
varietas dengan karakter anakan sedang dan jumlah gabah per malai yang banyak.
Sementara itu, unsur mikro Zn, Cu dan S merupakan unsur mikro yang memegang
peranan penting dalam pengisian gabah. Kombinasi pupuk NPK dan mikro dapat
menurunkan persen gabah hampa per malai pada berat gabah kelas 0-50 x 10-4
gram dari 32,3% menjadi 20,6%, serta meningkatkan persen jumlah gabah pada
interval bobot 201-250 x 10-4 gram dari 32,5% menjadi 45,5%. Hal ini berarti
pupuk kombinasi NPK dan mikro dapat menurunkan jumlah gabah hampa dan
meningkatkan jumlah gabah isi pada padi varietas Hipa 8 (grafik 4).
Menurut Yoshida (1981) secara fisiologis Zn, Cu, dan S memiliki peran
dalam reaksi fotosintesis, metabolisme karbohidrat dan protein, reaksi enzimatik,
translokasi asimilat, dan pengisian gabah. Zn dan Cu adalah unsur mikro yang
berperan dalam metabolisme tanaman, sehingga akan berpengaruh terhadap hasil
bahan kering maupun gabah. Pemupukan N P K tanpa Zn dan Cu meningkatkan
persentase gabah isi 10%, namun jika pemupukan N, P dan K ditambah Zn
dan Cu rata-rata persentase gabah isinya meningkat 13% dibanding dengan
perlakuan tanpa pemupukan (Setiobudi dan Sembiring 2008). Defisiensi Zn
juga berpengaruh terhadap sintesis pati. Pada Phaseolus vulgaris defisiensi Zn
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menunjukkan kandungan pati di biji rendah dan lebih rendah pada tanaman yang
peka. Defisiensi S pada larutan medium (tanah) akan menghambat sintesis protein
karena kurangnya asam amino metionin dan sistein yang menunjukkan gejala
klorosis sehingga berakibat rendahnya gula sebagai hasil fotosintesis (Anonim,
2009).

Grafik 4.

Pengaruh kombinasi pemupukan NPK dan pupuk mikro Zn, Cu, dan
S terhadap distribusi berat gabah pada varietas Inpari 6 dan Hipa 8

Berbeda halnya pada Inpari 6, penambahan unsur mikro tidak berpengaruh
terhadap persen gabah hampa, namun menurunkan bobot gabah isi interval bobot
301-350 x 10-4 gram per satuan gabah menjadi 251-300 x 10-4 gram dibandingkan
aplikasi pupuk N, P dan K saja. Hal ini sesuai dengan Setyorini et.al (-) yang
mengemukakan bahwa respon tanaman padi terhadap pemupukan mikro akan
sangat bervariasi. Kurang lebih sekitar 87% dari total lokasi dengan sebaran
kondisi status hara S rendah hingga tinggi menunjukkan tanggap negatif terhadap
pemupukan 12-24 kg S/ha dengan hasil yang tidak konsisten dari musim ke musim.
KESIMPULAN
1.

Varietas Inpari 6 dan Hipa 8 sama-sama tergolong varietas dengan tipe anakan
sedang namun Hipa 8 mempunyai jumlah gabah rata-rata per malai yang
lebih banyak dibanding Inpari 6. Meskipun demikian, bobot per satuan gabah
tertinggi Inpari 6 masih lebih berat dibanding Hipa 8, yaitu pada interval 301350 x 10-4 gram sebesar 22,1% gabah per malai, sedangkan gabah hampa
(0-50 x 10-4 gram) dibawah 20%. Sementara pada Hipa 8, bulir gabah terberat
hanya pada kisaran 251-300 x 10-4 gram per gabah sebanyak 7,8% dengan
gabah hampa yang cukup tinggi yaitu sebesar 30,8% pada interval 0-50 x 10-4
gram per satuan gabah.

2.

Varietas Inpari 6 dengan aplikasi pupuk NPK disertai dengan pupuk kandang
diketahui dapat meningkatkan kemampuan pengisian gabah per malai.
Penambahan pupuk kandang tidak menyebabkan peningkatan gabah hampa
per malai, sementara itu penambahan NPK dapat menurunkan persen gabah
hampa sebanyak 6% dan sebaran bobot gabah tertinggi dengan adanya
pemberian pupuk NPK bergeser dari interval 251-300 x 10-4 gram pada
kondisi tanpa pemupukan naik menjadi range 301-350 x 10-4 gram dengan
peningkatan persentase jumlah gabah yang cukup signifikan sebesar 15,3%.

246

Agustiani dan Zaqiah : Karakterisasi Tingkat Pengisian Gabah pada Input Pemupukan....

3.

Peningkatan kemampuan pengisian gabah pada varietas Hipa 8 dapat
dilakukan dengan pemberian pupuk NPK disertai tambahan pupuk mikro Zn,
Cu, dan S. Kombinasi pupuk NPK dan mikro dapat menurunkan persen gabah
hampa per malai dari 32,3% menjadi 20,6%, serta meningkatkan persen
jumlah gabah pada interval bobot 201-250 x 10-4 gram dari 32,5% menjadi
45,5%.
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ABSTRAK
Survey mengenai aplikasi pemupukan urea telah dilakukan di 2 (dua) kecamatan
yaitu Meranti dan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, pada
bulan September sampai Oktober 2015. Parameter yang diamati adalah metode
penebaran pupuk, waktu pemupukan, frekuensi pemupukan, dosis pemupukan
urea cara petani serta hubungan pengairan berselang terhadap pemupukan
urea. Berdasarkan metode aplikasi pemupukan diperoleh data bahwa 100%
petani melakukan pemupukan dengan sistem tebar langsung di permukaan
tanah. Berdasarkan waktu pemupukan, 87% petani melakukan pemupukan urea
sekitar jam 6.30 – 8.30 WIB, 5% petani memupuk pada jam 11.30WIB serta 7%
memupuk di sore hari yaitu jam 16.30 WIB. 85% petani menakar sendiri pupuk
urea sesuai kebiasaan mereka sedangkan 5% lainnya sesuai rekomendasi bagan
warna daun.100% petani responden melakukan pemupukan secara bertahap.
Pemberian informasi mengenai manajemen pemupukan urea yang tepat sangat
diperlukan petani dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyerapan
urea oleh padi sawah. Oleh karena itu, peran lembaga penyuluhan pertanian sangat
diperlukan untuk memberikan penyuluhan terkait manajemen pemupukan urea
yang tepat pada padi sawah.
Kata kunci : urea, pemupukan, padi sawah
ABSTRACT
Studies about the application of urea has been done in two (2) districts namely
Meranti and Rawang Panca Arga, Asahan, North Sumatera, in September and
October 2015. Observed parameters were method of fertilizer application, time of
application, fertilizer application frequency, doses of urea and irrigation system at
the site study in relation to support efficiency use of urea. Data showed that 100%
of farmers broadcasted urea fertilizer directly to the soil surface, 87% of farmers
applied urea at 6:30 to 8:30 AM, 5% of farmers applied urea at 11.30 PM and 7%
farmers applied in the afternoon at 16.30 PM. 85% of farmers applied doses of urea
based on their experience and custom while 5% relied on the recommendation of
leaf color chart. 100% of farmers applied split fertilization. Providing information
about the right strategy to apply urea will improve the N use efficienc uptake
by paddy. Therefore, the role of agricultural extension is needed to disseminate
information in relation to manage urea application properly on rice field.

Hastuti et al : Kajian Aplikasi Pemupukan Urea pada Padi Sawah oleh Petani....

249

PENDAHULUAN
N adalah unsur mineral yang paling banyak digunakan untuk pertumbuhan
tanaman. Unsur ini berperan penting dalam proses fotosintesis pada tanaman.
N juga merupakan komponen utama dari asam amino, elemen penting dalam
pembentukan protein. Asam amino ini kemudian digunakan dalam membentuk
protoplasma, pembelahan sel dan pertumbuhan tanaman. N diperlukan untuk
reaksi enzimatik pada tanaman karena semua enzim tanaman adalah protein
(Cassman, et al., 2008).
Penelitian mengenai penanganan N untuk meningkatkan produktivitas
padi pada petani di negara tropis telah membuktikan bahwa kekurangan N atau
ketidaktepatan pengelolaannya dapat menyebabkan perbedaan hasil aktual dan
potensial. Perbedaan hasil ini ditentukan dengan membandingkan cara pemupukan
petani dengan teknologi pemupukan terbaik yang dihasilkan melalui penelitian.
Efisiensi pemanfaatan N untuk produksi padi di daerah tropis adalah sekitar 50
kg padi/kg N diserap dan hampir konstan (Yoshida S.1981). Pemupukan secara
bertahap berpengaruh terhadap efisiensi penyerapan N oleh tanaman. Frekuensi
pemupukan urea yang umum dilakukan petani adalah mulai dari hanya satu kali
aplikasi, (tidak terikat dengan setiap tahapan khusus perkembangan tanaman)
sampai tiga kali aplikasi yang dilakukan secara hati-hati untuk memaksimalkan
hasil. Pemberian pertama sebelum tanam, kedua pada periode anakan maksimum,
dan pemberian terakhir pada atau sebelum inisiasi malai. Aplikasi pemupukan
yang bertahap bertujuan untuk mempertahankan cadangan unsur N yang labil
serta meminimalkan risiko kehilangan N melalui penguapan amonia. (Hayashi et
al., 2008 ; Liao et al., 2015) menyatakan bahwa N yang hilang melalui penguapan
mencapai 10 – 60% dari total aplikasi N yang diberikan pada tanaman.
Selain itu tujuan utama dari pengelolaan pemupukan urea adalah untuk
memaksimalkan serapan N pada tahap pertumbuhan kritis dan meminimalkan
proses transformasi yang menyebabkan kehilangan atau kerugian N dari sistem
pengairan, tanah maupun melalui penguapan. Persentase kebutuhan unsur N
untuk padi bervariasi tergantung pada sifat-sifat tanah, metode pemberian, jumlah
dan waktu aplikasi pupuk, serta pengelolaan/manajemen lainnya (WANG et al.,
2007 ; Xu et al., 2012). Pemanfaatan pupuk N yang rendah oleh tanaman padi
diperkirakan menjadi penyebab kehilangan unsur N. Menurut (Cameron et al.,
2013) mengalirkan irigasi segera setelah aplikasi urea dapat mengurangi resiko
penguapan. (Sommer et al., 2004 ; Sanz-Cobena et al., 2011) menyatakan bahwa
penguapan ammonia melalui aplikasi anhydrous ammonia dapat diminimalkan
jika pupuk urea diletakkan 10 cm di bawah permukaan tanah dan tanah dalam
kondisi lembab.
BAHAN DAN METODE
Survey dilakukan pada 2 (dua) kecamatan yaitu Meranti dan Rawang Panca Arga.
Pemilihan lokasi adalah berdasarkan luas areal sawah dimana kedua kecamatan
merupakan sentra padi sawah di Kab. Asahan. Berdasarkan data BPS 2013, luas
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sawah irigasi di Kec. Meranti adalah 2.543 ha sedangkan di Kec. Rawang Panca
Arga adalah seluas 3.308 ha. Survey dilakukan dengan memberikan kuesioner
tentang praktek pemupukan yang biasa dilakukan oleh petani di lapangan,
meliputi pertanyaan mengenai cara penebaran urea, waktu pemupukan , frekuensi
pemupukan, serta pertanyaan apakah petani mengikuti rekomendasi dalam
menentukan dosis urea yang diaplikasikan.
Pengambilan sampel responden adalah dengan purposive sampling. Setiap
kecamatan diwakili oleh 3 (tiga) desa dan setiap desa diwakili oleh 5 - 10 petani
responden. Dari Kec. Meranti yaitu Desa Serdang, Sukajadi, dan Air Putih. Dari
Kec. Rawang Panca Arga yaitu dari Desa Rawang Pasar IV, Rawang Pasar V, dan
Rawang Pasar VI. Pengumpulan data dibantu oleh penyuluh pertanian lapangan
(PPL) dari desa setempat. Selanjutnya dilakukan perhitungan persentasi terhadap
data yang diperoleh dengan menggunakan Microsoft Excel. Hasil survey dianalisis
dengan metode deskriptif yaitu dengan membandingkan antara pemupukan cara
petani terhadap metode pemupukan yang direkomendasikan oleh hasil-hasil
penelitian.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Cara Penebaran Pupuk
Sebanyak 55 orang petani (100%), memberikan pupuk urea dengan cara
tebar langsung di permukaan tanah. Pemberian pupuk dengan cara ini dapat
menyebabkan kehilangan N yang cukup besar dikarenakan adanya pencucian dan
penguapan. Jika pemupukan dilakukan saat sawah terendam air, kemungkinan
urea dapat hanyut melalui aliran buang air sawah. Banyak penelitian menyatakan
bahwa penguapan amonia tergantung pada manajemen N meliputi jenis, jumlah
dan metode aplikasi. Metode aplikasi dengan menempatkan urea kedalam tanah
dapat mempengaruhi laju transformasi N. Pada penelitian (Liu et al., 2015)a field
experiment was conducted to investigate the different application methods of
nitrogen fertilizers [no fertilizer, traditional nitrogen broadcasting (S, penempatan
N kedalam tanah secara signifikan menurunkan NH4+-N sebesar 29 – 98%
dibandingkan dengan metode tebar, serta mengurangi penguapan amonia sebesar 15
– 40% dibandingkan dengan perlakuan tebar diatas permukaan tanah. Lebih lanjut
(Fenn dan Kissel 1976 ; Meyer et al., 1961) melaporkan bahwa ikatan urea harus
lebih dalam pada tanah berpasir daripada di tanah liat. Jika tidak, kemungkinan
menghasilkan penguapan berlebihan pada amonia setelah hidrolisis biologis pada
(NH4) 2CO3.H2O. (Cao et al., 1984), melaporkan hasil terbaru tentang dampak
metoda penempatan pupuk urea terhadap hasil padi dengan menggunakan urea
berlabel 15N. Penempatan Urea Super Granules (USG) pada kedalaman tertentu
dan keseragaman penempatan butiran urea (Prilled Urea/PU) memberikan hasil
tertinggi sebesar 6,4 t/ha pada musim kemarau. Hal ini menunjukkan bahwa metode
penempatan pupuk urea pada tempat tertentu efektif meningkatkan efisiensi pupuk
N. Tingginya efisiensi yang diperoleh (52 kg gabah/kg N) melalui pendekatan
ini adalah karena dapat menurunkan kehilangan N yang dibuktikan dengan
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rendahnya N total (urea NH4+ -N) pada saluran keluar air sawah. Hasil penelitian
(De Datta 1984), musim kemarau menunjukkan bahwa menempatkan USG secara
manual dengan tangan kedalam tanah menghasilkan produksi gabah lebih tinggi
secara signifikan (rata-rata 58 dan 87 kg N/ha) dibandingkan dengan penggunaan
mesin. Praktek pemupukan urea oleh petani di Asahan adalah dengan metode
tebar langsung di permukaan tanah. Pemupukan dengan cara meletakkan urea ke
di bawah permukaan tanah terkendala pada waktu, tenaga kerja, biaya sehingga
dianggap tidak efisien dan praktis. Hal ini menjadi tantangan bagi Badan Litbang
Pertanian di bidang mekanisasi pertanian untuk mengembangkan serangkaian
mesin yang dapat bekerja secara otomatis untuk menempatkan butiran urea, atau
USG di dalam tanah. Cara ini menjadi sangat dibutuhkan untuk mempermudah
aplikasi urea yang dimodifikasi seperti briket urea, USG, dan kelereng urea (urea
marble) untuk padi sawah.
Waktu Pemupukan
Gambar 1. menunjukkan perbandingan antara jumlah petani dan waktuwaktu pemupukan yang biasa dilakukan oleh petani di kedua lokasi survey.

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa petani paling banyak
melakukan pemupukan pada pagi hari mulai dari jam 6.30– 7.30 WIB. 16 orang
responden melakukan pemupukan sekitar jam 7.30 WIB, 10 petani melakukan
pemupukan pada jam 6.30 WIB dan 7.00 WIB. 3 orang petani memupuk di
siang hari yaitu pada jam 11.30 WIB dan 4 orang petani melakukan pemupukan
pada sore hari yaitu sekitar jam 16.30 WIB. Berdasarkan wawancara dengan
petani responden, diperoleh informasi bahwa mereka memilih memupuk pada
pagi hari adalah untuk menghindari suhu udara yang tinggi. Mereka beralasan
bahwa memupuk di saat suhu sudah mulai tinggi adalah tidak baik karena dapat
menyebabkan penguapan pupuk urea.
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Peningkatan suhu akan mempengaruhi reaksi enzim urease untuk
menghidrolisis urea menjadi amonia. (Gould et al., 1973) menyatakan bahwa
laju reaksi organik meningkat secara linier dan sebanding dengan kenaikan suhu.
Pengaruh kerugian akibat suhu pada amonia paling tinggi dengan NH4NO3 dan
paling sedikit dengan amonium sulfat (Fenn dan Kissel. 1976). Level di mana
urea dihidrolisis dengan cepat menjadi amonia karbonat oleh enzim urease
tanah berkaitan erat dengan pertumbuhan tanaman dan kualitas lingkungan
serta dapat dipengaruhi oleh faktor tanah seperti faktor kelembaban tanah, kadar
bahan organik, konsentrasi substrat, pH, dan suhu. (Tabatabai dan Bremner
1972) ; (J.G.Xu, et al., 1992) melaporkan bahwa peningkatan suhu dari 5 - 45°C
meningkatkan level hidrolisis urea pada 3 (tiga) jenis tanah yang diteliti.Hasil ini
juga relevan dengan hasil penelitian yang diperoleh oleh (Fisher and Parks 2008
; Simpson dan Mested 2001); (Gould et. al., 1973) serta (Vlek dan Carter 1993).
Sehingga petani sangat diajurkan untuk melakukan pemupukan pada saat suhu
tidak tinggi. Level penguapan terbesar terjadi ketika pH tanah lebih tinggi dari 7,3
dan suhu udara yang tinggi. N dapat hilang dari sistem tanah melalui penguapan
amonia, denitrifikasi dan pencucian.
Frekuensi Pemupukan
Berdasarkan hasil survey dan wawancara dengan petani diperoleh data bahwa
55 orang petani (100%) menerapkan pemupukan secara bertahap. Pengelolaan
Tanaman Terpadu (PTT) padi merekomendasikan 3 (tiga) kali aplikasi pemupukan
urea, yaitu pemupukan dasar diberikan pada saat tanaman padi berumur 1–14
HST, pemupukan susulan I (21- 28 HST), dan pemupukan susulan II saat tanaman
padi berumur 35–50 HST (Ditjen Tanaman Pangan. 2013).
Pada lokasi kajian menunjukkan bahwa seluruh petani memberikan pupuk
dasar pada saat tanaman berumur 7-14 HST dengan kondisi lahan macak-macak.
Pemupukan urea pada saat awal tanam dan kondisi tanah macak-macak sangat
dianjurkan. Secara umum petani melakukan pemupukan urea secara bertahap
3 (tiga) kali pemberian Aplikasi pemupukan yang bertahap bertujuan untuk
mempertahankan ketersediaan unsur N yang labil juga untuk meminimalkan
risiko kehilangan unsur N akibat adanya proses penguapan amonia dan pencucian.
Anjuran dosis pupuk urea
Ketepatan takaran pupuk ureayang diberikan berpengaruh terhadap
pertumbuhan dan produktivitas padi. Sebanyak 47 orang petani (85%) menyatakan
bahwa mereka menakar sendiri kebutuhan pupuk padi mereka, sedangkan 8 orang
petani (15%) menyatakan bahwa mereka menggunakan bagan warna daun (BWD).
Dosis pemupukan urea yang diberikan dari 55 responden sangat bervariasi.
Dari aspek dosis pupuk urea yang diberikan menunjukkan bahwa 75% petani
memberikan 250 kg urea/ha, 18 petani (33%) memberikan 200 kg urea/ha serta 17
petani (31%) memberikan 150 kg urea /ha. Selain pupuk urea, sebagai sumber N
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sebagian petani menggunakan pupuk majemuk seperti NPK dan ZA (kandungan
N sebesar 20,8%). IRRI telah mengeluarkan alat Leaf Chart Colour (bagan warna
daun/BWD) untuk mengukur kebutuhan unsur N yang dibutuhkan tanaman padi
pada saat pemupukan susulan I dan II. Penyuluh di lapangan diharapkan dapat
menggiatkan penggunaan alat-alat ini untuk memperoleh efisiensi kebutuhan N
pada tanaman padi petani.
Sistem Irigasi di lokasi pengkajian
Berdasarkan survey di lapangan, kondisi drainase sawah pada kedua
kecamatan dalam kondisi tidak baik dimana saluran irigasi sebagai sumber
pengairan mengalami kerusakan. Masalah ini menyebabkan petani kesulitan
melakukan sistem pengairan intermitten (berselang). Masalah ini semakin
bertambah parah pada saat terjadi musim kemarau dimana debit air untuk mengairi
padi menjadi jauh berkurang mengakibatkan waktu pertanaman menjadi mundur
dan mengganggu pertumbuhan padi. Petani menginformasikan bahwa pemberian
pupuk urea I dilakukan saat kondisi tanah kering macak-macak sedangkan
pemberian II dan III dilakukan saat air sawah setinggi 5-10 cm.
Berdasarkan hasil penelitian dari IRRI (Craswell E.T. dan De Datta S.K.
1980) menyatakan bahwa aplikasi pupuk urea pada kondisi air deras di sawah
mengakibatkan kehilangan N yang ekstensif ke atmosfer melalui permukaan air.
(Yang S. et., al., 2015) melaporkan bahwa 87 kg N/ha butiran urea diaplikasikan
menggunakan cara petani yaitu 50% N ditebarkan pada air sawah setinggi 5 cm
saat 10 HST dan 50% lagi ditebarkan pada air sawah setinggi 5 cm saat 10 hari
setelah inisiasi malai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sekitarr 18 + 14
kg N/ha N total (urea + NH4+ -N) hanyut di arus keluar air sawah yang deras.
Tetapi melalui penelitian aplikasi pemupukan yang bertahap, dimana 2/3 pupuk
urea ditebar tanpa genangan air dan 1/3 ditebarkan pada genangan air setinggi
5 cm pada fase inisiasi malai, menghasilkan hanya sekitar 6 + 4 kg N/ha N total
(urea + NH4+ -N)terdapat di arus keluar air sawah. Hasil penelitian yang dilakukan
oleh IRRI pada tahun 1984 juga relevan dengan hasil diatas, dimana kedalaman
air berdampak pada frekuensi penebaran pupuk urea. Pupuk urea yang ditebarkan
ke air sawah setinggi 5 cm melalui pemupukan bertahap sekitar 4 kg NH4+ -N/
ha hanyut di arus keluar air sawah, dibandingkan hanya 2 kg NH4+ -N/ha yang
hanyut bila pemupukan urea diaplikasikan tanpa genangan air dan dibenamkan
ke dalam tanah. Hasil gabah 0,9 t/ha lebih tinggi bila pemberian pupuk urea
dilakukan dengan cara diberikan ke dalam tanah tanpa genangan air dibanding
dengan adanya genangan air pada lahan sawah. .
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1.
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Metode pemupukan urea yang tepat belum sepenuhnya dilaksanakan oleh
petani, yaitui pada umumnya petani masih melakukan pemupukan urea
dengan metode tebar langsung di permukaan tanah.
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2.

Dari aspek waktu pemupukan, petani sudah menerapkan waktu pemupukan
yang tepat yaitudengan menghindari suhu tinggi

3.

Petani juga sudah melakukan pemupukan bertahap yaitu sebanyak 3 (tiga)
kali aplikasi.

Saran
1.

Perlu dilakukan penyuluhan mengenai metode pemupukan urea yang tepat.

2.

Sarana dan prasaranan seperti penyediaan PUTS dan BWD perlu dilengkapi
agar petani dapat mengukur kebutuhan pupuk sesuai dengan kebutuhan
tanaman dan spesifik lokasi.

3.

Perlu dilakukan perbaikan jaringan irigasi dan drainase sehingga petani dapat
melakukan pengairan berselang (intermitten).
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ABSTRAK
Dalam program Upaya Khusus (UPSUS) peningkatan produksi padi, jagung dan
kedelai yang dilaksanakan mulai tahun 2015, NTB merupakan salah satu propinsi
andalan dalam peningkatan produksi padi nasional. Program UPSUS swasembada
padi di NTB difokuskan pada peningkatan produktivitas dan peningkatan indek
pertanaman (IP) padi melalui pengembangan jaringan irigasi dan optimasi lahan.
Produktivitas padi di NTB, akhir-akhir ini mengalami pelandaian, hal tersebut
dikarenakan pada sawah irigasi menerapkan pola tanam padi-padi-padi, dan
pemberian pupuk kimia yang melebihi dosis yang ditetapkan menyebabkan
penurunan kesuburan tanah, salah satu indikasinya penurunan pH tanah.Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui peningkatan produksi padi melalui pemberian
kapur dan bahan organik pada tanah masam.Penelitian ini dilaksanakan dengan
metode on farm research pada lahan masam di Desa Lenek Kecamatan Aikmel
Kabupaten Lombok Timur Propinsi NTB, mulai Januari sampai Mei 2016,
menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 5 perlakuan dan 3
kali ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan (b) aplikasi kapur
granul dengan dosis 100% dari anjuran memiliki produksi tertinggi dan mampu
meningkatkan pH tanah secara signifikan, sedangkan hasil terendah diperoleh
pada perlakuan (e) kontrol/cara petani bahkan pH setelah penelitiaan mengalami
penurunan.
Kata kunci : tanah masam, pH, padi, produksi.
ABSTRACT
Special Effort in the program (UPSUS) increasing production of rice, corn and
soybeans were implemented starting in 2015, NTB is one of the mainstays in the
province of national rice production. Rice self-sufficiency program in NTB UPSUS
focused on increased productivity and improved cropping index (IP) rice through
irrigation network development and optimization of land. Rice productivity in
NTB, lately experiencing decresing, it is because the irrigated fields to apply the
cropping pattern of rice-paddy-rice, fertilizer and chemicals that exceed specified
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dose cause a decrease in soil fertility, one of the indications of a decrease in soil
pH. The purpose of this study to determine the increase rice production through the
provision of lime and organic matter in soil masam. The research s implemented by
the method of on-farm research on sour land in the village LenekAikmel District
of East Lombok NTB Province, from January to May 2016, using a randomized
block design (RAK) with 5 treatments and 3 repetitions. Results showed treatment
(b) the application of lime granules with 100% of the recommended dose has
the highest production and is able to significantly increase the soil pH, whereas
the lowest yield was obtained in treatment (e) control / how farmers even after
presearh pH decreased.
Keywords: acid soil, pH, rice, production.
PENDAHULUAN
Dalam program Upaya Khusus (UPSUS) peninngkatan produksi padi, jagung dan
kedelai yang dilaksanakan mulai tahun 2015, NTB merupakan salah satu propinsi
andalan dalam peningkatan produksi padi nasional. Program UPSUS swasembada
padi di NTB difokuskan pada peningkatan produktivitas dan peningkatan indek
pertanaman (IP) padi melalui pengembangan jaringan irigasi dan optimasi lahan.
Program utama pemerintah untuk memacu peningkatan produktivitas selama
5 tahun terakhir ini adalah penerapan teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu
(PTT) melalui Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT), yang
kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Gerakan Penerapan PTT padi. Pada
pelaksanaanya, penerapan teknologi PTT belum bersifat spesifik lokasi dan
musim, dan cenderung bersifat umum dan relatif sama di semua lokasi dan musim.
Sementara itu telah dipahami dan diyakini bahwa keragaan dan hasil tanaman
padi merupakan hasil interaksi antara genetik x lingkungan x manajemen. Aspek
lingkungan sangat terkait dengan musim dan aspek manajemen lebih terkait dengan
pengelolaan tanaman secara tepat, efisien dan sesuai kondisi lingkungan (spesifik
lokasi). Produktivitas padi di NTB, akhir-akhir ini mengalami pelandaian, hal
tersebut dikarenakan pada sawah irigasi menerapkan pola tanam padi-padi-padi,
dan pemberian pupuk kimia yang melebihi dosis yang ditetapkan menyebabkan
penurunan kesuburan tanah, salah satu indikasinya penurunan pH tanah.
Pemupukan yang tepat bersifat spesifik lokasi dan sesuai dengan kebutuhan
tanaman atau tingkat hasil padi realistis yang diharapkan. Dari berbagai penelitian,
rata-rata hara NPK yang terangkut oleh varietas unggul tanaman padi berturutturut adalah 17,5 kg N, 3 kg P dan 17 kg K setiap ton gabah dan jerami yang
dihasilkan (Dobermann dan Fairhurst, 2000). Makin tinggi hasil gabah dan jerami
padi sampai batas tertentu akan makin tinggi pula hara NPK yang diserap. Varietas
padi terbukti juga bersifat spesifik lokasi/lingkungan dan spesifik musim seperti
hasil penelitian Satoto et.al. (2007) serta Sumarno dan Sutisna (2010).
Permasalahan pada tanah masam dapat ditanggulangi dengan pemberian
kapur (Soepardi, 1982). Sumber kemasaman tanah yaitu Al dapat ditekan dengan
pengapuran dan atau dengan pengembalian sisa tanaman ke dalam tanah tersebut
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(Wahjudin, 1993). Di Indonesia tanaman pangan yang diusahakan umumnya
adalah padi, jagung, kedelai dan kacang tanah. Di dalam tanah bahan organik
dapat mengikat senyawa atau unsur yang bersifat racun (Al, Fe, Cd dan Hg)
terhadap tanaman, bahan organik penting karena dapat bereaksi dengan ion logam
yang kemudian membentuk senyawa kompleks (Karama dan Darmijati, 2003).
Keuntungan memanfaatkan pupuk organik adalah mempengaruhi sifat fisik, kimia
dan biologi tanah serta kondisi sosial masyarakat (Sutanto, 2002). Bahan organik
yang diberikan ke dalam tanah melalui proses dekomposisi akan menghasilkan
banyak asam organik yang mengandung derivat-derivat asam fenolat dan asam
karboksilat (Tan, 1982; Stevenson, 1982). Asam fenolat dan asam karboksilat
mempunyai gugus fungsional yang mengandung oksigen merupakan tapak reaktif
dalam mengikat logam, termasuk Al (Fessenden dan Fessenden, 1986). Dengan
demikian aktivitas ion Al yang bersifat racun bagi tanaman menjadi berkurang
(Gerke, 1993).
Kompos memiliki sifat-sifat yang beragam tergantung pada tingkat
kematangan, komposisi bahan baku dan proses pengomposan pada saat pembuatan
kompos. Penggunaan kompos yang belum matang dapat mengganggu pertumbuhan
tanaman sehingga produktivitasnya menurut (Anas et al., 2003). Tujuan penelitian
ini untuk mengetahui peningkatan produksi padi melalui pemberian kapur dan
bahan organik pada tanah masam.
METODOLOGI
Penelitian dilakukan selama 5 (lima) bulan dari Januari sampai Mei 2016 di lahan
sawah irigasi Desa Lenek Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Nusa
Tenggara Barat, dengan menggunakan lahan milik petani. Percobaan dilakukan
menggunakan rancangan acak kelompok dengan 5 perlakuan, yang terdiri dari :
a) penambahan pupuk organik granul (100% dari dosis); b) penambahan kapur
granul (100% dari dosis anjuran); c) penambahan pupuk organik granul dan kapur
granul (masing-masing 50% dari dosis anjuran); d) penambahan kapur cair (100%
dari dosis anjuran); dan e) perlakuan petani (kontrol). Masing-masing perlakuan
diulang sebanyak 3 kali.
Petak perlakuan berdasarkan petakan alami.Saluran air diatur untuk
memisahkan saluran pemasukan dan pengeluaran sehingga menghindari
terjadinya kontaminasi antar perlakuan. Penambahan kapur pertanian berdasarkan
pengukuran PUTK sebesar 1-2 ton/ha. Sedangkan penambahan pupuk organik
berdasarkan petunjuk pemupukan pada tanaman padi oleh Balai Besar Penelitian
Tanaman Padi sebesar 2 ton/ha.
Bahan penelitian yang digunakan adalah bahan kimia untuk analisa tanah di
laboratorium, dan bahan untuk pelaksanaan percobaan lapangan antara lain: benih
padi, pupuk NPK, pupuk organik granul, urea, SP-36, pestisida, tali rafia, kantong
plastik. Peralatan penelitian dilapangan yang digunakan adalah timbangan,
meteran, bor tanah, sprayer, traktor, dll. Peralatan penelitian di laboratorium
adalah timbangan elektrik, peralatan glas, dan pH meter.
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Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan adalah mengukur pH tanah
dilaboratorium yang telah terakreditasi. Persemaian dibuat pada lahan diluar petak
percobaan mengunakan benih padi bersertifikat (berlabel ungu) yaitu Varietas
inpari 22 dengan tujuan menghindari serangan blas yang merupakan penyakit
endemik di kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
(BPTP NTB, 2014), kemudian bibit tanaman dipindah pada umur 14 HSS (hari
setelah semai), dan ditanam menggunakan tanam jajar legowo 20x10x40 cm.
Pengukuran pada tanaman dilakukan pada saat fase generatif dan panen
dengan parameter sebagai berikut : tinggi tanaman, jumlah anakan, jumlah anakan
produktif, panjang malai, jumlah gabah isi, prosentase gabah hampa, berat 100
biji, dan produksi riil, pengambilan sample tanah untuk analisa akhir. Data yang
diperoleh dari pengukuran tanaman diolah secara statististic sederhana (ANOVA)
dan diuji lanjut dengan menggunakan uji Duncan pada taraf kepercayaan 95%.
HASIL DAN PEMBAHAN
Tabel 1. Data Pengukuran Laboratorium pH awal dan Akhir Perlakuan
Perlakuan
A
B
C
D
E

pH
Awal
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2

Akhir
5,9
6,3
5,6
5,4
5,1

Sumber : Laboratorium Pengujian Tanah BPTP NTB

Tabel 2. Data Pengamatan Komponen Hasil
Perlakuan
A
B
C
D
E

tinggi tanaman
(cm)
96 a
92 a
80 b
78 b
81 b

anakan total
(batang)
22 a
23 b
20 ab
17 bc
14 c

anakan produktif
(batang)
19 ab
20 a
17 ab
15 bc
11 c

panjang malai
(cm)
25 a
24 ab
23 b
22 b
23 b

Ket: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata menurut Uji
Wilayah Berganda Duncan pada taraf α = 0.05

Tabel 3. Data Pengamatan Hasil
Perlakuan
A
B
C
D
E

gabah isi
(biji)
103 bc
170 a
143 ab
110 bc
95 c

gabah hampa
(biji)
14 ab
7b
15 ab
24 a
14 ab

bobot 1000 biji
(gr)
2,80 a
2,87 a
2,86 a
2,85 a
2,78 a

produksi
(ton)
4,8 c
5,9 a
5,4 b
5,2 bc
5,0 bc

Ket: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata menurut Uji
Wilayah Berganda Duncan pada taraf α = 0.05
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Dari tabel diatas menunjukkan bahwa produksi tertinggi diperoleh pada
perlakuan (b) penambahan kapur granul, 100% dari dosis anjuran. pH tanah sawah
yang rendah menyebabkan tanaman kekurangan unsur P dan K, akan tetapi Al dan
Fe dilepas oleh tanah, sehingga tanaman mengalami keracunan unsur al dan Fe
atau biasa yang dikenal dengan gejala “asem-aseman”. Dengan pemberian kapur,
daya larut logam Al, Fe, Mn, dan Zn dalam tanah akan menurun (IPB, 1983).
Produksi padi tertinggi kedua diperoleh pada perlakuan (c) penambahan bahan
organik granul dan kapur granul masing-masing 50% dari dosis anjuran. Hal
tersebut diduga dosis kapur yang diberikaan hanya 50% dari anjuran, sehingga
proses pelarutan logam-logam tersebut dalam tanah masih terjadi, walaupun
masih belum optimal, tetapi masih dibantu dengan penambahan pupuk organik,
yang mampu mengikat logam–logam tersebut dari dalam tanah.
Peningkatan pH yang tertinggi diperoleh dari (b) penambahan kapur granul,
dan pada perlakuan kontrol pH menurun, hal tersebut diduga karena input pupuk
kimia yang tinggi pada pertanaman padi secara terus menerus akan menurunkan
pH tanah secara periodik. Peningkatan pH tanah berkorelasi positif dengan
ketersedian unsur P dan K, yang dibutuhkan oleh tanaman, terutama pada fase
generatif untuk pembentukan malai dan pengisisan bulir padi di pertanaman,
seperti yang disampaikan oleh Damanik (2010) kekurangan unsur hara P dapat
menyebabkan: perakaran tanaman tidak berkembang; dalam keadaan kekurangan
P yang parah, daun, cabang, dan berwarna ungu. Gejala ini terlihat mulai dari
jaringan tua, dan seterusnya menjalar ke jaringan yang masih muda. Hasil
tanaman berupa bunga, buah dan biji merosot, jumlah anakannya berkurang.
Tabel 2 menunjukkan gabah isi tertinggi dan prosentase gabah hampa terendah
pada perlakuan (b), hingga penyerapan unsur P oleh tanaman paling efektif pada
saat pH tanah mendekati pH normal.
Pemberian pupuk organik saja tanpa pemberian kapur di tanah masam,
tidak akan optimal untuk menyediakan unsur P, karena jika kondisi masam P
yang terdapat dalam pupuk organik sebagian besar akan diikat oleh tanah dan tak
tersedia bagi tanaman. Menurut Damanik , dkk (2010) yang menyatakan bahwa
dosis pupuk dalam pemupukan dan pemberian bahan organik haruslah tepat,
artinya dosis tidak terlalu sedikit atau terlalu banyak yang dapat menyebabkan
pemborosan atau dapat merusak akar tanaman. Bila dosis terlalu rendah, tidak ada
pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman, sedangkan bila dosis terlalu banyak
dapat mengganggu kesetimbangan hara dan dapat meracuni akar.
Perbaikan sifat kimia tanah dengan penambahan kapur pada tanah masam
dan bahan organik, akan berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah
gabah isi, dan prosentase gabah hampa yang menurun. Hal tersebut sejalan dengan
hasil penelitian Sastramihardja dkk (2009) yang menyebutkan pemberian fosfat
alam dengan kadar dan reaktivitas tinggi efektif dan efisien menurunkan kadar
senyawa racun dalam tanah dan meningkatkan hasil padi. Fahmi, et al. (2004)
yang menyebutkan peningkatan produksi gabah padi dengan pemberian beragam
pupuk P dan bahan organik diakibatkan perbaikan sifat kimia tanah seperti pH dan
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P tersedia yang meningkat dan menurunnya kandungan Fe2+. Berat butir gabah
juga ditentukan dari banyaknya zat pati yang tertimbun dalam buah. Zat pati
dalam buah berasal dari dua sumber yaitu fotosintesis sebelum pembungaan dan
hasil fotosintesis selama fase pemasakan. Proses fotosintesis ini sangat ditentukan
oleh keadaan cahaya, air dan unsur-unsur hara baik yang tersedia didalam tanah
maupun melalui daun.
KESIMPULAN
Pemberian kapur granul pada tanah masam di lahan irigasi mampu meningkatkan
produksi padi, dibanding dengan pemberian pupuk organik saja, atau kombinasi
keduanya tetapi dengan dosis dibawah anjuran. Pemberian kapur berbentuk granul
lebih baik dari pada pemberian kapur cair, karena mampu memperbaiki sifat fisika
tanah masam.
SARAN
Perlu diadakan penelitian lanjutan tentang kombinasi pemberian kapur dan pupuk
organik baik di lahan sawah maupun tadah hujan di NTB, sehingga mampu
meningkatkan produksi pertanian.
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ABSTRAK

Setiap daerah di Indonesia memiliki beberapa sumber daya genetik yang
khas, yang sering berbeda dengan yang ada di daerah lain. Besarnya
kebutuhan akan padi sementara produksinya yang cenderung naik namun
tidak signifikan dengan kebutuhannya maka perlu adanya perbaikan
produksi diantaranya dengan persilangan. Persilangan antara padi unggul
baru dan padi lokal dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi. Untuk
itu diperlukan plasma nutfah dengan keragaman genetik yang luas. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi padi lokal yang ada di Jawa
Barat. Penelitian dilakukan pada bulan April-Mei 2013. Lokasi penelitian
dilakukan di 6 (enam) Kabupaten yaitu Tasikmalaya, Subang, Cianjur,
Indramayu, Bandung, dan Garut. Bahan dan alat yang digunakan dalam
kegiatan ini adalah tanaman padi lokal. Metode penelitian adalah koordinasi,
eksplorasi langsung ke lokasi berdasarkan sumber data yang diperoleh, wawancara
dengan petani (sebagai data penunjang), dan koleksi gabah padi lokal. Hasil

penelitian ini adalah telah berhasil diidentifikasi sebanyak 98 aksesi padi
lokal yang terdiri atas padi jenis beras putih, beras merah, dan beras hitam,
serta jenis ketan putih, ketan hitam dan aromatik, yaitu sebanyak 24 aksesi
dari Kabupaten Tasikmalaya, 22 aksesi dari Kabupaten Subang, 12 aksesi
dari Kabupaten Cianjur, 10 aksesi dari Kabupaten Indramayu, 5 aksesi dari
Kabupaten Bandung, dan 25 aksesi dari Kabupaten Garut. Dari hasil diatas
dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Garut memiliki identifkasi padi lokal
yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Tasikmalaya, Subang, Cianjur,
Indramayu dan Bandung. Kabupaten Subang dan Cianjur memiliki
karakter fungsional padi yang lebih beragam dibandingkan Kabupaten
Tasikmalaya, Subang, Indramayu dan Bandung.
Kata kunci: identifikasi,padi lokal, Jawa Barat
ABSTRACT

Identificaton Of Local Rice In The Province Of West Java. Every
region in Indonesia has several distinctive genetic resources, which are
often different from those in other areas. While the great need for rice
production is likely to rise but not significant to its needs, the need for
improvement of production such as by crossing. A cross between rice
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and local rice cultivation can be done to increase production. It required
germplasm with wide genetic diversity. The purpose of this study was to
determine identifited of local rice in West Java. The study was conducted
in April-May 2013. The location of research conducted in 6 districts,
Tasikmalaya, Subang, Cianjur, Indramayu, Bandung and Garut. Materials
and equipment used in this activity is local rice crops. The research
method is coordination , exploration directly to the site based on source
data obtained , an interview with a farmer ( as the supporting data ) , and a
collection of local rice grain. Germplasm collection is done by collecting
every rice cultivars were planted by the locals. The results of this study are
already identified as many as 98 accessions of local rice which consists of
rice types of white rice, brown rice, and black rice, as well as the kind of
glutinous white, black rice and aromatic, as many as 24 accessions from
Tasikmalaya District, 22 accessions of Subang Regency , 12 accessions
of Cianjur, 10 accessions of Indramayu district, 5 accession of Bandung
regency, and 25 accessions of Garut. Garut has a diversity of local rice
is higher than Tasikmalaya regency, Subang, Cianjur, Indramayu and
Bandung. Subang Regency and Cianjur rice has a functional character is
more diverse than Tasikmalaya regency, Subang, Indramayu and Bandung.
Keywords: Identification, Local rice, West Java
PENDAHULUAN
Pelestarian sumber dayagenetik merupakan langkah yang sangat penting dilakukan
mengingat besarnya manfaat dari sumber daya genetik. Koleksi sumberdaya
genetik diperlukan keberadaannya untuk melestarikan keanekaragaman genetik
suatu spesies tanaman dan kerabat liarnya (Williams, 1991). Setiap daerah di
Indonesia memiliki beberapa sumber daya genetik yang khas, yang sering berbeda
dengan yang ada di daerah lain. Ini merupakan suatu potensi yang bernilai tinggi
bagi daerah untuk memanfaatkan sumber daya genetik spesifik lokasi. Sebagian
dari sumber daya genetik tersebut ada yang telah dikembangkan sehingga
mempunyai nilai ekonomi tinggi, tetapi banyak pula di antaranya yang belum
dimanfaatkan sama sekali, sehingga mengalami ancaman kepunahan. Oleh karena
itu, tingginya keanekaragaman sumber daya genetik memiliki aspek yang sangat
penting untuk dipertahankan (Kurniawan, 2015).
Jawa Barat merupakan Provinsi terluas kedua di Pulau Jawa setelah Jawa
Timur dengan luas wilayah 35.377,76 km2 dan kontribusi luas wilayah untuk
Negara Indonesia sebesar 1.85% (BPS, 2012). Potensi wilayah menjadi indikator
terdapatnya kekayaan alam yang berlimpah termasuk kekayaan plasma nutfah.
Populasi penduduk yang terus meningkat berkorelasi positif dengan meningkatnya
pembangunan industri maupun infrastruktur, perubahan iklim dan bencana alam,
maka sangat mempengaruhi kelestarian dari plasma nutfah dan terancam punah.
Oleh karena itu, sangat perlu adanya kegiatan pelestarian plasma nutfah untuk
mencegah terjadinya kepunahan suatu tanaman.
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Padi adalah tanaman pangan penting dan digunakan sebagai makanan
pokok di Indonesia. Besarnya kebutuhan akan padi sementara produksinya yang
cenderung naik namun tidak signifikan dengan kebutuhannya. Maka perlu adanya
perbaikan produksinya diantaranya dengan persilangan. Beberapa penelitian terus
dikembangkan diantaranya dengan memanfaatkan padi lokal untuk memperbaiki
produksi. Nurhasanah dan Sunaryo (2015) menyatakan bahwa program pemuliaan
tanaman untuk perbaikan varietas padi ladang yang selama ini belum dimanfaatkan
secara optimal dalam mendukung ketersediaan beras nasional sehingga dapat
meningkatkan kontribusi padi terhadap produksi padi nasional. Somantri (2001)
menyatakan bahwa beberapa persilangan antara padi budidaya dan padi liar serta
evaluasi terhadap cekaman biotik dan abiotik telah dilakukan. Selain itu padi lokal
sebagai salah satu aset plasma nutfah belum secara optimal maka perlu dilakukan
konservasi sumber daya genetik yang memadai untuk melindungi varietas-varietas
tersebut dari kepunahan dan erosi genetik (Hendra et al, 2009).
Sebelum tahun 1970 sebagian besar petani padi di Indonesia menggunakan
varietas lokal yang jumlahnya ribuan dan penyebarannya meliputi areal yang
sempit sesuai dengan keadaan lingkungan yang berbeda (Sa’adah, 2012).
Varietas-varietas lokal ini telah ditanam oleh petani secara turun temurun sejak
berabad-abad yang lampau dan telah beradaptasi pada berbagai kondisi lahan dan
iklim. Selain itu, varietas lokal secara alami telah teruji ketahanannya terhadap
berbagai tekanan lingkungan serta hama dan penyakit sehingga merupakan
kumpulan sumber daya genetik yang tak ternilai harganya. Untuk mendukung
program pemuliaan tanaman dalam menciptakan varietas padi unggul diperlukan
sumber gen yang tahan terhadap organisme pengganggu tanaman dan toleran
terhadap cekaman lingkungan serta mempunyai potensi hasil tinggi dengan mutu
baik (Sa’adah, 2012). Aksesi yang toleran terhadap kekeringan terutama yang
mempunyai potensi hasil tinggi, sebagai sumber gen dalam perakitan varietas
unggul toleran kekeringan dan berpotensi hasil tinggi (Silitonga dan Risliawati,
2011). Untuk itu diperlukan plasma nutfah dengan keragaman genetik yang luas
(Silitonga, 1988).
Hasil eksloprasi padi lokal yang telah dilakukan di Kabupaten Subang,
Jawa Barat (Rohaeni dan Hastini, 2015), diperoleh sebanyak 12 aksesi padi
lokal terbagi ke dalam 5 jenis padi ketan dan 7 jenis padi biasa. Berdasarkan
karakter tinggi tanaman dan umur panennya, secara umum padi lokal yang
diperoleh tersebut memiliki tinggi tanaman 126-177 cm dan umur panen 145165 hari. Menurut Sitaresmi et al., (2013), terdapat beberapa kelebihan padi lokal
Indonesia, diantaranya telah teridentifikasi memiliki ketahanan terhadap hama
ganjur, bakteri hawar daun, hawar daun jingga, blas daun, blas leher, dan blas daun
bergaris putih, wereng batang coklat, tungro, kekeringan, keracunan Al, keracunan
Fe, salinitas, suhu rendah, dan naungan. Oleh kerena itu dilakukan identifikasi padi
lokal dengan harapan diperoleh genotipe padi lokal yang memiliki sifat unggul
untuk dipergunakan sebagai materi persilangan dalam program pemuliaan guna
mendapatkan varietas unggul baru. Tujuan penelitian ini mengidentifikasi padi
lokal yang masih ada dan tumbuh dengan baik di wilayah Provinsi Jawa Barat.
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METODOLOGI
Penelitian dilaksanakan pada bulan April-Mei 2013. Lokasi penelitian di 6 (enam)
Kabupaten yaitu Tasikmalaya, Subang, Cianjur, Indramayu, Bandung, dan Garut.
Bahan dan alat yang digunakan dalam kegiatan ini adalah material padi lokal
dalam bentuk gabah kering, kantong kertas, label etiket, spidol, stapler, kantong
plastik, buku lapangan dan alat tulis. Tahapan kegiatan meliputi, koordinasi
dengan pemangku kepentingan di masing-masing kabupaten, kunjungan
lapangan, wawancara dan diskusi, pengambilan contoh gabah (koleksi). Metode
yang digunakan adalah survei eksplorasi langsung ke lokasi berdasarkan sumber
informasi yang diperoleh dari pemangku kepentingan (petugas dinas pertanian di
masing-masing kabupaten), wawancara dengan petani (sebagai data penunjang),
dan pengumpulan (koleksi) gabah padi lokal. Adapun data yang dikumpulkan
meliputi nama lokal kultivar, asal atau sumber benih, keunggulan dan kelemahan
dari karakter agronomi yang dimiliki, alasan memilih menanam varietas tersebut,
metoda penanaman yang dikerjakan oleh petani setempat. Metode identifikasi dan
koleksi padi lokal dilakukan mengacu kepada panduan “Descriptors for wild and
cultivated Rice (Oryza spp.)” (Bioversity International, IRRI and WARDA.
2007). Analisis data dilakukan secara deskriptif dan tabulasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Padi lokal yang telah berhasil diidentifikasi dan dikumpulkan seluruhnya 98 aksesi
padi lokal yang terdiri atas gabah dari jenis padi beras putih, padi beras merah,
beras hitam, dan jenis padi ketan putih, ketan hitam dan jenis padi aromatik.
Dengan perincian, sebanyak 24 aksesi berasal dari Kabupaten Tasikmalaya, 22
aksesi berasal dari Kabupaten Subang, 12 aksesi berasal dari Kabupaten Cianjur,
10 aksesi berasal dari Kabupaten Indramayu, 5 aksesi berasal dari Kabupaten
Bandung, dan 25 aksesi berasal dari Kabupaten Garut (Tabel 1).
Kabupaten Garut memiliki lebih banyak aksesi padi dibandingkan Kabupaten
lain. Hal ini dapat disebabkan oleh wilayah Kabupaten Garut lebih luas daripada
Kabupaten Tasikmalaya. Luas wilayah Kabupaten Garut 3094,4 km2, Kabupaten
Tasikmalaya yaitu 2702,85 km2 sedangkan Kabupaten Cianjur 3594,65 km2 (BPS,
2015). Namun demikian, pada daerah urban dan semi urban seperti Kabupaten
Bandung dan Cianjur terjadi alih fungsi lahan yang cepat sehingga diduga sebagian
besar padi lokal telah mengalami kepunahan (erosi genetik), dengan demikian
hasil yang diperoleh dari daerah tersebut jumlahnya lebih sedikit. Selain itu luas
lahan, topografi, tanah, dan iklim suatu daerah berpengaruh terhadap keragaman
suatu tanaman. Tipe agroekologi Indonesia sangat beragam (Las et al. 1991) yang
dicerminkan oleh beragamnya sifat fisik wilayah, kemiringan, maupun ketinggian
tempat dari permukaan laut. Keragaman wilayah, topografi, tanah, ketersediaan
air, dan iklim telah membentuk tanaman untuk tumbuh dan beradaptasi pada
lokasi yang spesifik (Rais, 2004).
Kabupaten Subang dan Cianjur memiliki karakter fungsional padi yang lebih
beragam yaitu beras putih, beras merah, beras hitam, ketan putih, ketan hitam
dan aromatik. Hal ini dapat disebabkan selain dipengaruhi oleh agroekosistem
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juga dipengaruhi oleh budaya sistem bertani masyarakat. Wardah dan Bambang
(2011) menyatakan bahwa banyaknya macam varietas lokal terkait dengan
budaya sistem bertani yang menggunakan varietas lokal sebagai benih. Beberapa
alasan petani masih menggunakan varietas lokal dibandingkan varietas unggul
yaitu selain ras nasi yang lebih enak dan lebih tolerah hama dan penyakit adalah
mudah diperoleh, pemeliharaan yang sangat minim, dan berbatang tinggi sehingga
tidak perlu membungkuk ketika panen (Wiggin, 1976). Selain itu varietas lokal
hasilnya stabil, input rendah, bentuk gabah kecil ramping yang disukai petani dan
konsumen (Sulaiman et al., 1995; Sulaiman, 1997).
Tabel 1. Hasil Eksplorasi Padi Lokal di Kabupaten Tasikmalaya, Subang,
Cianjur, Indramayu, Bandung dan Garut. Tahun 2013.
Lokasi
Kabupaten
Tasikmalaya

Kabupaten
Subang

Karakter Fungsional
Beras putih

Beras Merah
Beras Putih

Nama Lokal
Pare peuteuy, Ranakaya, Segon Koneng,
Galeng, Bengawan, Goyot, Tambleg, Dara,
Jembar, Segon Omas, Bepak, Sari Kuning,
Gantang/Gajah Belang, Regol
Ketan Uci, Ketan
Marahmay , Beras Putih1, Beras Putih2,
Sarikuning, Galamay, Simenyan Ekor Hitam,
Simenyan Ekor Putih, Angkok,Nagrak, Sikopo,
Sidenuk, Kopo, Muncul
Beras Hitam1, Beras Hitam2, Ketan Putih1,
Ketan Putih2, Beras hitam Nagrak
Ketan Putih Cibeusi
Ketan Hitam1, Ketan Hitam2, Ketan Hitam3,
Ketan Hitam3
Cere Manggu, Enud, Inul, Lamdaur1,
Lamdaur2, Morneng/Dasneng
Kewal Beureum1, Kewal Bereum2, Gadog
Beureum, Hawara Beureum1, Hawara
Beureum2
Pandan Wangi
Borang, Kebo1, Kebo2, Sabo, Muncul,
Marong, Gundil1, Gundil2, Longong
Beras Merah
Jembar Lokal, Jembar Batan, Nengsih,
Cungkring
Cere Beureum
Oseg1, Oseg2, Menyan1, Menyan2

Ketan Putih

Ketan Pecut

Ketan Putih
Beras Putih

Beras Hitam
Ketan Putih
Ketan Hitam
Kabupaten
Cianjur

Beras Putih
Beras Merah

Kabupaten
Indramayu
Kabupaten
Bandung
Kabupaten
Garut

Aromatik
Beras Putih
Beras Merah
Beras Putih
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Hasil eksplorasi Sumber daya genetik padi lokal yang diperoleh umumnya
tergolong ke dalam jenis padi sawah. Jenis-jenis padi lokal ini semakin berkurang
populasi dan daerah penyebarannya, karena produksi tanaman yang rendah dan
umur panen yang lebih panjang dibandingkan varietas baru. Namun demikian,
sebagian petani masih menanam padi lokal disebabkan beberapa keunggulan
yang dimilikinya seperti rasa nasi, tahan hama dan penyakit. Potensi genetik yang
dimiliki oleh padi lokal ini didominasi oleh kualitas rasa dan toleran hama dan
penyakit dibandingkan beberapa varietas unggul nasional yang ditanam pada saat
bersamaan, pada waktu terjadi serangan hama dan penyakit di lokasi setempat
(Nurhasanah dan Sunaryo, 2015). Varietas lokal ini perlu dipertahankan dan
dilestarikan sebagai kekayaan dan aset sumber daya genetik daerah serta digunakan
sebagai sumber bahan induk tetua persilangan dalam program perbaikan varietas
untuk masa depan (Badan Litbang Pertanian, 2008; Rais, 2004; Ariningsih, 2015).
KESIMPULAN
Hasil identifikasi bahwa Kabupaten Garut memiliki keragaman padi lokal yang
lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Tasikmalaya, Subang, Cianjur, Indramayu
dan Bandung. Kabupaten Subang dan Cianjur memiliki karakter fungsional padi
yang lebih beragam dibandingkan Kabupaten Tasikmalaya, Subang, Indramayu
dan Bandung.
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KEMAMPUAN PRODUKSI BEBERAPA VARIETAS UNGGUL BARU
PADI SAWAH DI KABUPATEN GARUT
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Jl. Kayuambon No. 80 Lembang-Bandung Barat 40391
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ABSTRAK
Uji daya hasil beberapa varietas unggul baru padi sawah telah dilakukan untuk
mengetahui keragaan sifat agronomis dan potensi hasilnya di Kabupaten Garut. Uji
daya hasil dilakukan pada MKI dilaksanakan di Kecamatan Kadungora Kabupaten
Garut. Waktu pelaksanaan yaitu pada musim tanam MK I 2015 mulai bulan Juni
sampai dengan Oktober 2015. Lahan yang digunakan seluas 1 ha atau masingmasing 0,25 ha per varietas. Lokasi pengkajian berada pada ketinggian 0-400 m
dpl. Varietas unggul baru padi sawah yang digunakan adalah Inpari 30, 31, 32, dan
33. Metode penelitian yang digunakan adalah rancangan acak kelompok dengan
4 perlakuan dan diulang sebanyak 7 kali. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa
produktivitas paling tinggi adalah Inpari 30 sebesar 7,21 ton/ha, selanjutnya Inpari
32 sebesar 6,18 t/ha, Inpari 33 sebesar 6,17 t/ha dan Inpari 32 sebesar 6,11 t/ha.
Kata kunci: padi sawah, varietas unggul baru, Inpari
ABSTRACT
Yield trials of some new varieties of paddy rice have been conducted to determine
the performance of agronomic properties and yield potential in Garut. yield trials
conducted on MKI implemented at kadungora District of Garut. The timing in the
MK I 2015 growing season from June to October 2015. The land required for 1 ha
or 0.25 ha respectively per varieties. Location assessment at an altitude of 0-400
m above sea level. New varieties of paddy rice used is Inpari 30, 31, 32, and 33.
The method used was a randomized block design with 4 treatments and repeated 7
times. The results showed that the highest productivity is Inpari 30 at 7.21 tonnes
/ ha, then Inpari 32 amounted to 6.18 t / ha, Inpari 33 of 6.17 t / ha and Inpari 32
by 6.11 t / ha.
Keywords: paddy rice, new varieties, Inpari
PENDAHULUAN
Varietas unggul baru merupakan salah satu komponen teknologi inovatif yang
handal untuk meningkatkan produksi tanaman. Varietas unggul baru terus
diciptakan, mengingat berbagai macam agroekosistem yang ada di wilayah
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Indonesia dan preferensi rasa nasi yang berbeda-beda di setiap provinsi (Sembiring,
2011). Jawa Barat merupakan provinsi dengan lahan sawah irigasi yang luas.
Selain itu sebagian besar masyarakatnya lebih menerima terhadap varietas padi
dengan rasa nasi yang pulen.
Varietas unggul baru merupakan salah satu teknologi produksi yang mudah
diadopsi oleh petani dan dengan penambahan biaya relatif murah dapat memberi
keuntungan yang nyata dibanding teknologi produksi lainnya (Puslitbangtan,
2000). Penggunaan varietas unggul disertai dengan perbaikan komponen
teknologi lainnya dapat memberi kontribusi terhadap peningkatan produksi padi
hingga 75% (Fagi et al, 1996).
Selama ini telah banyak varietas yang dirilis oleh Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian, namun kondisi yang terjadi di lapangan varietas padi
sawah yang banyak dipakai oleh petani adalah IR 64 dan Ciherang. Varietas
ini sudah lama dipakai oleh petani dan tanpa terganti dengan benih baru yang
bersertifikat. Kedua varietas tersebut masih banyak digunakan karena berdaya
hasil tinggi, rasa nasi enak, kualitas beras baik dan harganya cukup tinggi. Selain
itu benih yang bersertifikat yang banyak beredar di masyarakat kebanyakan adalah
varietas Ciherang.
Badan penelitian dan pengembangan pertanian melalui Balai Besar Penelitian
Padi telah merilis varietas unggul baru (VUB) untuk berbagai agroekosistem
baik sawah irigasi, lahan rawa maupun lahan kering. Varietas Inpari merupakan
varietas padi unggul baru yang pertama kali dilepas pada tahun 2008 (Sinar
tani, 2011). Sebanyak 32 varietas padi unggul baru dengan berbagai keunggulan
setiap varietasnya teah dirilis oleh BB Padi dari mulai tahun 2005 sampai 2010
(Sembiring, 2011). Namun di tingkat petani VUB Inpari itu belum terlalu dikenal.
Bahkan dengan banyaknya jenis Inpari untuk lahan sawah irigasi membuat petani
dan petugas penyuluh masing bingung untuk membedakan antar varietas unggul
baru tersebut.
Untuk lebih mengenalkan varietas unggul baru (VUB) Inpari tersebut, perlu
dilakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan pengkajian pada skala yang kecil
berupa demplot. Dengan adanya demplot petani maupun petugas dapat melihat
performa varietas unggul baru tersebut secara langsung di lahan sawah.
Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan data daya hasil empat varietas
unggul baru padi sawah yang berpotensi untuk dikembangkan pada lahan sawah
irigasi di Kabupaten Garut.
BAHAN DAN METODE
Pengkajian dilaksanakan di Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut. Waktu
pelaksanaan yaitu pada musim tanam MK I 2015 mulai bulan Juni sampai dengan
Oktober 2015. Lahan yang digunakan seluas 1 ha atau masing-masing 0,25 ha
per varietas. Lokasi pengkajian berada pada ketinggian 0-400 m dpl. Varietas
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unggul baru padi sawah yang digunakan adalah Inpari 30, 31, 32, dan 33. Metode
penelitian yang digunakan adalah rancangan acak kelompok dengan 4 perlakuan
dan diulang sebanyak 7 kali.
Teknologi yang diterapkan pada penelitian ini adalah mengikuti model
pengelolaan tanaman terpadu (PTT) padi sawah. Pengolahan tanah dilakukan
secara sempurna, penanaman mengikuti sistem tanam jajar legowo 2:1 dengan
jarak tanam 40 x 25 x 15 cm, dengan 1-3 butir/lubang tanam. Pupuk kandang
diberikan saat menggemburkan tanah, sedangkan pemupukan anorganik
menggunakan NPK. Pengendalian OPT dilakukan dengan sistem pengendalian
hama terpadu (PHT). Panen dilakukan apabila 95% tanaman padi gogo sudah
menguning.
Parameter yang diamati pada pengkajian meliputi aspek agronomis yaitu
tinggi tanaman dan jumlah anakan produktif serta hasil dan komponen hasil.
Untuk mengetahui tingkat keuntungan dari masing-masing varietas digunakan
analisis finansial dengan R/C (Swastika, 2004 dan Malian, 2004):
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan Tanaman dan produksi
Berdasarkan hasil pengamatan tinggi tanaman pada umur 30 hari setelah
tanam (HST) didapatkan hasil Inpari 32, Inpari 33 dan Inpari 30 tidak berbeda
nyata. Namun Inpari 32, 33 dan 30 berbeda nyata dengan Inpari 31. Sedangkan
pada umur 60 hari setelah tanam (HST) tinggi tanaman Inpari 30 dan 31 tidak
berbeda nyata, namun Inpari 30 dan 31 berbeda nyata dengan Inpari 32 dan 33.
Perbedaan tinggi tanaman antar varietas sangat dipengaruhi oleh perbedaan
faktor genetis dari masing-masing varietas. Taryat et al (2000) menyatakan bahwa
perbedaan pada masa pertumbuhan total pada fase vegetatif, lebih dipengaruhi oleh
sifat genetik atau tergantung pada sensitifitas dari varietas yang dibudidayakan
terhadap lingkungan. Tinggi tanaman sebagai salah satu indikator pertumbuhan
pada tanaman padi sangat terkait dengan ketersediaan unsur hara dalam tanah,
namun belum menjamin tingkat produksinya.
Pada umur 90 hari setelah tanamn (HST) tinggi tanaman semua varietas
yaitu Inpari 30, 31, 32 dan 33 tidak berbeda nyata.
Penghitungan terhadap jumlah anakan produktif memperlihatkan bahwa
Inpari 30, 31 dan 33 tidak berbeda nyata. Namun Inpari 31 berbeda nyata dengan
Inpari 30, 32 dan 33.
Produktivitas hasil menunjukan Inpari 31, 32 dan 33 tidak berbeda nyata.
Namun Inpari 31, 32, dan 33 berbeda nyata dengan Inpari 30. Di Kecamatan
Kadungora Kabupaten Garut terlihat produktivitas Inpari 30 lebih tinggi
dibandingkan dengan Inpari 31, 32 dan 33.
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Tabel 1. Tinggi tanaman pada VUB umur 30, 60, dan 90 hst di Kecamatan
Kadungora Kabupaten Garut, MKI 2015
Varietas
Inpari 30
Inpari 31
Inpari 32
Inpari 33

30 HST
50,52 ab
47,78 b
52,47 a
52,47 a

Tinggi Tanaman (cm)
60 HST
95,64 a
95,46 a
97,99 b
97,85 c

90 HST
96,61 a
97,51 a
98,57 a
98,57 a

Sumber: Data primer diolah, 2016.
Keterangan: 1) Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda
nyata (P>0,05).

Tabel 2. Jumlah anakan produktif dan produktivitas VUB di Kecamatan
Kadungora Kabupaten Garut, MKI 2015
Varietas
Inpari 30
Inpari 31
Inpari 32
Inpari 33

Jumlah anakan produktif
23,54 a
21,54 b
25,35 a
25,31 a

Produktivitas (t/ha)
7,21 a
6,27 b
6,11 b
6,17 b

Sumber: Data primer diolah, 2016.
Keterangan: 1)Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata
(P>0,05).

Hasil pengamatan terhadap Gabah isi memperlihatkan bahwa gabah isi
Inpari 30 dan 31 tidak berbeda nyata, begitu juga dengan Inpari 32 dan 33 tidak
berbeda nyata. Namun Inpari 30 dan 31 berbeda nyata dengan Inpari 32 dan 33.
Gabah hampa Inpari 30 dan Inpari 31 tidak berbeda nyata, begitu juga dengan
gabah hampa Inpari 32 dan 33 juga tidak berbeda nyata. Gabah hampa Inpari 30
dan Inpari 31 berbeda nyata dengan gabah hampa Inpari 32 dan Inpari 33. Yang
et al (2008) menyebutkan bahwa jumlah gabah isi per malai merupakan karakter
penting dalam mendukung pencapaian hasil yang tinggi.
Untuk bobot 1000 butir gabah memperlihatkan Inpari 30, 31 dan 32 tidak
berbeda nyata. Namun Inpari 30, 31, dan 32 berbeda nyata dengan Inpari 33.
Tabel 3. Komponen hasil VUB di Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut,
MKI 2015
Varietas
Inpari 30
Inpari 31
Inpari 32
Inpari 33

Gabah isi (butir)
140,17 a
140,71 a
115,28 b
131,86 ab

Gabah Hampa (butir)
13,28 b
21,57 a
12,14 b
10,57 b

Bobot 1000 butir (gram)
28,57 ab
27,49 b
28,66 ab
29,5 a

Sumber: Data primer diolah, 2016.
Keterangan: 1)Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata
(P>0,05).
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Analisi usahatani
Biaya produksi untuk semua varietas Inpari 30, 31, 32 dan 33 sama,
karena cara bercocok tanamnya sama yaitu sebesar Rp. 10.610.000. Pengukuran
terhadap tingkat kemampuan pengembalian atas biaya usahatani padi, dihitung
nisbah penerimaan atas biaya input yang digunakan sedangkan pendapatan
usahatani merupakan selisih antara penerimaan dan biaya produksi. Hasil analisis
usahatani menunjukkan bahwa penerimaan usahatani dari keempat varietas cukup
bervariasi. Perbedaan nilai varietas yang dikaji adalah diakibatkan oleh perbedaan
hasil produksi yang diperoleh, sehingga penerimaan serta keuntungannya berbeda.
Penerimaan usahatani paling tinggi adalah pada varietas Inpari 30 yaitu
sebesar Rp. 28.840.000, diikuti Inpari 32, sebesar Rp. 25.080.000, kemudian
Inpari 33, sebesar Rp. 24.680.000, dan Inpari 32 sebesar Rp. 24.440.000. Tingkat
penerimaan ini berdampak pada tingkat keuntungan yang diterima yaitu tertinggi
untuk Inpari 30 dengan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 18.230.000,
sedangkan keuntungan yang terendah diperoleh Inpari 32 yaitu Rp. 13.830.000.
Rasio pendapatan total terhadap seluruh biaya yang dikeluarkan mencapai 2,30
sampai dengan 2,72. Dengan demikian bahwa semua varietas Inpari baik 30,
31, 32 dan 33 di lokasi pengkajian adalah menguntungkan, dengan kata lain,
bahwa keempat varietas unggul baru Inpari tersebut bisa diterapkan di wilayah
Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut.
Tabel 4. Analisis usahatani padi VUB Inpari 30, 31, 32 dan 33 di Kecamatan
Kadungora Kabupaten Garut pada MKI 2015

Uraian

Inpari 30 Inpari 31

Inpari 32

Inpari 33

Biaya produksi (Rp.)
Produksi (t/ha)
Harga gabah (Rp).
Penerimaan (Rp.)
Pendapatan (Rp.)
R/C

10.610.000 10.610.000
7,21
6,27
4.000
4.000
28.840.000 25.080.000
18.230.000 14.470.000
2,72
2,36

10.610.000
6,11
4.000
24.440.000
13.830.000
2,30

10.610.000
6,17
4.000
24.680.000
14.070.000
2,33

Sumber: data primer diolah 2016

1.

2.

3.

KESIMPULAN
Varietas Inpari 30, 31, 32 dan 33 mampu meningkatkan hasil dengan
produktivitas berturut-turut sebesar 7,21 t/ha, 6,27 t/ha, 6,11 t/ha dan 6,17 t/
ha.
Keuntungan dari masing-masing varietas yaitu Inpari 30 sebesar Rp.
18.230.000, Inpari 31 sebesar Rp. 14.470.000, Inpari 33 sebesar Rp.
14.070.000 dan Inpari 32 sebesar Rp. 13.830.000
Varietas unggul baru Inpari 30, 31, 32 dan 33 layak untuk dikembangkan
di Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut karena secara analisis usahatani
menguntungkan.
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DAMPAK PROGRAM GERAKAN PENANAMAN PENGELOLAAN
TANAMAN TERPADU (GP-PTT) TERHADAP PRODUKSI DAN
KEUNTUNGAN USAHATANI PADI SAWAH
DI KABUPATEN SLEMAN, DIY
Sugeng Widodo1 dan Novita Mulyani2
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta
UPN “Veteran” Yogyakarta
ABSTRAK
Sejak tahun 2015 pemerintah mendukung peningkatan pangan melalui program
“Gerakan Penanaman Pengelolaan Tanaman Terpadu” (GPPTT). Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari program GP-PTT padi terhadap
produksi dan keuntungan usahatani padi lahan sawah di Kabupaten Sleman, DIY.
Data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode survei di lokasi Kabupaten
Sleman, dengan alasan bahwa kabupaten ini merupakan sentra produksi padi di
DIY. Sampel diambil secara random pada kelompok tani di Kecamatan Berbah
dengan cara stratified simple random sampling. Analisis data untuk menentukan
dampak dari program GP-PTT dari sisi produksi dan keuntungan menggunakan
uji t. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada perbedaan nyata sisi produksi dan
keuntungan dengan dan tanpa program GPPTT padi.
Kata Kunci : Padi, Program GP-PTT, Produksi, Keuntungan, Lahan Sawah
ABSTRACT
The government programs to support improved food is “Gerakan Penanaman
Pengelolaan Tanaman Terpadu” (GPPTT) since 2015th. The purpose of this study
was determine the impact of the GPPTT on production and profit of farmers in
Sleman district, DIY. The data collected by the survey method with in Sleman
district because the district is the center of rice production in the province. Sample
were taken by random sampling on 1 farmer group in Berbah sub district with
stratified simple random sampling . The data to analysis determine the impact
of GP-PTT on production dan profit farmer group using the t test. The analysis
showed that difference in paddy production and profits with and without GPPTT.
Keywords : Paddy, GP-PTT, Production, Profit, Lowland
PENDAHULUAN
Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT) Padi, adalah
program nasional untuk meningkatkan produksi padi, melalui pendekatan gerakan
atau anjuran secara massal kepada Petani/Kelompok Tani untuk melaksanaan
teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) dalam mengelola usahatani padi,
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dengan tujuan meningkatkan produktivitas, pendapatan petani dan kelestarian
lingkungan. Dalam program ini penggunaan input seperti pupuk Urea, pupuk ZA,
pupuk NPK, pupuk SP-36, pupuk organik dan pestisida disubsidi oleh pemerintah.
(Dirjen Tanaman Pangan, 2015).
Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, khususnya padi pada
tahun 2015 dilakukan melalui Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu
(GP-PTT). Untuk itu pada tahun 2015, tidak dikenal lagi SL-PTT Kawasan
Pertumbuhan, Kawasan Pengembangan dan Kawasan Pemantapan. Kriteria
khusus tanaman pangan/padi dalam aspek luas agregat adalah 5.000 ha/2-4
kecamatan dan atau disesuaikan dengan kondisi di lapangan, dengan fasilitasi GPPTT seluas 2.500 ha (Pednis GP-PTT, 2015).
Pada tahun 2015, target GP-PTT padi dengan luas tanam 14,59 jt/ha, produksi
73,40 juta ton gabah kering giling (GKG), dan produktivitas 52,09 ku/ha, Apabila
dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2014 angka ramalan II (ARAM II)
sasaran luas tanam meningkat 2,32 % dari 14,26 jt/ha, produksi meningkat 3,95
% dari 70,61 juta ton GKG, dan produktivitas meningkat 1,58 % dari 51,28 ku/ha
(Kementerian Pertanian, 2015).
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mempunyai luas lahan baku sawah
irigasi 56.183 ha dan padi lahan kering 40.000 ha. Menurut Sasongko (2015),
sasaran produksi di DIY tahun 2015 Padi 906.984 ton GKG. Untuk mencapai
sasaran tersebut, target pada tahun 2015 ditetapkan luas tanam sawah irigasi
115.670 ha, luas panen 110.425 ha dengan tingkat provitas 63,59 kw/ha dan padi
ladang luas tanam 44.164 ha, luas panen 44.064 ha dengan tingkat provitas 46,47.
Permasalahan utama pembangunan pertanian di D.I Yogyakarta adalah
penyusutan lahan yang menyebabkan lahan semakin sempit. Laju alih fungsi
lahan sawah pertanian di DIY adalah 0,32% atau sekitar 182,26 ha (Dinas
Pertanian DIY, 2016). Dengan asumsi rata-rata hasil produksi di lahan sawah
sebesar 57 kuintal per hektar, maka di Propinsi DIY terjadi kehilangan produksi
padi sebesar 20.778 ton GKG atau 13.194 ton beras. Selain hal tersebut adanya
perubahan iklim menyebabkan produktivitas menurun. Di sisi lain, permintaan
bahan pangan dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan pertambahan
jumlah penduduk. Jumlah penduduk Propinsi DIY saat ini sebanyak 3.243.277
jiwa, dengan laju pertumbuhan sebesar 0,7 % per tahun (22.703 jiwa). Setiap
penduduk memerlukan pangan sebanyak 85 kg/kapita/tahun sehingga setiap tahun
diperlukan tambahan produksi beras 1.903 ton per tahun.
Berdasarkan data BPS DIY (2014) di wilayah DIY, luas panen padi sawah
115.667 ha, dengan produksi 713.800 ton dan produktivitas 61,71 ku/ha. Dari
sisi produktivitas lahan sawah, di DIY sebenarnya produktivitas sudah tinggi dan
rerata lebih tinggi secara Nasional (5,0 ton/ha). Dari seluruh luasan lahan sawah
di DIY, 48,01% berada di Kabupaten Sleman. Artinya bahwa, Kabupaten Sleman
penyangga padi untuk wilayah DIY. Sedangkan dari sisi produktivitas lahan sawah
untuk tanaman padi, Kabupaten Sleman memiliki produktivitas 63,03 ku/ha lebih
dari rata-rata wilayah DIY (Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul) dengan ratarata 61,71 ku/ha.
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Permasalahan teknis lain adalah penyediaan benih VUB yang tahan terhadap
WBC, Hawar Daun Bakteri (HDB), dan jamur Phrycularia orizae Blast belum
tersedia di kios saprodi karena jaminan pasar belum dipercaya oleh penangkar.
Walaupun SL-PTT padi dalam penggunaan VUB masih dominan menggunakan
padi Ciherang dan IR-64, namun belum mampu menghasilkan produksi padi
secara maksimal dikarenakan kedua varietas tersebut masih rentan terserang
organisme pengganggu tanaman (OPT). Langkah-langkah yang perlu diambil
adalah perluasan areal tanam (PAT), pengaturan tata niaga, serta dukungan
stakeholder pusat dan daerah. Dukungan benih dari Balitbangtan kelas benih
dasar (Foundation Seed/FS), dan benih pokok (Stok Seed/SS) sangat diperlukan
untuk jaminan ketersediaan benih di lapangan.
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka pemerintah
melalui program GP-PTT dengan UPSUS nya melakukan pendampingan untuk
meningkatkan produksi, produktivitas dan keuntungan usahatani padi untuk
mendukung swasembada pangan.
METODOLOGI
Penelitian dilakukan pada periode waktu selama 3 (tiga) bulan, yaitu bulan
Februari-April 2015. Data yang digunakan mencakup data kualitatif dan
kuantitatif berasal data primer dan sekunder. Penelitian ini dilaksanakan secara
survei, metode pengambilan sampel secara purposive yaitu di Kabupaten Sleman
dengan alasan bahwa lokasi merupakan daerah sentra produksi padi di DIY.
Sedangkan pengambilan secara Stratified Random Sampling, dan berdasarkan
penelusuran analisis lebih lanjut terpilih keca Kecamatan Berbah Kab Sleman.
Yang melakukan program . Metode pengumpulan data yang digunakan dengan
metode Nazir (1988) yaitu cara wawancara, observasi dan pencatatan dilapangan.
Tiap kelompok yang terpilih akan memberikan informasi keadaan usahataninya
sebelum dan setelah program GPPTT untuk melihat dampak program tersebut.
Analisis data
1.

Teknik Analisis
a). Untuk mengetahui apakah produksi padi yang mengikuti program GPPTT lebih besar daripada non GPPTT menggunakan analisis deskriptif
dengan tabulasi.
b). Analisis data yang digunakan untuk mengetahui keuntungan usahatani
padi program GP-PTT dan non GPPTT, digunakan dengan pendekatan
Soekartawi (1995) dengan rumus :
Π = TR – TC
= TC – (TEC + TIC)

Widodo dan Mulyani : Dampak Program Gerakan Penanaman Pengelolaan Tanaman....

281

Keterangan :
Π

= keuntungan usahatani padi program GPPTT/usahatani padi non GPPTT (Rp)

TR

= total penerimaan usahatani padi program GPPTT/usahatani padi non GPPTT
(Rp)

TEC = total biaya eksplisit usahatani padi program GPPTT/usahatani padi non
GPPTT (Rp)
TIC = total biaya implisit usahatani padi program GPPTT/usahatani padi non
GPPTT (Rp)
2. Pengujian Hipotesis
Selanjutnya dilakukan uji beda rata-rata sampel independen antara petani
program GPPTT dan non GPPTT dengan hipotesis sebagai berikut:
a). Membandingkan produksi usahatani padi program GPPTT dengan non GPPTT

Keterangan :
X1 : rata-rata produksi padi program GP-PTT
X2 : rata-rata produksi padi non GP-PTT
S12 : varian produksi padi program GP-PTT
S22 : varian produksi padi non GP-PTT
n1 : jumlah petani sampel usahatani padi program GP-PTT
n2 : jumlah petani sampel usahatani padi non GP-PTT
Pengujian Hipotesis :
Ho : X1 ≤ X2, artinya produksi padi program GP-PTT lebih kecil atau sama
dengan non GP-PTT.
Ha : X1 > X2, artinya produksi padi program GP-PTT lebih besar dari non GP-PTT.
Kriteria Pengujian :
a. Apabila thitung ≤ ttabel maka Ho diterima maka produksi padi program GPPTT lebih kecil atau sama dengan non GPPTT
b. Apabila thitung > ttabel maka Ho ditolak maka produksi padi program GPPTT lebih besar dari non GP-PTT.
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b). Untuk membandingkan keuntungan usahatani padi program GP-PTT dengan
non GP-PTT :

Keterangan :
X1 : rata-rata keuntungan usahatani padi program GP-PTT
X2 : rata-rata keuntungan usahatani padi non GP-PTT
S12 : varian keuntungan usahatani padi program GP-PTT
S22 : varian keuntungan usahatani padi non GP-PTT
n1 : jumlah petani sampel usahatani padi program GP-PTT
n2 : jumlah petani sampel usahatani padi non GP-PTT
Pengujian Hipotesis :
Ho : π1 ≤ π2, artinya keuntungan usahatani padi program GP-PTT lebih kecil
atau sama dengan non GP-PTT
Ha : π1 > π2, artinya keuntungan usahatani padi program GP-PTT lebih besar
dari non GP-PTT.
Kriteria pengujian :
a.

Apabila thitung ≤ ttabel maka Ho diterima maka keuntungan usahatani padi
program GP-PTT lebih kecil atau sama dengan non GP-PTT

b.

Apabila thitung > ttabel maka Ho ditolak maka keuntungan usahatani padi
program GP-PTT lebih besar dari non GP-PTT.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Produksi, Penerimaan dan Keuntungan Usahatani
Penerimaan dari usahatani padi rata-rata dengan program GP-PTT dan non
program GP-PTT dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Rata-rata Produksi, Rata-rata Harga, Rata-rata Penerimaan Usahatani
Padi Program GP-PTT dan Non Program GP-PTT
Jenis Program

Hasil Produksi
(kg)

Harga
(Rp)

Penerimaan (Rp)

Per Usahatani
-Padi Program GP-PTT
-Padi Non GP-PTT

2.877
2.246

3.877
4.170

-Padi Program GP-PTT
-Padi Non GP-PTT

10.111
8.902

3.877
4.170

11.146.923
9.517.000
Per Hektar
39.283.483
37.347.703

Sumber: Analisis Data Primer
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Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa rata-rata penerimaan per usahatani
yang diambil bukan hasil perkalian dari rata-rata produksi dengan rata-rata harga,
namun rata-rata penerimaan per usahatani diambil dari jumlah penerimaan per
usahatani yaitu hasil perkalian harga dan produksi tiap petani responden per
tahun. Rata-rata penerimaan dari usahatani padi program GP-PTT sebesar Rp
39.283.483/ha/th lebih besar dibandingkan dengan rata-rata penerimaan dari
usahatani padi non program GP-PTT sebesar Rp 37.347.703/ha/th. Hal ini sejalan
dengan penelitian Jamhari et al (2014), bahwa dampak program SLPTT di DIY
mampu meningkatkan produksi, pendapatan dan keuntungan dari usahatani padi.
Keuntungan merupakan selisih antara penerimaan dikurangi dengan biaya
mengusahakan yang dikeluarkan petani dalam kegiatan usahatani padi selama satu
tahun. Penerimaan, rata-rata total biaya dan rata-rata keuntungan disajikan pada
Tabel 2.
Tabel 2. Rata-rata : Penerimaan, Total Biaya, Keuntungan Usahatani Padi
Program GP-PTT dan Non Program GP-PTT
Uraian
Penerimaan
Total Biaya
Keuntungan

GP-PTT
Non GP-PTT
Per Usahatani
Per Hektar
Per Usahatani
Per Hektar
11.146.923
39.283.483
9.517.000
37.347.703
1.029.655,88
4.037.562,84
1.144.562,45
4.710.998,19
9.962.610
8.924.407
8.478.213
6.374.099

Sumber: Analisis Data Primer

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa rata-rata penerimaan usahatani
padi program GP-PTT lebih besar dari rata-rata penerimaan usahatani non program
GP-PTT, sedangkan rata-rata total biaya yang dikeluarkan oleh petani usahatani
padi program GP-PTT lebih kecil dari rata-rata total biaya pada usahatani padi non
program GP-PTT. Untuk rata-rata keuntungan usahatani padi program GP-PTT
Rp 8.924.407/ha/th lebih besar dibandingkan rata-rata keuntungan usahatani padi
non program GP-PTT Rp 6.374.099.
Berdasarkan hasil penelitian produksi rata-rata yang dihasilkan dari usahatani
padi program GPPTT sebesar 10.111/kg/ha/th dengan rata-rata harga jual padi
dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP) Rp 3.877/kg sehingga disapatkan ratarata penerimaan sebesar Rp 39.283.483. Usahatani padi non program GP-PTT
menghasilkan rata-rata penerimaan produksi 8.902/ha/th dan rata-rata harga jual
GKP sebesar Rp 4.170/kg,. Penerimaan yang diperoleh menghasilkan keuntungan
dengan melihat selisih antara rata-rata total penerimaan dengan rata-rata total
biaya yang dikeluarkan atau biaya mengusahakan. Dalam penelitian ini biaya
mengusahakan yaitu meliputi biaya benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, sewa
lahan, dan penyusutan alat pertanian yang digunakan dalam usahatani padi program
GPPTT maupun non program GP-PTT. Rata-rata keuntungan yang diperoleh
petani usahatani padi program GP-PTT sebesar Rp 8.924.407/ha/th, sedangkan
untuk rata-rata keuntungan non program GPPTT sebesar Rp 6.374.099/ha/th.
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Dengan uji t dapat diketahui bahwa t hitung dari produksi padi program
GPPTT dengan non program GPPTT diperoleh hasil 81,03 dibandingakn dengan
t tabel (2,011, dengan = 5% dan dk = 47) maka Ho ditolak. Dalam hal ini berarti
produksi padi program GPPTT lebih besar dibandingkan dengan non program
GPPTT. Cara yang sama digunakan untuk menghitung keuntungan usahatani
padi program GPPTT dengan non program GPPTT yang terdapat pada pengujian
hipotesis kedua. Hasil yang diperoleh adalah t hitung juga lebih besar dari t tabel
yaitu 2775,5 lebih besar dari 2,011 yang berarti Ho ditolak. Maka keuntungan
usahatani padi program GPPTT lebih besar dari non program GPPTT. Hal tersebut
dikarenakan dalam usahatani padi program GPPTT dari awal perencanaan hingga
pemanenan mendapatkan pengawasan ataupun perhatian khusus dari pemerintah,
baik secara teknis maupun non teknis (saat persiapan sd panen mulai dengan
rekomendasi pupuk, ketersediaan pupuk, panen)
KESIMPULAN
1.

Program Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT) dengan
menggunakan varietas Ciherang mampu memberikan produktivitas sebesar
8.270,907 kg/ha di Kab. Sleman, DIY.

2.

Secara statistik dengan menggunakan uji t, program GP-PTT nyata terhadap
peningkatan produksi dan keuntungan lebih baik dibandingkan dengan Non
GP-PTT
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RESPON PUPUK ORGANIK DAN PUPUK HAYATI AGRIMETH
TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL PADI GOGO
DI INDRAMAYU
Tita Rustiati dan Widyantoro
Balai Besar Penelitian Tanamah Padi
Jalan Raya No.9 Sukamandi Subang Jawa Barat
ABSTRAK
Pupuk hayati merupakan pupuk yang tersusun dari bahan-bahan yang mengandung
mikroorganisme bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hasil tanaman, melalui
aktivitas biologi akhirnya dapat berinteraksi dengan sifat-sifat fisik dan kimia
tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan dan produksi
tanaman padi gogo di lahan kering dengan pemberian pupuk hayati dan pupuk
organik berbasis bakteri pemacu pertumbuhan.Perlakuan pupuk organik dan
pupuk hayati yang diperkaya mikroba-mikroba baik dapat memacu pertumbuhan
dan produksi padi sawah dan gogo di tanah masam. Perlakuan dosis 50% PUTK
ditambah dengan pupuk hayati dan pupuk organik memberikan hasil tertinggi
baik pertumbuhan tanaman maupun produksi. Pada penelitian ini penggunaan
pupuk hayati dapat mengurangi penggunaan pupuk anorganik sebanyak 25%.
Penggunaan Agrimeth mikrob dapat meningkatkan kualitas kesuburan di tanah
masam.
Kata Kunci: Agrimeth, Pupuk Hayati, Pupuk Organik
ABSTRACT
Biofertilizer is a substance which contains microorganism to improve yield,
through biological activity can interact with the physical and chemical soil. This
study aimed to analyze the growth and yield of upland rice in dry soil with bio
fertilizer and organic-based biological pacemaker bacteria. The treatments of
organic fertilizers and bio-fertilizers enriched microbes can both stimulate the
growth and production of wetland and upland in acid soils, PUTK 50% dose
treatment coupled with bio-fertilizer and organic fertilizer produced the highest
yield better plant growth and production. In this study, the use of biological
fertilizers can reduce the use of inorganic fertilizers as much as 25%. The use of
microbial Agrimeth can improve the quality of fertility of acid soils.
Keywords: Agrimeth, Bio-fertilizer, Organic fertilizer
PENDAHULUAN
Indonesia sebagai negara dengan tingkat konsumsi beras yang tinggi mendorong
adanya upaya-upaya untuk segera berswasembada beras. Dengan demikian
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produktivitas padi sebagai bahan baku beras harus dapat ditingkatkan, bukan hanya
padi sawah namun juga padi gogo sebagai alternatifnya. Tetapi upaya-upaya yang
telah dilakukan masih terkendala banyaknya lahan irigasi yang dikonversi untuk
kepentingan non-pertanian dan jumlah penduduk yang terus bertambah. Kendala
yang terdapat pada lahan-lahan kering yaitu lokasinya yang cukup jauh dari
lingkungan penduduk atau petani sehingga kurangnya kontrol serta lahan kering
memiliki tingkat kesuburan yang rendah. Pada saat ini lahan kering yang tersedia
cukup luas (Prasetyo dan Suriadikarta, 2006). Hal tersebut membuka peluang
untuk lahan-lahan suboptimal agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam hal
ini tentunya lahan kering yang memiliki potensi untuk pengembangan pertanian.
Salah satu cara memperbaiki hara pada tanah yaitu dengan menggunakan
dosis pupuk yang tepat sesuai lokasi serta adanya penambahan pupuk seperti
pupuk hayati dan pupuk organik pada pertanaman padi. Pupuk hayati merupakan
suatu bahan yang mengandung mikroorganisme bermanfaat untuk meningkatkan
kuantitas dan kualitas hasil tanaman, melalui aktivitas biologi akhirnya dapat
berinteraksi dengan sifat-sifat fisik dan kimia tanah (Simalongo, 2008). Saat ini
pupuk hayati telah banyak digunakan untuk pertanaman padi karena kegunaannya
yang dapat membantu meningkatkan hasil produksi. Selain itu terdapat pupuk
organik yang berperan dalam memenuhi kebutuhan bahan organik pada lahanlahan kering yang umumnya memiliki kandungan rendah.
Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi pemupukan serta
terjadinya perubahan status hara di dalam tanah maka rekomendasi pemupukan
yang telah ada perlu dikaji lagi serta disempurnakan jenis, dosis, waktu, dan
cara pemupukannya (Kasniari dan Supadma, 2007). Penggunaan pupuk dengan
perilaku berlebihan atau melebihi dosis yang dianjurkan akan mengakibatkan
pada pemborosan energi dan menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap
lingkungan (Goenadi dan Herman, 1999). Maka dari itu perlu dikembangkan
suatu sistem pemupukan yang sesuai dengan lingkungan juga mampu mendukung
pencapaian produksi optimum dan aman terhadap lingkungan serta dimungkinkan
yang dapat membuat tanaman padi gogo menjadi resisten. Salah satu sistem
yang akan dicobakan adalah kombinasi pemupukan atau pengaruh pemberian/
penambahan pupuk hayati dan pupuk organik.
Pemanfaatan pupuk hayati dan pupuk organik pada lahan-lahan kering
untuk padi gogo selama ini belum menunjukkan hasil yang berarti. Rendahnya
produktivitas tanaman di lahan kering untuk padi gogo mendorong penelitian
aplikasi pupuk hayati dan pupuk organik di lahan tersebut. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis pertumbuhan dan produksi tanaman padi gogo di lahan kering
dengan pemberian pupuk hayati dan pupuk organik berbasis bakteri pemacu
pertumbuhan.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di Desa Plosokerep, Kecamatan Terisi, Kabupaten
Indramayu, Jawa Barat, mulai bulan November 2015 sampai dengan Maret 2016.
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Analisis tanah awal dilakukan di Laboratorium Tanah Balai Penelitian Tanah dan
analisis serapan hara dilakukan di Laboratorium Tanah Balai Penelitian Tanaman
Sayuran. Percobaan disusun dalam rancangan acak kelompok faktor tunggal
yaitu kombinasi pupuk anorganik, organik dan hayati. Ukuran petak setiap satuan
percobaan terdiri dari luasan 6 x 5 m2. Varietas padi gogo yang digunakan yaitu
varietas Inpago 8. Dosis pupuk anorganik berdasar petani setempat yaitu 250 kg
urea/ha, 50 kg SP36/ha, 100 kg KCl/ha. Dosis pupuk anorganik berdasar Perangkat
Uji Tanah Kering (PUTK) yaitu 200 kg urea/ha, 50 kg SP36/ha, 100 kg KCl/
ha. Pupuk organik dengan dosis 2 ton/ha. Pupuk hayati yang digunakan adalah
Agrimeth dengan dosis 500 gram/ha. Perlakuan kombinasi pupuk yang digunakan
sebagai berikut:
P1 = Kontrol
P2 = Pupuk Anorganik berdasarkan petani setempat
P3 = Pupuk Anorganik berdasarkan PUTK
P4 = Pupuk Anorganik berdasarkan petani setempat + Pupuk Organik
P5 = Pupuk Anorganik berdasarkan PUTK + Pupuk Organik
P6 = Pupuk Anorganik berdasarkan petani setempat + Pupuk Organik + Pupuk
Hayati
P7 = Pupuk Anorganik berdasarkan PUTK + Pupuk Organik + Pupuk Hayati
P8 = 75% Pupuk Anorganik berdasarkan petani setempat + Pupuk Organik +
Pupuk Hayati
P9 = 75% Pupuk Anorganik berdasarkan PUTK + Pupuk Organik + Pupuk
Hayati
P10 = Pupuk Organik + Pupuk Hayati
P11 = Pupuk Organik
P12 = Pupuk Hayati
Dengan demikian terdapat 12 kombinasi perlakuan dengan 3 ulangan
sehingga keseluruhan terdapat 36 satuan percobaan. Data yang diamati meliputi:
Tinggi tanaman, jumlah anakan, jumlah malai, jumlah gabah/malai, bobot 1000
butir gabah isi dan hasil gabah kering/plot. Analisis statistik yang digunakan
adalah sidik ragam dengan model rancangan acak kelompok. Apabila hasil
sidik ragam pada uji F taraf α 5% menunjukkan pengaruh nyata dilakukan uji
lanjut menggunakan Duncan Multiple Rate Test (DMRT) pada taraf α 5% untuk
perlakuan kombinasi dosis pupuk.
Persiapan lahan diawali dengan pengolahan tanah menggunakan traktor
kemudian dirapikan menggunakan cangkul pada saat setelah turun hujan pertama.
Setelah tanah rapi kemudian dilakukan ploting. Lahan dibuat petak
percobaan dengan ukuran 6 x 5 meter dan dibiarkan selama tujuh hingga 10 hari
dengan tujuan agar gulma atau rumput yang dibenam sudah membusuk pada saat
benih padi ditanam. Sebelum penanaman lahan dibuat jarak tanam menggunakan
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tali tambang dan rafia dengan ukuran 25 x 25 cm. Setelah itu benih di tanam 3
benih per lubang. Setelah itu lubang tanam ditutup dengan tanah ringan (tidak
dipadatkan) agar memudahkan tumbuhnya benih. Cara pemupukan dilakukan
sesuai dengan jumlah takaran pada masing-masing perlakuan. Pemeliharaan
tanaman dilakukan dengan membersihkan tanaman dari gulma dengan cara
disiang menggunakan cangkul ketika gulma mulai terlihat tinggi. Pengendalian
hama dan penyakit dengan menggunakan insektisida terbatas. Panen padi gogo
dilakukan dengan cara disabit dan digebot pada alas yang terbuat dari terpal pada
umur 10 hst.
Aplikasi pupuk organik dilakukan setelah pengolahan tanah pertama. Pupuk
hayati yang diperkaya mikrob diaplikasikan bersamaan dengan aplikasi pupuk
anorganik. Pupuk anorganik diberikan tiga kali, 1/3 dosis N diberikan sebagai
pupuk dasar (0-14 HST) bersama seluruh pupuk P dan 1/2 dosis pupuk K; 1/3
dosis N diberikan sebagai pupuk susulan pada saat anakan produktif (28 – 35
HST) dan 1/3 dosis N bersama 1/2 dosis K sisanya diberikan saat primordia bunga,
sedangkan pemupukan P dan K berdasarkan status hara tanah.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa lahan yang digunakan untuk penelitian ini
memiliki kesuburan yang rendah, ditunjukkan oleh reaksi tanah yang masam,
nisbah C/N dan KTK tergolong rendah, basa-basa dapat dipertukarkan (Na-dd,
Ca-dd dan Mg-dd) tergolong sangat rendah sampai rendah, C Organik, P tersedia
dan N-total tergolong sedang dan KB sangat rendah
Tabel 1. Sifat kimia tanah sebelum diberi perlakuan
Sifat Kimia Tanah
pH H2O
pH KCl
C-Organik
N-Total
Rasio C/N
P2O5 mg/100 g
K2O mg/100 g
P2O5 ppm
K2O ppm
Ca-dd cmolc/kg
Mg-dd cmolc/kg
K-dd cmolc/kg
Na-dd cmolc/kg
KTK cmolc/kg
KB %
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Nilai
5,2
4,2
1,49
0,12
12
18
13
8,3
117,1
6,47
5,86
0,23
0,01
18,40
68

Kriteria
Masam
Sangat masam
Rendah
Rendah
Sedang
Rendah
Rendah
Sedang
Sedang
Sedang
Tinggi
Rendah
Sangat Rendah
Sedang
Tinggi

Rustiati dan Widyantoro : Respon Pupuk Organik dan Pupuk Hayati Agrimeth....

Tabel 2 menunjukkan bahwa penambahan pupuk hayati dan pupuk organik
dapat meningkatkan tinggi tanaman dibandingkan dengan hanya penggunaan
pupuk anorganik. Hal ini disebabkan adanya perbaikan sifat kimia tanah yang
terbaik pada perlakuan tersebut yaitu meningkatnya bahan organik yang masuk
pada tanah sehingga mengaktifkan mikroba pada pupuk hayati. Selain itu
peningkatan pH tanah meningkatkan ketersediaan hara makro dan mikro di
dalam tanah.. Serapan hara meningkat maka tinggi tanaman akan meningkat
dikarenakan kebutuhan hara tercukupi. Zahrah (2010) mengemukakan bahwa
peningkatan serapan hara tanaman pada berbagai varietas padi karena kondisi
tanah menjadi lebih baik sehingga perakaran tanaman berkembang lebih baik dan
mampu meningkatkan serapan hara N, P dan K. Perlakuan kompos yang diperkaya
mikroba mampu meningkatkan parameter pertumbuhan. Hal ini sejalan dengan
hasil penelitian Wu et al. (2005) yang menggunakan bakteri Azotobacter sp. dan
Bacillus sp., serta penelitian Cakmakci et al. (2005) yang menggunakan bakteri
Bacillus sp. dan Pseudomonas sp.. Selain itu, penelitian Wilsy (2010) serta Kannan
dan Ponmurugan (2010) yang menggunakan Azospirillum sp. untuk memacu
pertumbuhan tanaman. Pupuk hayati yang digunakan sebagian mengandung
mikroba yang telah disebutkan seperti Methylobacterium sp., Azotobacter sp. dan
Bacillus sp., dan Bradyrhizobium japonicum.
Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik dan pupuk hayati
tidak berpengaruh nyata untuk meningkatkan jumlah anakan maksimum pada
pengamatan pertama dan kedua tanaman padi gogo. Jumlah anakan maksimum
tertinggi diperoleh pada pemberian dosis pupuk berdasar petani. Pada pengamatan
terakhir jumlah anakan maskimum tertinggi terdapat pada perlakuan yang hanya
menggunakan pupuk organik saja. Respon tanaman yang kurang baik karena
pertanaman sempat kering karena kurangnya curah hujan.
Tabel 2. Nilai Tinggi Tanaman dan Jumlah Anakan pada Pertanaman Padi Gogo
Perlakuan 30 HSTb 66 HSTb
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
Rata-rata
Kk (%)

41.47 b
46.36 ab
44.64 ab
49.69 a
47.75 ab
44.86 ab
46.94 ab
46.16 ab
50.77 a
46.83 ab
48.16 ab
46.16 ab
46.65
7.54

55.30 c
62.27 abc
61.00 abc
62.19 abc
66.36 a
63.27ab
63.30 ab
58.28 bc
65.19 ab
62.97 ab
61.39 abc
59.86 abc
61.78
6.17

Menjelang
Panen
134.66 ab
134.06 ab
138.22 ab
137.94 ab
139.94 a
140.50 a
134.99 ab
134.22 ab
136.94 ab
133.83 ab
131.78 b
134.00 ab
135.92
2.96

30 HSTb

66 HSTb

13.77 a
19.41 a
14.72 a
20.19 a
14.97 a
17.39 a
16.08 a
17.55 a
17.94 a
16.41 a
18.50 a
17.02 a
17.02
19.08

23.64 ab
28.27 a
26.61 ab
28.61 a
25.83 ab
26.28 ab
24.52 ab
26.05 ab
26.83 ab
26.86 ab
24.47 ab
26.29 ab
26.29
10.64

Menjelang
Panen
13.72 b
12.50 b
14.83 ab
14.97 ab
12.72b
12.77 b
12.66 b
13.78 ab
14.44 ab
15.00 ab
20.05 a
14.30 b
14.30
21.85

Ket: Angka pada kolom yang sama diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji DMRT 5%
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Produksi yang tinggi pada tanaman padi sebagai respons dari aplikasi
pupuk hayati seiring dengan peningkatan serapan hara, peningkatan pertumbuhan
vegetatif, dan peningkatan peubah produksi. Pemberian kompos yang diperkaya
mikroba mampu meningkatkan hasil panen. Fadiluddin (2009) menyatakan
bahwa hasil dan komponen hasil merupakan resultan dari pertumbuhan vegetatif
tanaman padi. Secara statistik hasil padi gogo berbeda nyata pada pengaplikasian
pupuk organik dan pupuk hayati dengan penggunaan pupuk anorganik tanpa ada
penambahan pupuk hayati ataupun pupuk organik. Dosis pupuk anorganik berdasar
75% PUTK yang ditambah dengan pupuk organik dan pupuk hayati memberikan
hasil gabah yang lebih baik dibandingkan dengan hanya menggunakan dosis
pupuk berdasar 75% PUTK tanpa ada tambahan pupuk organik dan pupuk hayati.
Penggunaan pupuk organik dan pupuk hayati saja menunjukan hasil yang lebih
baik bila dibandingkan dengan kontrol yang tidak mendapat aplikasi pupuk.
Hanya saja pada perlakuan 100% pupuk anorganik berdasar PUTK dengan
penambahan pupuk hayati dan pupuk organik tidak menunjukkan hasil yang baik
pada percobaan ini. Hasil penelitian Sebayang et al. (2004) bahwa produktivitas
tanaman padi sawah tinggi diperoleh dari perlakuan pupuk anorganik yang
dikombinasikan dengan pupuk organik.
Tabel 3. Hasil GKG (t/ha) pada Pertanaman Padi Gogo
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12

Perlakuan
Kontrol
Pupuk Anorganik berdasarkan petani setempat
Pupuk Anorganik berdasarkan PUTK
P2 + Pupuk Organik
P3 + Pupuk Organik
P4 + Pupuk Hayati
P5 + Pupuk Hayati
75% P2 + Pupuk Organik + Pupuk Hayati
75% P3 + Pupuk Organik + Pupuk Hayati
Pupuk Organik + Pupuk Hayati
Pupuk Organik
Pupuk Hayati
Rata-rata
kk (%)

Hasil GKG (t/ha)
4.42 abc
4.83 abc
5.14 ab
5.04 ab
4.29 bcd
4.55 abc
3.99 cd
5.05 ab
5.38 a
4.99 ab
3.41 de
2.84 e
4.49
11.67

Ket: Angka pada kolom yang sama diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji DMRT 5%

KESIMPULAN
Perlakuan pupuk organik dan pupuk hayati yang diperkaya mikroba-mikroba baik
dapat memacu pertumbuhan dan produksi padi sawah dan gogo di tanah masam.
Perlakuan dosis 50% PUTK ditambah dengan pupuk hayati dan pupuk organik
memberikan hasil tertinggi baik pertumbuhan tanaman maupun produksi. Pada
penelitian ini penggunaan pupuk hayati dapat mengurangi penggunaan pupuk
anorganik sebanyak 25%. Penggunaan Agrimeth mikrob dapat meningkatkan
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kualitas kesuburan di tanah masam. Berdasarkan hasil tersebut, penggunaan atau
penambahan pupuk organik dan pupuk hayati pada pertanaman padi gogo dapat
menambah hasil gabah sehingga dapat dianjurkan ke petani.
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ABSTRAK
Teknologi jajar legowo diyakini dapat meningkatkan produksi namun tingkat
adopsinya masih rendah karena dianggap sulit dilakukan akibat bertambahnya
populasi sehingga menambah waktu, tenaga kerja dan biaya tanam. Dilain
pihak dampak perubahan iklim dan ketersediaan tenaga kerja menjadi faktor
pembatas. Untuk mengatasi hal itu, Badan Litbang pertanian telah membuat
Indo jarwo rice transplanter. Penerapan teknologi harus didukung oleh kesiapan
sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan
indo jarwo transplanter oleh operator dengan tingkat keahlian yang berbeda.
Penelitian dilakukan di lokasi Taman Teknologi Pertanian Batui, Kabupaten
Banggai, Sulawesi Tengah pada bulan Juli 2016. Pengamatan dibedakan dalam
dua kategori operator yaitu operator terlatih (Teknisi BPTP Sulawesi Tengah)
dan operator yang belum terlatih (Petani). Pengamatan untuk masing – masing
kategori dilakukan pada tiga petakan sebagai ulangan. Parameter yang diamati
berupa jumlah batang tertanam per rumpun, jumlah anakan dan jumlah total
batang per rumpun, jarak dalam barisan, jarak antar barisan, jarak legowo serta
missing hill. Data hasil pengamatan dianalisa menggunakan stastistik deskriptif
sederhana berupa rata-rata, nilai maksimum dan nilai minimum serta nilai error.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah bibit per rumpun berkisar antara 2-4
batang. Jarak antar barisan dan jarak legowo dalam satu set lebar kerja alat telah
sesuai dengan jarak tanam legowo 2:1, namun untuk jarak legowo antar set lebar
kerja alat dan jarak tanam dalam barisan belum sesuai dengan kriteria jarak tanam
jarwo. Besarnya error tergantung pada desain alat dan tingkat keahlian operator.
Besarnya nilai missing hill tergantung pada tingkat keahlian operator dalam
persiapan pembibitan dan pengoperasian alat tanam
Kata kunci: Indojarwo transplater, jajar legowo, tanam padi, jarwo
ABSTRACT
The technology of Legowo “double row spacing” was believed can increase
production but the adoption was still low because it was difficult in application
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due to the increasing of population thereby increasing the time, labor and cost of
planting. On the other hand the impact of climate change and the availability of
labor becomes the limiting factor. To overcome this, the Indonesian Agency for
Agricultural Research and Development had made Indo Jarwo rice transplanter.
Application of technology must be supported by the readiness of human resources.
This study aimed to evaluate the use of Indo Jarwo transplanter by different skill
levels of operators. The study was conducted at the site of Agricultural Technology
Park Batui, Banggai Regancy, Central Sulawesi in July 2016. Observations are
divided into two categories operator, a.i. trained operators (Technician of BPTP
Central Sulawesi) and untrained operator (Farmers). Observations for each
category performed on three plots as replication. The parameters were the number
of planted stems per hill, the distance in rows, the distance between rows, legowo
spacing and missing hill. The data were analyzed using descriptive statistical such
as average, maximum and minimum and an error. The results showed that the
number of seedlings per hill ranges between 2-4 stems. The distance between rows
and space of legowo in a working width had been in accordance with the spacing
of legowo 2:1, but for the the space of legowo between sets of working width was
not in accordance with the spacing of legowo 2:1. The value of error depends on
the design of equipment and the skill of the operator. The value of the missing
hills dependent on operator skill seeding and the operation of the rice transplanter
Keywords: Indojarwo transplater, legowo row space, rice transplanting, jarwo.
PENDAHULUAN
Jajar Legowo (Jarwo) 2:1 merupakan cara tanam pindah padi sawah yaitu setiap
dua barisan tanaman diselingi dengan satu barisan kosong (legowo) dengan
penerapan jarak tanam, baik dalam barisan maupun antar barisan (Ishaq, 2012).
Teknologi jajar legowo diyakini dapat meningkatkan produksi akibat
peningkatan populasi per satuan luas tanam. Penerapan teknologi jajar legowo pada
PTT padi sawah memberikan hasil yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan
cara tanam konvesional (Sirappa, 2011). Penerapan teknologi sistem tanam Jarwo
2:1 dapat meningkatkan populasi tananam sebesar 33,33% (Erythrina dan Zaini,
2014) dan meningkatkan produksi sebesar 18,7% (Ishak 2012).
Namun tingkat adopsi teknologi jajar legowo 2:1 masih dalam kategori
rendah, karena teknologi ini masih dianggap rumit (Lalla et. al., 2012). Kombinasi
peningkatan populasi tanaman dan penerapan jumlah bibit 1-3 batang per rumpun,
menyebabkan teknologi jajar legowo menjadi sulit dilakukan petani karena
membutuhkan waktu lebih lama dan tenaga kerja lebih banyak yang pada akhirnya
dapat meningkatkan biaya tanam.
Perubahan dan anomali iklim mempengaruhi kemampuan dan dinamika
produksi pertanian. Perubahan iklim menyebabkan pergeseran musim hujan atau
kemarau yang sangat mempengaruhi pola dan waktu tanam tanaman pangan.
Perubahan iklim ditandai dengan suhu yang semakin tinggi dan juga curah
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hujan yang semakin berkurang dan tidak menentu. Salah satu aspek produksi
yang menunjang sistem pertanian adalah ketersediaan air (Hosang et. a.l, 2012).
Sebagian besar usaha budidaya padi masih membutuhkan curah hujan dalam
berusaha tani, dengan adanya dampak perubahan iklim tersebut maka proses
budidaya padi terutama pada saat tanam yang membutuhkan waktu yang cepat
agar dapat memaksimalkan ketersediaan air.
Disisi lain ketersediaan tenaga kerja di bidang pertanian semakin berkurang
akibat kalah bersaing dengan sektor lain. Menurut Sugiarto (2012) pertumbuhan
kesempatan kerja di sektor pertanian mengalami penurunan. Hal tersebut menjadi
dilema bagi pembangunan pertanian, hilangnya angkatan kerja potensial karena
beralih ke sektor non pertanian.
Tingkat kesulitan penerapan jajar legowo, dampak perubahan iklim dan
keterbatasan tenaga kerja yang semakin terjadi di tingkat perdesaan dapat
menjadi penghambat penerapan jajar legowo di lapangan. Oleh karena itu, Badan
Litbang pertanian melalui Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian
telah melakukan rekayasa terhadap alat tanam padi sehingga dapat mendukung
teknologi jajar legowo dengan membuat Indojarwo rice transplanter (Athohillah,
et. a.l, 2014).
Mesin Indojarwo Transplanter disamping dapat mempercepat waktu dan
menurunkan biaya tanam, juga diharapkan dapat mensubtitusi masuknya mesin
tanam impor sistem tegel. Untuk menanam 1 ha bibit padi, satu unit mesin
tanam Indo Jarwo memerlukan waktu sekitar 6,5 jam atau kemampuannya setara
dengan 20 tenaga kerja tanam. Selain itu mesin tanam indojarwo transplanter
mampu menurunkan biaya tanam dan sekaligus mempercepat waktu waktu tanam
(Balitbangtan, 2013). Suhendrata (2014) menyebutkan bahwa hasil produksi padi
yang ditanam menggunakan indo jarwo transplanter lebih tinggi 13,09% bila
dibandingkan dengan cara tanam jarwo yang dilaksanakan menggunakan tenaga
kerja manusia.
Penerapan teknologi harus didukung oleh kesiapan sumber daya manusia
sehingga penerapan indojarwo dapat dilaksanakan dengan baik. Penelitian ini
bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan indojarwo transplanter yang dilakukan
oleh operator dengan tingkat keahlian yang berbeda ditinjau dari jarak tanam
jarwo 2:1 yang dibentuk alat.
METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan di lokasi Taman Teknologi Pertanian Batui, Kabupaten
Banggai, Sulawesi Tengah pada bulan Juli 2016. Pengamatan dilakuan terhadap
tanaman padi beumur 26 HST yang ditanam menggunakan indojarwo rice
transplanter. Pengamatan dibedakan dalam dua kategori operator yaitu operator
terlatih (Teknisi BPTP Sulawesi Tengah) dan operator yang belum terlatih (Petani).
Pembuatan pembibitan dilakukan oleh masing - masing operator. Pembibitan
dilakukan dengan cara dapog basah.
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Pengamatan untuk masing – masing kategori dilakukan pada tiga petakan
sebagai ulangan dengan luas petakan 0,25 Ha. Parameter yang diamati berupa
parameter agronomis yaitu jumlah batang tertanam per rumpun yang diindikasikan
dengan jumlah batang induk, jumlah anakan dan jumlah total batang per rumpun.
Selain itu diamati juga parameter teknis yaitu jarak tanam jarwo 2:1 berupa jarak
dalam barisan, jarak antar barisan, jarak legowo (legowo dalam dan antar set lebar
kerja alat) serta missing hill yaitu persentase titik rumpun yang tidak tertanam.
Pengukuran jarak dalam barisan dan jarak antar barisan dilakukan sebanyak 120
kali dalam setiap petakan. Pengukuran jarak legowo dilakukan sebanyak 45 kali
dalam setiap petakan. Missing hill adalah persentase jumlah titik rumpun yang
tidak tertanam dalam sebuah ubinan dengan ukuran 4 set jajar legowo sepanjang
10 m.
Data hasil pengamatan ditabulasi dan dianalisa menggunakan stastistik
deskriptif sederhana berupa rata-rata, nilai maksimum dan nilai minimum serta
error terhadap ukuran jarak tanam jajar legowo 2:1

Gambar 1. Ilustrasi parameter pengamatan dalan 4 set jajar legowo
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Pertanaman Padi
Varietas yang digunakan pada penanaman bibit padi menggunakan indojarwo
transplater adalah Banyuasin. Kondisi pertanaman pada saat pengamatan (26
HST) dapat dilihat pada Tabel 1 dan Gambar 2.
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Tabel 1. Tinggi Tanaman Padi Varietas Banyuasin umur 26 HST
Tinggi Tanaman (cm)
Operator BPTP
38,73
35,53
34,53
36,27

Ulangan
1
2
3
Rataan

Petani
32,07
25,07
25,33
27,49

Gambar 2. Kondisi pertanaman umur 26 HST menggunakan indojarwo
transplanter : Operator teknisi BPTP (kiri) dan operator petani (kanan)
Gambar 2 menunjukkan pertumbuhan tanaman yang ditanam dengan
indojarwo transplanter oleh operator teknisi BPTP Suawesi Tengah lebih seragam
dan teratur bila dibandingkan dengan petani yang belum terlatih. Pada pertanaman
yang ditanam oleh petani terlihat tidak serangam karena banyak tanaman yang
disulam akibat adanya titik rumpun yang tidak tertanam. Hal ini menunjukkan
bahwa keterampilan sumber daya manusia dalam mempersiapkan bibit dan
pengoperasian alat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan jarwo
menggunakan indojarwo transplanter. Dengan banyaknya tanaman yang disulam
menunjukkan rata-rata tinggi tanaman yang ditanam oleh petani lebih rendah bila
dibandingkan dengan yang ditanam oleh teknisi BPTP Sulteng (Tabel 1).
Tabel 2. Jumlah Induk, Anakan dan Jumlah Tanaman Per rumupun
Jumlah induk/Rumpun
Ulangan
Operator BPTP Petani
1
2
3
Rataan

3,60
3,67
4,13
3,80≈4

2,07
2,20
2,07
2,11≈2

Jumlah Anakan/
Jumlah Batang/Rumpun
Rumpun
Operator
Operator
Petani
Petani
BPTP
BPTP
12,20
7,66
15,80
9,72
11,87
6,80
15,53
9,00
11,80
7,60
15,93
9,67
11,96
7,35
15,76
9,46

Banyaknya jumlah induk per rumpun (Tabel 2) menunjukkan banyaknya
jumlah bibit yang ditanam alat per rumpun. Penanaman yang dilakukan operator
BPTP Sulteng belum sesuai dengan rekomendasi PTT Padi Sawah dimana PTT
padi sawah merekomendasikan 1-3 bibit per rumpun (Zaini et. al. 2015) sedangkan
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penanaman yang dilakukan oleh petani telah sesuai dengan rekomendasi PTT
Padi sawah. Penanaman yang dilakukan operator BPTP Sulteng lebih banyak
dibandingkan dengan penanaman yang dilakukan oleh petani, hal ini dilakukan
untuk mengurangi terjadinya missing hill dengan melakukan penyetelan jumlah
bibit pada transplanter pada posisi lebih banyak dari yang dilakukan petani.
sedangkan petani tidak melakukan penyesuaian pengaturan jumlah bibit karena
belum memahami dampak penyetelan tersebut terhadap persentase missing hill.
Selanjutnya jumlah bibit per rumpun berpengaruh terhadap jumlah anakan dan
jumlah total jumlah batang perumpun pada umur 26 hari setelah tanam.
Persentase Missing Hills
Missing hills adalah titik rumpun yang tidak tertanami oleh alat tanam.
Missing hill dapat terjadi apabila kondisi bibit pada dapok penyebarannya tidak
merata dan dapat juga terjadi akibat penurunan bibit pada tray bibit tidak sempurna.
Banyaknya missing hill yang terjadi dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Persentase Missing Hill (titik rumpun tidak tertanam)
Ulangan
1
2
3
Rataan

Missing Hill (%)
Operator BPTP
24,42
6,36
9,36
13,38

Petani
34,01
16,23
22,12
24,12

Tabel 3 menunjukkan bahwa dalam penggunaan transplanter terdapat
missing hill. Mising hill akan menyebabkan berkurangnya populasi tanaman
sehingga berpotensi akan menurunkan produktifitas. Hal ini dapat disebabkan
oleh beberapa faktor diantaranya adalah kondisi semaian bibit pada dapok tidak
tertanam secara merata yang disebabkan pada waktu penghamburan benih pada
dapok tidak tersebar rata sehingga terdapat ruang kosong. Bila posisi planting
arm transplanter mengenai ruang kosong tersebut maka tidak memperoleh bibit
sehingga terjadillah missing hill. Missing hill penanaman yang dilakukan petani
lebih tinggi dari operator BPTP diduga karena proses persemaian dapok yang
dilakukan petani tidak merata karena petani belum terampil dalam melakukan
persemaian dapok. Akibatnya penyebaran bibit tidak merata disamping itu petani
belum memahami pengaturan jumlah bibit pada alat transplanter sehingga petani
tidak melakukan penyesuaian jumlah bibit pada saat kondisi dapok banyak
terdapat ruang kosong.
Evaluasi Jarak Tanam Jajar Legowo 2:1
Jarak tanam legowo pada indojarwo transplanter adalah 40 cm dan jarak
antar baris adalah 20 cm. Ukuran jarak tanam jarwo pada indojarwo transplanter
dapat dilihat pada Gambar 3.
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Gambar 3. Ukuran dan posisi jarak jarwo pada Indojaro transplanter
Hasil pengamatan dilapangan bahwa jarak tanam legowo dan jarak tanam
antar barisan yang terbentuk dalam satu set lebar kerja alat (Gambar 1) telah sesuai
dengan ukuran jarak tanam jajar legowo yaitu 40 cm untuk jarak legowo dan 20
cm untuk jarak antar barisan. Namun untuk jarak tanam legowo antar set lebar
kerja alat belum memenuhi kriteria jarak legowo dimana nilainya lebih besar dari
40 cm. Nilai jarak tanam jarak tanam legowo antar set lebar kerja alat dapat dilihat
pada Tabel 4.
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Tabel 4. Evaluasi jarak tanam Legowo antar set lebar kerja alat
Ulangan
Ulangan 1

Ulangan 2

Ulangan 3

Rataan
Max
Min
Error
Rataan
Max
Min
Error
Rataan
Max
Min
Error
Rataan
Max
Min
Error

Jarak legowo antar set lebar kerja alat
Operator BPTP
Petani
51,02
56,73
60,00
65,00
40,00
50,00
11,02
16,73
54,64
66,80
65,00
80,00
45,00
60,00
14,64
26,80
52,13
68,13
60,00
80,00
40,00
60,00
12,13
28,13
52,60
63,89
61,67
75,00
41,67
56,67
12,60
23,89

Tabel 4 menunjukkan bahwa penanaman yang dilakukan oleh operator
BPTP Sulteng maupun petani masih lebih besar dari aturan jajar legowo dengan
besarnya error masing- masing sebesar 12,6 cm untuk penanaman yang dilakukan
oleh operator BPTP Sulteng dan 23,89 cm untuk penanaman yang dilakukan oleh
petani. Hal ini terjadi karena jarak antara planting fingger terluar dengan floating
skid terluar adalah 40 cm (Gambar 3). Pada saat proses pengoperasian jarak tanam
legowo antar set lebar kerja alat tidak akan tercapai karena bidang terluar floating
skid akan berhimpit dengan bibit padi yang telah tertanam sehingga secara aktual
jarak tanam jarwo yang terbentuk akan lebih besar dari 40 cm.
Besarnya error yang terjadi tergantung pada keahlian operator dan kondisi
pelumpuran. Operator yang telah mahir akan menghasilkan error yang lebih
kecil dibanding operator yang belum mahir. Selain itu kondisi pelumpuran juga
berpengaruh terhadap besarnya error. Jika pelumpuran kurang baik maka operator
akan memperbesar jarak antara bidang terluar floating skid dengan bibit yang telah
tertanam agar bibit yang telah tertanam tidak tergusur dan tidak tertimpa lumpur
akibat pergerakan floating skid. Dengan bertambah besarnya jarak tersebut maka
akan memperlebar error sehingga jarak legowonya menjadi semakin lebar.
Sementara itu untuk jarak tanam dalam barisan dari hasil pengamatan belum
sesuai kriteria jajar legowo. Untuk jarak legowo 40 cm dan jarak antar barisan 20
cm, maka jarak tanam dalam barisan adalah 10 cm. Namun secara aktual jarak
tanam dalam barisan yang terbentuk lebih besar dari 10 cm. Nilai jarak tanam
dalam barisan hasil pengamatan dapat dilihat pada Tabel 5.
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Tabel 5. Evaluasi jarak tanam dalam barisan Sistem jarwo 2:1
Ulangan
Ulangan 1

Ulangan 2

Ulangan 3

Rataan
Max
Min
Error
Rataan
Max
Min
Error
Rataan
Max
Min
Error
Rataan
Max
Min
Error

Jarak Tanam dalam barisan (cm)
Operator BPTP
Petani
15,41
15,46
16,00
16,00
14,00
15,00
5,41
5,46
14,88
15,07
16,00
16,00
14,00
14,00
4,88
5,07
15,53
15,21
16,00
16,00
15,00
14,00
5,53
5,21
15,27
15,24
16,00
16,00
14,00
14,00
5,27
5,24

Jarak tanam terkecil pada indojarwo transplanter adalah 12 cm. Namun dari
hasil pengamatan diketahui bahwa rata – rata jarak tanam yang diperoleh sebesar
15,27 cm untuk penanaman yang dilakukan oleh operator BPTP dan 15,24 untuk
penanaman yang dilakukan oleh petani sehingga masih terjadi error terhadap
rekomendasi jarwo masing - masing sebesar 5,27 cm dan 5,24 cm. Nilai jarak
tanam dalam barisan untuk kedua operator tidak terlalu berbeda dan nilainya lebih
ditentukan oleh parameter disain alat.
Dengan bertambahnya jarak tanam dalam barisan dan jarak tanam antar
legowo dari jarak tanam sistem jajar legowo yang dianjurkan, maka dikhawatirkan
akan terjadi penurunan jumlah populasi per satuan luas lahan yang pada akhirnya
dapat menurunkan produktifitas. Oleh karena itu perlu dilakukan redesain alat
transplanter agar jarak tanam legowo antar set lebar kerja alat benar - benar
sesuai dengan rekomendasi jajar legowo yaitu 40 cm. Redisain dilakukan dengan
merubah lebar jarak antara planting fingger terluar dengan sisi terluar floating skid
menjadi lebih kecil dari 40 cm
KESIMPULAN
1.

2.

3.

Banyaknya jumlah bibit per rumpun menggunakan indojarwo transplanter
yang dilakukan oleh operator terlatih rata-rata 4 bibit per rumpun dan yang
dilakukan oleh operator petani rata-rata 2 bibit per rumpun.
Jarak antar barisan dan jarak legowo dalam satu set lebar kerja alat telah
sesuai dengan kriteria jarak tanam legowo 2:1. Namun untuk jarak legowo
antar set lebar kerja alat dan jarak tanam dalam barisan belum sesuai dengan
kriteria jarak tanam jarwo. Besarnya error tergantung pada desain alat dan
tingkat keahlian operator.
Besarnya nilai missing hill tergantung pada tingkat keahlian operator dalam
persiapan pembibitan dan pengoperasian alat tanam.
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SARAN
Perlu dilakukan redisain alat dengan merubah lebar jarak antara planting fingger
terluar dengan sisi terluar floating skid menjadi lebih kecil dari 40 cm agar jarak
legowo antar lebar kerja alat dapat mencapai 40 cm. Perlu dilakukan peningkatan
kapasitas operator/petani melalui pelatihan agar operator mampu mengoperasikan
alat tanam dengan baik.
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PERTUMBUHAN TANAMAN PADI VARIETAS DENDANG DENGAN
KOMBINASI MEDIA TANAM LUMPUR SIDOARJO
SEBAGAI ALTERNATIF SUMBER HARA
Terry Ayu Adriany dan Prihasto Setyanto
Balai Penelitian Lingkungan Pertanian
Jl. Raya Jakenan-Jaken Km. 05 Pati Jawa Tengah
E-mail : terry_jaa@yahoo.com
ABSTRAK
Kombinasi media tanam lumpur Sidoarjo, tanah lahan tadah hujan dan kompos
diharapakan dapat menjadi media tanam tanaman padi varietas Dendang. Kegiatan
penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi pertumbuhan tanaman
padi varietas Dendang dengan kombinasi media tanam lumpur Sidoarjo sebagai
alternatif sumber hara. Penelitian dilakukan di Kebun Percobaan Balai Penelitian
Lingkungan Pertanian pada bulan Desember 2015 – April 2016. Varietas yang
digunakan adalah varietas Dendang dengan 9 perlakuan kombinasi media tanam
dan 3 ulangan. Variabel yang diukur adalah tinggi tanaman, jumlah anakan,
hasil gabah dan kemasaman tanah serta hasil analisa tanah. Hasil penelitian
menunjukkan kombinasi media tanam lumpur Sidoarjo L1, L2, L3, L4, L5 dan
L6 belum menunjukkan respon positif untuk pertumbuhan tanaman padi varietas
Dendang. Kombinasi media tanam tanah lahan tadah hujan dan kompos L7 dan
L8 menghasilkan pertumbuhan tanaman padi Dendang yang baik dengan jumlah
anakan yang banyak dan peningkatan produksi hasil gabah, meskipun umur
tanaman menjadi lebih panjang dibandingkan dengan media L9 (100% tanah).
Kata kunci : Lumpur Sidoarjo, media tanam, varietas padi Dendang
ABSTRACT
Combination of plant media Sidoarjo mud, soil and compost are expected to be
a good cultivation media for Dendang variety. The research aimed to obtain the
information growth of Dendang variety with the combination of plant media
cultivation Sidoarjo mud as an alternative source of nutrients. Research carried out
in Research Station at Indonesian Agricultural Environment Research Institute,
Pati, Central Java in December 2015 - April 2016. The variety is used Dendang
with 9 treatments combination of plant media and 3 replications. The variables
measured were plant height, number of tillers, grain yield and soil acidity and soil
analysis results. The results showed the combination of plant media of Sidoarjo
mud L1, L2, L3, L4, L5, and L6 has not shown a positive response to the growth of
Dendang variety. The combination of plant media with soil from rainfed rice field
and compost L7 and L8 were a good of cultivation media for growth of Dendang
and could increase the number of tillers and the production of grain yield, although
the age of the plant become longer than the media L9 (100% soil).
Keywords: Sidoarjo mud, plant media, Dendang variety
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PENDAHULUAN
Erupsi lumpur yang terjadi di Sidoarjo Jawa Timur pada tahun 2006 sampai
saat ini belum dapat dikendalikan. Seluas ± 700 ha semburan lumpur yang
menenggelamkan 3 kecamatan. Meluapnya lumpur Sidoarjo terjadi di lokasi
pengeboran Lapindo Brantas Inc. di Dusun Balongnongo Desa Renokenongo,
Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sejak tanggal 29 Mei 2006.
Lokasi pusat semburan hanya berjarak 150 meter dari sumur Banjar Panji-1 (BJP1), yang merupakan sumur eksplorasi gas milik Lapindo Brantas Inc sebagai
operator blok Brantas. Luapan lumpur dengan volume yang sangat besar telah
menenggelamkan sawah, tanah ladang, perumahan penduduk, fasilitas sosial
dan umum yang ada di delapan desa pada kecamatan Porong, Jabon dan Tanggul
Angin Jawa Timur.
Erupsi ini menyebabkan lahan pertanian, pemukiman serta industri rusak
dan mengalami kerugian yang sangat besar. Hal ini memacu para peneliti untuk
melakukan penelitian pemanfaatan lumpur Sidoarjo sebagai upaya ekstensifikasi
lahan pertanian di lahan marjinal. Lumpur lapindo mengandung unsur hara seperti
N, P, K, Na, Ca, Mg, C organik dan mempunyai nilai kapasitas pertukaran kation
yang tinggi. Potensi terpendam tersebut merupakan bahan pertimbangan untuk
mengeksploitasi tanah endapan lumpur sebagai media pembibitan dan pertanaman
tanaman dengan memberikan sentuhan teknologi.
Hasil analisis tekstur lumpur sidoarjo secara garis besar terdiri dari tanah
liat 71,43%, debu 10.71% dan pasir 17,86% (Noerwasito, 2007). Hasil penelitian
Pertiwi dan Theresia (2012) komposisi Lumpur Sidoarjo terdiri dari Si, Al, Fe,
Ti, Ca, Mg, Na, K dan S. Lumpur Sidoarjo dengan karakteristiknya (fisik, kimia
dan biologi) kurang menguntungkan untuk dijadikan lahan pertanian. Hasil
kandungan N yang mencapai 0,1155%, P 20,706 mg/100g dan K 14,991 mg/100g
dapat digunakan sebagai dasar untuk penggunaan lumpur Sidoarjo sebagai media
tanaman (Setiawan, 2013). Hasil penelitian telah banyak dilakukan dengan
penggunaan lumpur sidoarjo sebagai media tanam tanaman. Pemberian blotong,
pasir, mikroorganisme dan campuran tanah regosol dapat digunakan sebagai media
tanam untuk pertumbuhan tanaman Aglonema (Try et al., 2014). Selain itu hasil
penelitian penggunaan lumpur Sidoarjo sebagai media tanam dengan kombinasi
50% lumpur + 50% kompos kotoran sapi dapat meningkatkan pertumbuhan
sawi hujau (Erwiyansyah et al., 2015). Upaya pemanfaatan lumpur Sidoarjo
memiliki prospek yang baik sebagai media tanam tanaman pangan seperti padi.
Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi pertumbuhan tanaman
padi varietas Dendang dengan kombinasi media tanam lumpur Sidoarjo sebagai
alternatif sumber hara.
METODOLOGI
Kegiatan penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Jakenan Balai Penelitian
Lingkungan Pertanian yang terletak di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kegiatan
dilaksanakan di rumah kasa pada bulan Desember 2015 – April 2016 sebagai
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tahap awal pemanfaatan lumpur Sidoarjo Musim Tanam I. Peralatan dan bahan
yang digunakan dalam pelaksanaan percobaan yaitu ember plastik dengan
berdiameter 60 cm, sarana produksi (benih padi Dendang, pupuk kompos kotoran
sapi dan pengendalian OPT, alat tulis, pH meter, gelas ukur, dan neraca analitik.
Pengambilan sampel lumpur dilaksanakan pada tanggal 9 September 2015 pada
titik koordinat 07o31’46,7’’ LS dan 112o24’37,2” LU. Rancangan percobaan
dengan menggunakan 9 perlakuan dengan 3 ulangan. Perlakuan yang dicobakan
adalah sebagai berikut :
1. 100 % LS (Lumpur Sidoarjo)
2. 75 % LS + 25 % Kompos
3. 50 % LS + 50 % Tanah
4. 25 % LS + 75 % Tanah
5. 25 % LS + 50 % Tanah + 25 % Kompos
6. 50 % Tanah + 30 % LS + 20 % Kompos
7. 75 % Tanah + 25 % Kompos
8. 80 % Tanah + 20 % Kompos
9. 100 % Tanah
Persiapan pertanaman
Lumpur Sidoarjo dan tanah KP Jakenan dikering angin dan ditumbuk halus,
kemudian diayak sehingga diperoleh tanah halus diameter 2 mm. Pembuatan
persemaian dengan Varietas padi yang akan digunakan yaitu Dendang yang
toleran terhadap tanah salin. Usia tanaman untuk ditanam pindah pada usia 15 hari
setelah sebar (HSS).
Pengelolaan tanah, tanaman dan hara tanaman
Sebelum penanaman tanaman, dilakukan pengolahan tanah/media tanam
tanaman dengan membalikkan tanah sesuai lapisan olah 15-20 cm pada masingmasing pot tanaman. Benih padi yang digunakan dengan usia benih 15 HSS,
ditanam pada 4 lubang dengan jarak tanam 20 cm x 20 cm untuk 1 pot media
tanam. Masing-masing lubang ditanami 2-3 benih padi. Pengairan terus-menerus
dengan ketinggian 1 cm diperlakukan untuk seluluh pot percobaan yang berisi
tanah, lumpur atau campuran tanah dan lumpur serta kompos. Menjelang panen,
pengeringan pot dilakukan selama 14 hari. Pemupukan akan diberikan berkala
dengan takaran pupuk 120 kg N/ha, 60 kg P2O5/ha dan 90 kg K2O/ha. Pupuk N dan
K diberikan 3 kali dan pupuk P (P2O5) dalam bentuk SP36 yang diberikan sekali
pada saat pengolahan tanah atau 3 hari sebelum tanam.
Pengukuran pH tanah, parameter tanaman dan komponen hasil panen
Pengukuran pH tanah menggunakan pH meter yang dilakukan setiap 2
minggu sekali sejak dilakukan penanaman tanaman. Pengukuran tinggi tanaman
dan jumlah anakan diamati setiap 2 minggu sekali dimulai pada 14 HST. Data
hasil untuk tanaman padi meliputi (i) berat gabah panen dan gabah kering (kadar
air 14%) dan (ii) berat 1000 butir gabah, (iii) hampa dan isi, (iv) biomas tanaman
(jerami).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan tanaman
Hasil pengukuran pertumbuhan tanaman varietas padi Dendang dengan
kombinasi media tanam lumpur Sidoarjo dan tanah lahan tadah hujan Kebun
Percobaan Jakenan menunjukkan jumlah anakan dan tinggi tanaman yang berbeda
pada setiap perlakuan. Perlakuan L1, L2, L3, L4, L5 dan L6 tidak memperlihatkan
pertumbuhan tanaman yang sehat di awal penanaman tanaman padi bahkan
mengalami layu permanen pada usia tanaman 14 - 36 HST. Tanaman yang layu
dilakukan penyulaman dengan tanaman baru, sebanyak 3 kali proses penyulaman
tanaman dengan usia benih tanaman yang sama pada perlakuan L1, L2, L3, L4,
L5 dan L6. Perlakuan L5 dan L6 pada 51 HST mulai menunjukkan pertumbuhan
tanaman dan dilanjutkan pada L3 dan L4 dapat tumbuh pada 80 HST. Pertumbuhan
tanaman L7, L8 dan L9 mengalami pertumbuhan yang optimal. Hasil pengukuran
jumlah anakan dan tinggi tanaman disajikan dalam Gambar 1.
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Gambar 1. Jumlah anakan dan tinggi tanaman varietas padi Dendang
Usia tanaman L9 lebih pendek dibandingkan perlakuan lainnya dengan usia
tanaman 92 HST. Penggunaan media tanaman 100% tanah (L9) tanpa penambahan
bahan organik dan satu kali pemberian pupuk NK (1/3 bagian), menyebabkan
pertumbuhan tanaman lebih cepat dengan cekaman stres bahan organik yang
rendah. Pemberian bahan organik kompos (L7 dan L8) menyebabkan jumlah
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anakan tanaman lebih banyak dan usia tanaman lebih panjang dibandingan tanpa
pemberian bahan organik kompos (L9). Pemberian pupuk kompos kotoran sapi
memberikan pengaruh positif bagi pertumbuhan tanaman dengan peningkatan
aktifitas mikroorganisme di dalam tanah yang menguntungkan bagi tanaman (Tola
et al., 2007). Pupuk kompos kotoran sapi dapat meningkatkan jumlah anakan
produktif dan produksi padi sawah pada tanah ultisol (Tufaila et al., 2014).
Pemberian lumpur Sidoarjo sebagai media tanam yang memiliki salinitas
tanah dengan kandungan Na yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan
tanaman. Hal ini disebabkan kandungan dominan lumpur adalah Na dan kation
lain seperti Ca, K, Mg dan lainya. Kation tersebut terjerap di dalam tanah dan
menyebabkan kelarutan garam tinggi serta menyebabkan tenakan osmosis media
tinggi dibandingkan tekanan osmosis di dalam sel tanaman. Akibatnya tanaman
tidak dapat menerap air dan unsur hara dan akan menimbulkan gejala lalu, kerdil,
dan defisiensi hara, walaupun di dalam tanah telah tersedia hara yang cukup untuk
pertumbuhan tanaman (Thohiron dan Prasetyo, 2012).
Hasil Gabah
Varietas Dendang memiliki kemampuan rerata dan potensi hasil 4-5 ton/ha
(0,4-0,5 kg/m2), berat 1000 butir 24 gram dan jumlah anakan produktif 15-20 batang
(Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, 1999). Hasil penelitian varietas Dendang
dengan skala pot, mampu menghasilkan gabah 1,37 kg/m2 tanpa pemberian bahan
organik kompos 100% tanah (L9) dan menghasilkan jerami sebanyak 1,89 kg/
m2. Pemberian kompos kotoran sapi yang dikombinasikan dengan tanah (L7 dan
L8) serta pemupukkan urea dan kalium sebanyak (1/3 bagian dosis pupuk) dapat
meningkatkan 25-40% hasil padi dibandingan dengan media tanam L9. Kombinasi
media tanam lumpur Sidoajo dan tanah lahan tadah hujan serta kompos (L1, L2,
L4 dan L6) masih belum dapat dijadikan media tanam tanaman padi. Kombinasi
media tanam L3 dan L5 dapat menumbuhkan tanaman padi (hanya pada kelompok
I), namun hanya sampai fase vegetatif dan generatif dalam fase pengisian gabah
tidak sempurna (hampa). Hasil gabah dan jerami tanaman padi disajikan pada
Tabel 1.
Tabel 1. Hasil gabah dan jerami tanaman padi varietas Dendang
Perlakuan

GKP (kg/m2)

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9

0,37
0,17
1,79
1,98
1,59

GKG 14%
(kg/m2)
1,62
1,85
1,37

Jerami
(kg/m2)
0,43
0,28
2,71
2,56
1,89

Berat 1000
butir (g)
24,2
24,5
23,7
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%
Gabah isi
67
63
67
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Derajat kemasaman tanah dan kandungan bahan organik tanah
Pemberian bahan organik ke dalam tanah dapat meningkatkan pH tanah,
meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah dan meningkatkan kesuburan
tanah. Kisaran pH tanah untuk pertumbuhan tanaman padi berkisar antara 4-8.
Tanaman padi dapat menyerap unsur hara dalam bentuk kation maxsimal pada pH
6 dan 7, sedangkan serapan hara akan berkurang pada pH ≤ 5 (Patrick & Reddy,
1978). Pengukuran kemasaman tanah pada media tanam kombinasi lumpur
Sidoarjo, tanah dan kompos tidak jauh berbeda. Hasil analisa tanah dilakukan
di Laboratorium Terpadu Balingtan (Tabel 2.), media tanam L1 (100% lumpur
Sidoarjo) memiliki pH tanah lebih tinggi, tekstur tanah dengan liat dan debu
yang tinggi, C N rasio yang rendah serta kandungan Na, Mg dan Ca yang tinggi.
Sedangkan secara keseluruhan nilai pH aktual yang diukur berkisar 5,8 – 6,3 pada
L1 sampai dengan L8. Namun, pada L9 nilai pH tanah lebih rendah yaitu berkisar
4,6 – 6,1. Hasil pengukuran pH tanah disajikan pada Gambar 2.
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Gambar 2. Derajat kemasaman tanah pH selama pertanaman padi
Salinitas tanah merupakan salah satu permasalahan yang cukup serius
dalam peningkatan produktivitas pertanian (Sembiring dan Gani, 2007). Lumpur
Sidoarjo memiliki kandungan garam dengan kadar Na, Mg dan Ca yang cukup
tinggi (Tabel 2). Proses pencucian dibutuhkan untuk mengurangi kadar garam
yang tinggi di dalam tanah. Kandungan garam yang tinggi dapat menyebabkan
tekanan osmotik air meningkat sehingga tanaman akan mati karena plasmolisis
sel tanaman dan keracunan beberapa unsur hara berlebih (Thohiron dan Prasetyo,
2012). Hasil analisa tanah disajikan pada Tabel 2.
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Tabel 2. Hasil analisa tanah
Parameter

Unit

pH

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

8.05

7.67

7.96

7.13

7.18

7.54

6.85

6.86

5.08

10

6

16

12

3

14

23

34

18

39

44

49

37

44

40

15

32

57

51

50

35

51

53

45

62

34

25

1.3

1.97

1.08

1.04

1.53

1.36

1.29

1.48

0.98

0.17

0.12

0.21

0.16

0.23

0.06

0.16

0.15

0.17

0.29

0.36

0.19

0.19

0.17

0.16

0.1

0.12

0.2

0.13

0.3

0.11

0.06

0.25

0.14

0.2

0.19

0.07

Teksture
Pasir
Debu

%

Liat
C-organik
N-Total
K-Total
P-Total

%

ppm
(+)

KTK

cmol
Kg-1

31.93 29.58 25.58 19.74 21.84 20.55 14.38 15.99

12

Kation dd
4.85 18.39 7.08 10.62 16.36

2.11

cmol(+) 17.21 17.15 15.46 9.97 36.41 16.01 4.29 4.25
Kg-1 44.48 39.5 37.28 10.7 43.38 21.7 8.2 27.04

2.25

K
Na
Ca

9.25

Mg

18.9

5.07

10.2

10.57 12.19 10.05 8.29

11.32

9.5

9.04

9.66

2.86

Unsur Total
Na
Mg
Ca
Fe

%

1.3

0.97

1.01

0.65

0.41

0.44

0.21

0.32

0.38

0.89

0.78

0.48

0.25

0.28

0.26

0.06

0.07

0.1

0.15

0.11

0.17

0.11

0.18

0.06

0.06

0.08

0.01

0.53

0.67

0.57

0.72

0.75

0.47

0.46

0.41

0.7

Keterangan : Sumber hasil analisa tanah Laboratorium Terpadu

KESIMPULAN
Kombinasi media tanam lumpur Sidoarjo L1, L2, L3, L4, L5 dan L6 belum
memberikan respon positif untuk pertumbuhan tanaman padi varietas Dendang.
Namun, ada indikasi positif pada komposisi media tanam L3 dan L5 tanaman padi
dapat tumbuh meskipun belum menghasilkan gabah yang optimal. Kombinasi media
tanam tanah lahan tadah hujan dan kompos L7 dan L8 menghasilkan pertumbuhan
tanaman yang baik dengan jumlah anakan yang banyak, meningkatkan produksi
hasil gabah dan usia tanaman menjadi lebih panjang dibandingkan dengan media
L9 (100% tanah).
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PENGELOLAAN HARA SPESIFIK LOKASI (PHSL) DAN
PENGGUNAAN VARIETAS UNGGUL BARU (VUB)
DI LAHAN SAWAH TADAH HUJAN
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ABSTRACT
Development of sustainable agriculture in rainfed areas still need improvement
component of integrated crop management including management of site specific
nutrient (SSNM) and the use of new varieties. Use of new varieties and SSNM in
rainfed areas not yet widely studied. In the growing season 2015-2016 tried two
treatments, fertilization and varieties in KP. Jakenan. Fertilization using SSNM
(based on Permentan No. 40/OT 140/4 Tahun 2007) and the existing farmers. Dose
of fertilizer used by district of Jaken Pati is organic fertilizer (manure) 2 tonnes/
ha, urea 325 kg/ha, SP 36 50 kg/ha, KCl 30 kg/ha. Dose of fertilizer existing of
farmers use manure 4 ton/ha, urea 250 kg/ha, SP 36 100 kg/ha and KCl 100 kg/ha.
Varieties that are tried are varieties of lowland paddy rice : Inpari 14 and upland
rice varieties such as Inpago 8, Towuti dan Batu Tegi and Situ Bagendit as control.
The results showed the use of Batu Tegi on SSNM produced the highest yield in
MT I and MT II and variety of Inpago 8 produce the heavy 1000 grain of grain
than other varieties.
Keywords : SSNM, new varieties, rainfed areas
ABSTRAK
Pembangunan pertanian berkelanjutan di lahan sawah tadah hujan masih
memerlukan perbaikan komponen pengelolaan tanaman terpadu diantaranya
pengelolaan hara spesifik lokasi ((PHSL) dan penggunaan varietas unggul baru
(VUB). Penggunaan VUB dan PHSL di lahan sawah tadah hujan belum banyak
dikaji. Pada musim tanam 2015-2016 dicobakan dua perlakuan yaitu pemupukan
dan varietas di KP. Jakenan. Pemupukan menggunakan PHSL (Pemupukan
Hara Spesifik Lokasi berdasarkan Permentan No. 40/OT 140/4 Tahun 2007) dan
existing petani. Dosis pupuk yang digunakan berdasarkan PHSL Kecamatan Jaken
Kabupaten Pati yaitu pupuk organik (pupuk kandang) 2 ton/ha, urea 325 kg/ha,
SP 36 50 kg/ha, KCl 30 kg/ha. Dosis pupuk existing petani yang digunakan yaitu
pupuk kandang 4 ton/ha, urea 250 kg/ha, SP 36 100 kg/ha dan KCl 100 kg/ha.
Varietas yang dicobakan adalah varietas padi sawah dataran rendah yaitu Inpari 14
dan varietas padi gogo seperti Inpago 8, Towuti dan Batu Tegi serta Situ Bagendit
sebagai kontrol. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan varietas Batu Tegi
pada PHSL memberikan hasil tertinggi pada MT I maupun MT II dan varietas
Inpago 8 menghasilkan berat 1000 butir terbesar dibanding varietas lain.
Kata kunci : PHSL, VUB, lahan sawah tadah hujan
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PENDAHULUAN
Konsep pembangunan pertanian berkelanjutan adalah menguntungkan, aman,
lestari dan ramah lingkungan (Yuwono, 2007). Pembangunan pertanian di lahan
sawah tadah hujan masih belum memenuhi kriteria konsep pembangunan pertanian
berkelanjutan, sehingga diperlukan perbaikan komponen pengelolaan tanaman
terpadu di lahan sawah tadah hujan diantaranya pengelolaan hara spesifik lokasi
(PHSL), penggunaan varietas unggul baru (VUB), dan pengendalian gulma.
Luas lahan sawah tadah hujan di Indonesia 3,292 juta hektar (Pusdatin
Kementan, 2014). Lahan sawah tadah hujan dicirikan dengan lahan yang
miskin hara dengan kandungan C organik rendah (>1 %) dan KTK rendah (>
10 cmol/kg). Petani di lahan sawah tadah hujan mempunyai kecenderungan
mengaplikasikan pupuk secara berlebihan dengan harapan akan diperoleh hasil
yang produksi yang tinggi pula. Pemupukan anorganik secara berlebihan dan terus
menerus justru menyebabkan penurunan unsur hara. Menurut Karama, Marzuki
dan Manwan (1990) dalam Dahlan et al (2012) akibat dari penggunaan bahan
kimia yang terus menerus mengakibatkan sebagian besar lahan (73 %) baik
lahan sawah maupun lahan kering mempunyai kandungan bahan organik yang
rendah (> 2 %). Rekomendasi pemupukan berimbang didasarkan pada status dan
dinamika hara dalam tanah serta kebutuhan tanaman, agar pemupukan efektif dan
efisien. Pengelolaan hara spesifik lokasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi
pemupukan dan mengurangi dampak terhadap pencemaran lingkungan.
Ciri lain dari lahan sawah tadah hujan adalah curah hujan yang rendah (
>1500 mm/th). Perubahan iklim meyebabkan berubahnya suhu dan distribusi
hujan dalam kurun waktu yang panjang (Suwandi, 2014). Perubahan iklim
mempengaruhi lingkungan dan sumber daya pertanian melalui mekanisme : a)
naiknya suhu udara yang berdampak terhadap kelembaban, b) berubahnya pola
curah hujan dan meningkatnya intensitas kejadian iklim ekstrem seperti el nino
dan la nina, c) naiknya permukaan air laut akibat pencairan gunung es di kutub
utara (Adrian dan Susanto, 2003; Agricultural Research Agency, 2011 dalam
Suwandi, 2014). Upaya mengatasi dampak perubahan iklim diperlukan adanya
strategi antisipasi, diantaranya adalah penggunaan varietas toleran kekeringan.
Varietas yang banyak dikembangkan untuk sawah irigasi belum tentu cocok
untuk sawah tadah hujan. Salah satu upaya tepat untuk pengembangan usaha tani
padi yang produktif, efisien dan efektif adalah menemukan dan mengembangkan
varietas yang lebih unggul baik kualitas, kuantitas maupun aroma dan mempunyai
daya adaptasi lebih baik terhadap lingkungan tumbuh tertentu yang spesifik
(Imran et al, 2003). Menurut Makarim dan Las (2005) untuk mencapai hasil
maksimal dari penggunaan varietas baru diperlukan lingkungan tumbuh yang
sesuai agar potensi hasil dan keunggulannya dapat terwujud. Lubis et al (1999)
dan Baehaki (2001) menyatakan varietas unggul baru merupakan salah satu upaya
untuk meningkatkan hasil dan mengantisipasi kegagalan panen. Ciri khas varietas
padi unggul spesifik lokasi adalah dapat beradaptasi terhadap iklim dan tipe tanah
setempat, cita rasanya disenangi dan mempunyai harga jual yang tinggi di pasar
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lokal, daya hasil tinggi, toleran terhadap hama dan penyakit, serta tahan rebah
(Sembiring dan Wirajaswadi, 2001 dalam Dahlan et al, 2012). Berdasarkan
permasalahan tersebut diatas maka perlu dikaji dari pengelolaan hara spesifik
lokasi dan penggunaan varietas unggul baru di lahan sawah tadah hujan.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di Kebun Percobaan Jakenan, Balai Penelitian Lingkungan
Pertanianan, Pati – Jawa Tengah pada musim tanam I (MT I) November – Maret
2016 dan musim tanam II (MT II) Maret - Juni 2016. Lokasi penelitian termasuk
lahan sawah tadah hujan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah dengan pola tanam padipadi-palawija. Lokasi penelitian termasuk dataran rendah dengan ketinggian ± 7
m dpl, dengan jenis tanah Inceptisols.
Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak kelompok
dengan 2 ulangan. Ukuran plot 11 x 10 m. Penelitian menerapkan dua perlakuan
yaitu pemupukan dan varietas. Pemupukan menggunakan Pemupukan Hara
Spesifik Lokasi (PHSL). Pemupukan Hara Spesifik Lokasi berdasarkan Peraturan
Menteri Pertanian (Permentan No. 40/OT 140/4 Tahun 2007) dan kebiasaan petani.
Dosis pupuk yang digunakan berdasarkan PHSL Kecamatan Jaken Kabupaten
Pati yaitu pupuk organik (pupuk kandang) 2 ton/ha, urea 325 kg/ha, SP 36 50
kg/ha, KCl 30 kg/ha. Dosis pupuk petani yang digunakan yaitu pupuk kandang
4 ton/ha, urea 250 kg/ha, SP 36 100 kg/ha dan KCl 100 kg/ha. Varietas yang
dicobakan adalah varietas padi sawah dataran rendah yaitu Inpari 14 (1). Varietas
padi gogo seperti Inpago 8 (2), Towuti (3) dan Batu Tegi (4) serta Situ Bagendit
(5) sebagai kontrol.
Pengolahan tanah menggunakan traktor, sistem tanam menggunakan jajar
legowo 2:1 (20 x 10 x 40 cm). Pada MT I benih ditanam menggunakan seeder,
sedangkan pada MT II menggunakan cara pindah tanam. Pengairan sepenuhnya
berasal dari curah hujan. Parameter yang diamati yaitu tinggi tanaman, jumlah
anakan, bobot 1000 butir dan bobot gabah/ubinan. Data dianalisis dengan metode
Anova dilanjutkan dengan uji LSD apabila terjadi perbedaan nyata. Hasil gabah
ubinan diamati pada petak contoh ukuran 2 x 1,2 m.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pola tanam di lahan sawah tadah hujan adalah gogorancah (gora) dilakukan di
awal musim penghujan - walik jerami (wajer) dilakukan di akhir musim penghujan
– palawija atau bera tergantung ketersediaan lengas tanah. Berdasarkan hasil
pengamatan untuk tinggi tanaman varietas Inpago 8 dan Batu Tegi pada kedua
musim tanam tersebut konsisten tertinggi baik pada pemupukan menggunakan
dosis petani maupun PHSL (Gambar 1). Hasil analisis statistik menunjukkan
perbedaan nyata jumlah anakan pada MT I saja, sedangkan pada MT II tidak
terdapat perbedaan yang signifikan (Tabel 1). Perbedaan nyata jumlah anakan
pada MT I dipengaruhi oleh faktor pemupukan dan varietas sebagai faktor tunggal.
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Tabel 1. Jumlah Anakan
Pemupukan

Varietas

Petani PHSL Batutegi Inpago 8 Inpari 14 Situ Bagendit
MT I

8a

7b

5b

7b

9a

9a

Towuti
9a

Gambar 1. Tinggi Tanaman Pada Dua Musim Tanam
Pupuk yang digunakan dalam budidaya padi gogo sebaiknya kombinasi
antara pupuk organik dan pupuk anorganik (Norsalis, 2011). Pemberian pupuk
organik baik pupuk kandang maupun kompos dapat memperbaiki sifat fisik
dan biologi tanah, sedangkan pupuk anorganik dapat menyediakan hara dalam
waktu cepat pada dosis sesuai kebutuhan tanaman yang berpengaruh positif
terhadap pertumbuhan dan hasil. Hasil analisis statistik menunjukkan perlakuan
pemupukan dan penggunaan VUB mempengaruhi hasil ubinan baik pada MT I
maupun MT II (Tabel 1). Berdasarkan hasil analisis statistik pemberian pupuk
berdasarkan PHSL pada varietas Batu Tegi memberikan hasil terbaik pada MT I
maupun MT II. Pemberian pupuk berdasarkan perlakuan petani exsisting pada MT
I hasil terbaik pada varietas Batu Tegi yang memberikan hasil sedikit lebih tinggi
dibanding perlakuan PHSL, sedangkan pada MT II hasil terbaik pada varietas
Inpago 8. Hasil pada MT I lebih besar daripada MT II disebabkan curah hujan
pada MT II intensitasnya mulai menurun sehingga sangat mempengaruhi hasil
(Gambar 3). Pada musim tanam kedua (walik jerami) tanaman akan mengalami
cekaman kekeringan pada stadia generatif. Kehilangan hasil akibat kekurangan
air pada fase pembungaan dan pengisian biji jauh lebih besar dibanding pada fase
vegetatif. Greenland (1997) melaporkan bahwa besarnya kehilangan hasil akibat
kekurangan air sangat tergantung pada derajat cekaman air dan waktu terjadinya
cekaman air tersebut.
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Tabel 2. Perbandingan Hasil Ubinan Pada Perlakuan
MT I

Varietas

PHSL
1,57 a
1,43 ab
1,03 d
1,24 c
1,27 bc

Batu Tegi
Inpago 8
Inpari 14
Situ Bagendit
Towuti

MT II
Petani
1,87 a
1,54 b
1,05 c
0,96 c
1,00 c

PHSL
0,59 a
0,49 b
0,51 ab
0,44 b
0,48 b

Petani
0,44 b
0,68 a
0,28 c
0,42 b
0,49 b

NB : satuan ubinan kg/2,4 m2

Gambar 2. Curah Hujan Pada MT I dan MT II
Berdasarkan hasil analisis statistik berat 1000 butir tertinggi pada dua
musim tanam (MT I dan MT II) adalah Inpago 8, sedangkan varietas Batu Tegi
memiliki berat 1000 butir terendah (Tabel 2). Hal ini disebabkan varietas Batu
Tegi mempunyai ukuran dan bobot gabah per bulir lebih kecil dibanding varietasvarietas lainnya. Menurut Samijan dan Abdulrahman (2008) bobot dan ukuran
gabah lebih dipengaruhi oleh faktor genetis.
Tabel 3. Berat 1000 butir varietas yang dicobakan
Varietas
Batu Tegi
Inpago 8
Inpari 14
Situ Bagendit
Towuti

MT I
27,05 c
32,15 a
28,55 bc
29,60 b
30,25 ab

MT 2
22,00 c
25,85 a
23,25 bc
23,85 b
23,45 bc

NB : angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 5 % uji LSD
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1.

2.

KESIMPULAN
Pemupukan dan penggunaan VUB pada hasil ubinan menunjukkan perbedaan
yang nyata. Penggunaan varietas Batu Tegi pada PHSL memberikan hasil
tertinggi pada MT I maupun MT II.
Varietas Inpago 8 menghasilkan berat 1000 butir terbesar dibanding varietas
lain.
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MENGHEMAT PUPUK KIMIA HINGGA 50% DENGAN
MENGGUNAKAN PUPUK ORGANIK PADA LAHAN PASANG SURUT
Rina D Ningsih, Khairatun Napisah dan Aidi Noor
BPTP Kalimantan Selatan
Jl. P.Batur Barat no. 4 Banjarbaru 70711
rdningsih@yahoo.com
ABSTRAK
Penelaahan hasil-hasil penelitian yang dilakukan di Kalimantan Selatan,
Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan menunjukkan bahwa lahan rawa dapat
dikembangkan menjadi lahan produktif melalui pengelolaan yang tepat. Pemberian
pupuk organik dapat memperbaiki Sifat fisika tanah. Struktur tanah yang semula
padat menjadigembur sehingga mempermudah pengolahan tanah. Tanah berpasir
menjadi lebih kompak dan tanah lempung menjadi lebih gembur. Penyebab kompak
dan gemburnya tanah ini adalah senyawa-senyawa polisakarida yang dihasilkan
oleh mikroorganisme pengurai serta miselium atau hifa yang berfungsi sebagai
perekat partikel tanah. Dengan struktur tanah yang baik ini berarti difusi O2 atau
aerasi akan lebih banyak sehingga proses fisiologis di akar akan lancar. Dengan
membaiknya sifat-sifat tanah, kemampuan tanah dalam menyediakan hara bagi
tanaman menjadi lebih baik dan hara (pupuk) yang diberikan dapat lebih efisien,
sehingga dapat menghemat pemupukan. Pengkajian bertujuan untuk mengetahui
penghematan pupuk kimia oleh beberapa jenis pupuk organik di lahan pasang
surut. Pengkajian dilakukan di lahan petani (on farm research) pasang surut pada
bulan Mei-September 2012. Dosis pupuk ditetapkan berdasarkan hasil analisa
tanah. Rancangan Percobaan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok,
dan diulang sebanyak 3 kali, petani dianggap sebagai ulangan. Perlakuan yang
diberikan adalah:1) sesuai dosis; 2) ½ dosis; 3) ½ dosis+kompos kotoran sapi;
4) ½ dosis+kompos jerami. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa pemberian
bahan organik dapat mengurangi pemberian pupuk kimia hingga 50%. Pemberian
pupuk organik kotoran sapi (4,94 t GKG/ha) , dan kompos jerami (5,02 GKG t/
ha) meningkatkan hasil produksi padi masing-masing sebesar 14%, dan 18% dari
hasil tanpa perlakuan pupuk organik (4,33 GKG t/ha).
Kata kunci : pupuk-organik, hemat pupuk kimia, pasang surut
PENDAHULUAN
Lahan pasang surut adalah lahan yang rejim airnya dipengaruhi oleh pasang
surutnya air laut atau sungai. Masalah fisiko-kimia lahan pasang surut untuk
pengembangan tanaman pangan meliputi antara lain genangan air dan kondisi
fisik lahan, kemasaman tanah dan asam organik pada lahan gambut tinggi,
mengandung zat beracun dan intrusi air garam, kesuburan alami tanah rendah dan
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keragaman kondisi lahan tinggi (Adimihardja et al., 1998 dan Sarwani et al.,
1994). Dari ketiga tipologi lahan pasang surut, lahan sulfat masam merupakan
lahan yang mempunyai kendala lebih berat, karena mempunyai pH tanah yang
masam sampai sangat masam, kandungan unsur meracun Al dan Fe yang tinggi
serta kandungan dan ketersediaan hara yang rendah. Keracunan Al di lahan pasang
surut terjadi pada kondisi tanah kering yang disertai dengan kahat P, sedangkan
pada kondisi tergenang besi ferro biasanya berlebihan pada lahan sulfat masam
yang dapat berakibat keracunan besi pada padi.
Bahan/pupuk organik dapat berperan sebagai “pengikat” butiran primer
menjadi butir sekunder tanah dalam pembentukan agregat yang mantap. Keadaan
ini besar pengaruhnya pada porositas, penyimpanan dan penyediaan air, aerasi
tanah, dan suhu tanah. Penggunaan pupuk organik saja, tidak dapat meningkatkan
produktivitas tanaman dan ketahanan pangan. Oleh karena itu sistem pengelolaan
hara terpadu yang memadukan pemberian pupuk organik/pupuk hayati dan
pupuk anorganik dalam rangka meningkatkanproduktivitas lahan dan kelestarian
lingkungan perlu digalakkan. Hanya dengan cara ini keberlanjutan produksi
tanaman dan kelestarian lingkungandapat dipertahankan. Sistem pertanian
yang disebut sebagai LEISA (low external input and sustainable agriculture)
menggunakan kombinasi pupukorganik dan anorganik yang berlandaskan konsep
good agriculturalpractices perlu dilakukan agar degredasi lahan dapat dikurangi
dalam rangka memelihara kelestarian lingkungan.
Pemberian pupuk organik dapat memperbaiki Sifat fisika tanah. Struktur
tanah yang semula padat menjadigembur sehingga memudahkan pengolahan tanah.
Tanah berpasir menjadi lebih kompak dan tanah lempung menjadi lebih gembur.
Penyebab kompak dan gemburnya tanah ini adalah senyawa-senyawa polisakarida
yang dihasilkan oleh mikroorganisme pengurai serta miselium atau hifa yang
berfungsi sebagai perekat partikel tanah. Dengan struktur tanah yang baik ini
berarti difusi O2 atau aerasi akan lebih banyak sehingga proses fisiologis di akar
akan lancar. Perbaikan agregat tanah menjadi lebih remah akan mempermudah
penyerapan air ke dalam tanah sehingga proses erosi dapat dicegah. (Seta, 1987;
Suntoro,2001; Cahyani., 1996; dan Dewi, 1996)
Selain memperbaiki sifat fisika tanah, juga memperbaiki sifat kimia tanah
walaupun tambahan hara makro dan mikromineral dalam jumlah yang relatif kecil
(N, P, K, Ca, Mg, Zn, Cu, B, Zn, Mo, dan Si). Dalam jangka panjang, pemberian
kompos dapat memperbaiki Ph dan meningkatkan hasil tanaman pertanian pada
tanah-tanah masam. Pada tanah masam dengan Al atau Fe. P-anorganik dalam
bentuk Al-Fe; Ca-P yang tidak tersedia bagi tanaman, akan dirombak oleh organisme
pelarut P menjadi P anorganik yang larut atau tersedia bagi tanaman. Selain itu,
kompos juga mengandung humus (bunga tanah) yang sangat dibutuhkan untuk
peningkatan hara makro dan mikro (Stevenson, 1982). Misel humus mempunyai
kapasitas tukar kation (KTK) yang lebih besar daripada misel lempung (3-10 kali)
sehingga penyediaan hara makro dan mikromineral lebih lama. Kapasitas tukar
kation (KTK) asam-asam organik dari kompos lebih tinggi dibandingkan mineral
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liat. Oleh karena itu, penambahan kompos ke dalam tanah dapat meningkatkan
nilai KTK tanah.
Peranan bahan organik yang juga penting pada tanah ialah kemampuannya
bereaksi dengan ion logam untuk membentuk senyawa kompleks. Dengan
demikian ion logam yang bersifat meracuni tanaman serta merugikan penyediaan
hara pada tanah seperti Al, Fe, dan Mn dapat diperkecil dengan adanya khelat
dengan bahan organik. Dengan membaiknya sifat-sifat tanah, kemampuan tanah
dalam menyediakan hara bagi tanaman menjadi lebih baik dan hara (pupuk) yang
diberikan dapat lebih efisien, sehingga dapat menghemat pemupukan.
Pengkajian bertujuan untuk mengetahui penghematan pupuk kimia oleh
beberapa jenis pupuk organik di lahan pasang surut.
METODOLOGI
Pengkajian dilakukan di lahan petani (on farm research) pasang surut type luapan
B, di Kab. Barito Kuala pada musim kering (April-September) 2012. Rancangan
Percobaan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok, dengan perlakuan :
1.

250 kg ponska dan 160 kg urea;

2.

125 kg ponska dan 80 kg urea;

3.

(B) + 4 ton kompos kotoran sapi;

4.

(B) + 4 ton kompos jerami.

Setiap perlakuan di ulang 3 kali, dengan luas lahan keseluruhan yang
digunakan adalah 15.000 m2. Pupuk organik dipersiapkan dua bulan sebelum
tanam, dibuat sendiri dengan diberi mikroba perombak. Digunakan pada CN ratio
<15, pada kadar air 25-30%. Padi varietas inpara 1 di tanam pada umur semai
21 hari dengan jarak tanam 20 x 20 cm, 1-2 batang per lubang tanam. Dosis
pemupukan diberikan sesuai perlakuan.
Pengumpulan data meliputi data agronomi (tinggi tanaman, jumlah anakan
maksimum, jumlah anakan produktif, panjang malai, jumlah gabah per malai,
bobot 1000 biji, hasil), skoring keracunan keracunan Fe (IRRI, 1996) dan analisa
usaha tani sederhana.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Lahan Lokasi Pengkajian
Tabel 1. Hasil analisa laboratorium pada tanah lokasi pengkajian, pupuk organik
dan jaringan tanaman
Sifat Tanah
pH H2O
DHL(mS/cm)
C –Organik (%)
Nitrogen (%)
C/N
P2O5 Bray-1 (ppm)
KTK (me/100g)
K  
Na
Mg
Ca  
Fe
SO4
Al-dd
H-dd
% pasir:debu:liat
(klas tekstur tanah)

Lokasi
4.66 (M)
0.060
1.282 (R)
0.760 (ST)
1.69 (SR)
29.828 (T)
35.00 (T)
0.142 (R)
0.694 (S)
1.276 (S)
0.943 (SR)
147.80
136.27
5.050 (SR)
5.80(SR)
7.80 : 41.27 :
50.93Liat berdebu

Analisa pupuk organik (%)
Ppk. kadang
jerami
16.03
37.71
1.446
3.185
11.09
11.84
0.794
0.402
0.206
0.155
0.083
0.009
0.062
0.029
0.011
0.007
41.70
31.10
3225.49
1911.76
-

-

Keterangan : (SR)=sangat rendah ; (R)=rendah ; (S)= sedang ; (T)=tinggi ; (ST)=sangat tinggi

Hasil analisa sample tanah menunjukkan kandungan C organic rendah
sampai sedang. Kadar P Bray I tinggi, N, P dan K tersedia rendah sampai tinggi.
Berdasarkan hasil penelitian pada tanah dengan kandungan C organic < 3 % sangat
diperlukan tambahan bahan organic minimal 1 t/ha disamping pemberian pupuk
anorganik.Tekstur tanah tergolong liat berdebu (Tabel1).
Pertumbuhan dan Hasil Tanaman
Kondisi pertumbuhan secara umum bagus, serangan hama penyakit (tikus,
pengerek batang, bercak coklat, blas daun) relatif ringan. Hasil pengamatan
terhadap skore keracunan besi (Grafik 1) pada semua perlakuan kurang dari 3,
menunjukkan bahwa tanaman toleran terhadap kadar Fe yang tinggi. Menurut
penelitian Noor at al, 2012, pada padi varietas IR63 konsentrasi Fe sampai 52
ppm dalam larutan menyebabkan gejala keracunan Fe yang ringan (skoring 3),
143 ppm Fe menunjukka gejala keracunan Fe sedang (skoring = 5), dan gejala
keracunan Fe yang berat (skoring ≥9) adalah ≥325 ppm Fe.
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Grafik 1. Rata-rata skore keracunan Fe pada beberapa kali pengamatan.

Keterangan : KS=kotoran sapi; JP=jerami padi

Pengaruh penggunaan pupuk organik dan anorganik terhadap pertumbuhan
tanaman padi disajikan pada tabel 2. Hasil analisa sidik ragam menunjukkan
bahwa perlakuan pupuk yang dosis penuh lebih bagus daripada perlakuan pupuk ½
dosis. Tetapi pemberian pupuk dosis penuh tidak berbeda nyata dengan pemberian
pupuk ½ dosis ditambah pupuk organik. Perlakuan kombinasi pupuk anorganik
dan pupuk organik menghasilkan ukuran tinggi tanaman, jumlah anakan dan
berangkasan lebih tinggi daripada yang hanya diberikan pupuk anorganik.
Tabel 2. Pengaruh pemberian pupuk organik terhadap pertumbuhan tanaman padi
Perlakuan

Tinggi
tanaman
(cm)

Jumlah
anakan/rpn
(cm)

Jumlah
malai/rpn
(cm)

Berat
berangkasan
(gr)

A

93.83 a

14.33 b

11.17 a

28.98 ab

B

87.00 b

14.67 b

9.77 ab

25.8 b

C

95.67 a

15.17 a

10.17 a

34.44 a

D

93.33 a

15.83 a

10.00 a

26.21 ab

Keterangan : Angka sekolom yang diikuti huruf sama dibelakangnya tidak berbeda nyata pada taraf
5% berdasarkan DMRT.

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa dengan pemberian pupuk
organic berpengaruh terhadap jumlah gabah isi permalai, berat gabah isi dan
beratgabah hampa (Tabel 3). Rata-rata perlakuan dengan pemberian pupuk
organik meningkatkan hasil gabah dari 4,33 GKG t/ha menjadi 4,73 – 5,45 GKG
t/ha. Pemberian pupuk organik kotoran sapi, kompos jerami, dan pupuk organic
pabrikan meningkatkan hasil produksi padi masing-masing sebesar 14, 18 dan 27
% dari hasil tanpa perlakuan pupuk organik.
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Tabel 3. Pengaruh pemberian pupuk organik terhadap produksi tanaman padi
Perlakuan

Panjang
malai (cm)

Jumlah
Gabah isi/
malai

Berat
Gabah isi/
1000 bj

Berat
Gabah
hampa (%)

Hasil
t/ha (GKG)

A

20.11 ab

80.97 ab

25.08 ab

22.54 ab

4.33 b

B

20.16 ab

54.24 b

33.69 a

33.71 a

4.40 b

C

20.55 a

80.44 ab

24.46 b

16.94 b

4.94 ab

D

19.79 b

76.81 ab

27.03 ab

18.02 b

5.02 ab

Keterangan : Angka sekolom yang diikuti huruf sama dibelakangnya tidak berbeda nyata pada taraf
5% berdasarkan DMRT.

Pemberian pupuk organik kedalam tanah, selain dapat memperlambat
kemiskinan hara juga dapa tmeningkatkan C-organik, KTK, stabilitas agregat
tanahdan translokas iunsur hara N dan P dari jaringan batang kedalam abah
sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil tanaman (Adiningsih, 1988).
Analisa Usaha Tani
Dari keempat perlakuan dilakukan analisa usaha tani sederhana untuk
mengetahui nilai keuntungan dari masing-masing perlakuan, dapat dilihat pada
Tabel 4. Perlakuan A memberikan keuntungan lebih tinggi dan perlakuan B
memberikan keuntungan terendah. Perlakuan pemberian bahan organik (C dan
D) memberikan keuntungan yang cukup tinggi dengan nilai R/C >2. Pemberian
bahan organik tidak hanya memberikan keuntungan finansil yang lumayan tapi
juga memberikan keuntungan non finansial seperti membaiknya kesehatan tanah,
keberlanjutan dan peningkatan produktivitas lahan.
Tabel 4. Analisa usaha tani sederhana
Nilai (Rp)
Perlakuan A

Nilai (Rp)
Perlakuan B

Nilai (Rp)
Perlakuan C

Nilai (Rp)
Perlakuan D

Biaya saprodi

2,465,000

5,455,000

7,455,000

7,455,000

Biaya TK

6,120,000

5,940,000

5,940,000

6,240,000

Total Biaya produksi

8,585,000

11,395,000

13,395,000

13,695,000

JenisSaprodi

Hasil Produksi

Keuntungan
R/C
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(6000x4330)= (6000x3400)= (6000x5020)= (6000x4960)=
25,980,000
20,400,000
30,120,000
29,640,000
17,395,000

9,005,000

16,725,000

15,945,000

3.03

1.79

2.25

2.16
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KESIMPULAN
Hasil pengkajian menunjukkan bahwa pemberian bahan organic dapatmengurangi
pemberian pupuk kimia hingga 50%. Pemberian pupuk organic kotoran sapi, dan
kompos jerami meningkatkan hasil produksi padi masing-masing sebesar 14%,
dan 18% dari hasil tanpa perlakuan pupuk organik (4,33 GKG t/ha). Usaha tani
padi unggul mengunakan pupuk organik secara finansial menguntungkan daripada
tanpa pupuk organik.
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