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KATA PENGANTAR
Karakteristik wilayah kepulauan memiliki peluang pengembangan pertanian yang
terbatas khususnya ketika berbicara soal skala pengembangan. Kegiatan
pembangunan pertanian yang memungkinkan untuk dilakukan di wilayah kepulauan
adalah kegiatan pertanian yang terspesialisasi sesuai dengan sumberdaya yang
tersedia. Dengan keanekaragaman spesialisasi pertanian dari sebuah pulau, maka
semakin meningkat pula tingkat ketahanan dan kemandirian pangan dari pulau
tersebut dari faktor eksternal sepanjang pengelolaan kegiatan pertanian
memperhitungkan tingkat daya dukung pulau secara umum. Tantangan serius bagi
ketahanan pangan selanjutnya adalah dampak perubahan iklim yang dapat
menyebabkan kerawanan pangan pada daerah tertentu. Sehingga kita perlu
bersama mencari solusi dalam mengatasi dampak dan beradaptasi terhadap
perubahan iklim tersebut.
Berdasarkan hal tersebut, diperlukan konsep, sumbang pemikiran maupun hasil
penelitian dan pengkajian terkait dengan pembangunan pertanian, ketahanan
pangan serta antisipasi perubahan iklim di wilayah kepulauan yang terintegrasi
dengan pembangunan daerah dan berkelanjutan. Seminar regional ini bertujuan
untuk memberikan dasar pemikiran dan kebijakan tentang konsep dan strategi
ketahanan pangan menghadapi perubahan iklim pada daerah dengan wilayah
kepulauan, sehingga munculah model pengembangan pertanian melalui dukungan
inovasi teknologi pertanian spesifik wilayah kepulauan.
Mengacu pada berbagai hal tersebut di atas, maka perlu ada upaya-upaya
pemecahan secara tepat dan sistematis melalui berbagai penelitian dan pengkajian
dalam mewujudkan pembangunan pertanian di wilayah kepulauan. Salah satunya
melalui Seminar Regional: akselerasi inovasi teknologi pertanian mendukung
ketahanan pangan dalam mengantisipasi perubahan iklim di wilayah kepulauan,
yang salah satu hasilnya sebagaimana dituangkan dalam prosiding ini. Acara
seminar bekerjasama dengan Bank Indonesia, Universitas Khairun, dan Pemda Prov.
Maluku Utara ini dihadiri peneliti, penyuluh, akademisi, praktisi, yang berasal dari
Kementerian Pertanian, Universitas/Perguruan Tinggi dan instansi Pemda.
Ucapan terima kasih atas partisipasi berbagai pihak baik dalam penyelenggaraan
Seminar hingga penyelesaian prosiding, serta kritik dan saran perbaikan ke depan
sangat kami harapkan.

Sofifi, Desember 2014
Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan
Teknologi Pertanian

Dr. Ir. Agung Hendriadi, M.Eng
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RUMUSAN

SEMINAR REGIONAL
”Akeselerasi Inovasi Teknologi Pertanian Mendukung Ketahanan Pangan
Dalam Mengantisipasi Perubahan Iklim di Wilayah Kepulauan”

Ternate, 4-5 Desember 2013

Seminar Regional ini dilaksanakan selama 2 hari di Aula Bank Indonesia Kantor
Perwakilan Maluku Utara. Berdasarkan arahan dari Kepala Badan Penelitian
Pengembangan Pertanian maupun Pejabat Gubernur Maluku Utara dan makalah
utama, penunjang dan poster, maka dihasilkan rumusan sebagai berikut:
1.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan di wilayah kepulauan ada beberapa
skenario yang perlu dilakukan yaitu membangun konektivitas antar pulau yang
handal dan mengembangkan komoditas yang sesuai untuk mewujudkan pulau
mandiri pangan yang berbasis agroekologi dan kearifan lokal.

2.

Badan Litbang Pertanian telah menyiapkan berbagai instrument model
ketahanan pangan wilayah kepulauan seperti MKRPL maupun MP3MI yang perlu
di tingkatkan eskalasinya oleh Pemerintah daerah.

3.

Bank Indonesia fokus fokus mengembangkan klaster ketahanan pangan
berbasis komoditi penyumbang inflasi dan membangun kemitraan yang kuat
untuk meningkatkan pangsa kredit sektor pertanian, melalui konsep value chain
financing.

4.

Perguruan tinggi diharapkan terus berupaya dalam mengembangkan konsep
baru pengembangan kawasan pertanian terpadu berbasis kepulauan seperti
Mixed Farming Systems, Crop-Livestock Production Systems, Sistem Peternakan
Sapi dibawah Perkebunan Kelapa, Agrosilvipastura, Agroforestry, Organic
Farming

5.

Semua pihak perlu bekerjasama dalam membangun basis data dan informasi
yang real time dan up to date perlu dibangun untuk mempermudah
perencanaan pembangunan pertanian yang lebih akurat.

6.

Dampak perubahan iklim pada sektor pertanian sudah semakin terasa, terutama
pada sub-sektor tanaman pangan, seperti ancaman banjir dan kekeringan,
maupun serangan hama penyakit tanaman. Upaya yang harus dilakukan adalah
dengan kerjasama semua pihak dalam upaya adaptasi seperti penyesuaian
waktu dan pola tanam, penggunaan varietas yang adaptif, tahan terhadap
organisme pengganggu tanaman (OPT), dan pengelolaan air secara efisien.

7.

Sebagai antisipasi serangan OPT yang mengganggu pencapaian produksi,
beberapa lembaga penelitian seperti UGM telah mengembangkan teknologi
Feromon F-PBtK untuk menangkap ngengat dan F-KS untuk menangkap
kumbang sagu. Teknologi tersebut perlu dikembangkan di wilayah-wilayah
endemis OPT tersebut
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8.

Komoditas sumber pangan lokal seperti sagu, ubikayu, ubi jalar, Uwi, sukun,
dan pisang sebagai sumber pangan lokal perlu terus dieksplorasi melalui
kegiatan penelitian dasar dalam rangka mendapatkan basis data potensi dan
ketersediaan yang ada maupun teknologi olahan pangan yang memberikan
kesan dan cita rasa tinggi.

9.

Komoditas bahan pangan lokal tersebut dapat menghasilkan beras non padi,
tepung lokal yang dapat bersaing dengan beras dan terigu, sehingga dapat
mengurangi konsumsi beras perkapita dan impor terigu.

10. Inovasi dalam menghasilkan produk pangan asal hewan yang sudah ada juga
perlu didiseminasi dan dikembangkan ditingkat petani melalui teknologi
pemeliharaan dan pakan unggas maupun ruminansia dengan sasaran
memenuhi target swasembada daging dan peningkatan kecukupan protein
hewani.
Demikianlah rumusan sementara ini dibuat dan disepakati bersama untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Ternate, 5 Desember 2013
Tim Perumus

:

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

Prof. Nur Richana, MS
Dr. Ir. Muhamad Assagaf, MSi
Dr. Haris Syahbuddin, DEA
Indah Rosdianawati, STP, MSc
Chris Sugihono, STP., MP
Miskat Ramdhani, MSi
Ahmad Yunan Arifin, MSi
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ANALISIS KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS
DIVERSITAS SUMBER DAYA LOKAL

1

Agung Hendriadi1, Heru Ponco Wardono2

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
2
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Utara
Email: hendriadiagung@yahoo.com

ABSTRAK
Pembangunan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang
memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berlandaskan (i)
kedaulatan pangan, (ii) kemandirian pangan, dan (iii) ketahanan pangan.
Ketahanan pangan (UU No 18/2012) adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi
negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan
yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan
terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya
masyarakat, untuk hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
Diversifikasi pangan merupakan konsequensi logis dari upaya pencapaian
ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat, dikarenakan Indonesia kaya akan
diversitas sumber daya pangan lokal. Sistem logistik dan distribusi pangan menjadi
perhatian pemerintah dalam politik pangan nasional untuk memastikan bahwa
ketahanan pangan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Untuk itu, pemerintah
memfokuskan pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah di
Indonesia.

Kata Kunci: Pangan, ketahanan Pangan, Diversitas, logistik, konektivitas
PENDAHULUAN

Pangan adalah salah satu kebutuhan dasar (basic need) dan hak dasar (basic
right) manusia. Pangan berperan dalam menentukan kualitas sumber daya

manusia suatu bangsa dan merupakan komponen utama ketahanan nasional.
Diakui bahwa manusia tidak dapat mempertahankan hidupnya tanpa adanya
pangan. Beberapa ahli bahkan menyatakan kebutuhan atas pangan merupakan
suatu hak asasi manusia yang paling dasar. Karena itu, usaha pemenuhan
kebutuhan pangan merupakan tanggung jawab pemerintah yang mendasar
terhadap rakyatnya. Ketahanan pangan adalah hal mutlak yang menjadi pilar
pembangunan pada sektor lainnya (Azahari, 2008)
Pada bulan November 2012, telah disahkan Undang-Undang Republik
Indonesia No 18 tahun 2012 tentang Pangan menggantikan UU Pangan yang lama
(UU No 7 tahun 1996). Pada Bab II UU No 18/2012 dinyatakan secara jelas bahwa
“Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia
yang memberi manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan (i)
Kedaulatan Pangan, (ii) Kemandirian Pangan, dan (iii) Ketahanan Pangan.
Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri
menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan
memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai
dengan potensi sumber daya lokal. Kemandirian Pangan adalah kemampuan
negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam
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negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai
ditingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam,
manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Ketahanan
Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan
perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah
maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak
bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat
hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
INDIKATOR KETAHANAN PANGAN
Terdapat tiga (3) komponen dasar yang bertindak sebagai landasan/ruh
dalam penyelenggaraan dan pembangunan pangan nasional sesuai UU No 18
tahun 2012 yang harus selalu diperkuat, yaitu komponen ketahanan pangan,
komponen kemandirian pangan, dan komponen kedaulatan pangan. Ketiga
komponen ini adalah komponen utama dalam mencapai suatu ketahanan pangan
yang mandiri dan berdaulat, yaitu untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar
manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan.
Indikator atau ukuran-ukuran capaian pembangunan masing-masing
komponen harus disepakati untuk menjamin sistem pangan nasional dapat
dibentuk dengan kuat. Komponen ketahanan pangan dapat diukur dari aspek
ketersediaan, keterjangkauan dan kecukupan konsumsi, komponen kemandirian
pangan mengutamakan pada pentingnya sistem pangan yang mengakar dan
berbasis sumber daya lokal, dan serta komponen kedaulatan pangan menitik
beratkan pada pentingnya keberdayaan dan peran serta masyarakat lokal;
sehingga aspek lingkungan, sosial budaya dan politik pangan masyarakat lokal
akan menjadi kuat serta mendapatkan tempat untuk berkembang.
Kondisi capaian (outcome) upaya penyelenggaraan pangan nasional menuju
ketahanan pangan mandiri dan berdaulat dapat dilihat dari seberapa banyak
individu yang mampu memenuhi kebutuhan pangan hariannya, sehingga menjadi
individu yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Individu malgizi
(tidak cukup, aman, beragam, bergizi, bermutu dan merata) akan mengalami
ketidak optimalan kesehatan dan keaktifan (produktivitas), sehingga tidak bisa
secara produktif berperan dalam berbagai kegiatan ekonomi. Dengan kata lain,
ketahanan pangan mandiri dan berdaulat bisa dilihat dan diukur dari status gizi
dan kesehatan individu-individu warganya (Hariyadi et al., 2006). Keamanan
pangan digunakan sebagai ukuran kinerja penyelenggaran ketahanan pangan
nasional dalam kaitannya percepatan peningkatan status kesehatan dan gizi
individu untuk mencapai tingkat hidup sehat, aktif dan produktif secara
berkelanjutan.
DINAMIKA SISTEM KETAHANAN PANGAN
Pada perkembangan awal, ketahanan pangan diartikan menjamin seluruh
orang pada setiap waktu terhadap akses pangan dan akses secara ekonomi untuk
mendapatkan kebutuhan pangan yang mereka perlukan. Kemudian terdapat
perubahan yang membedakan ketersediaan dengan akses, pada akhirnya konsep
berkembang dengan memperhatikan faktor lain, seperti nilai gizi, aspek sosial dan
latar belakang budaya (ESCAP, 2009:20). para ahli sepakat bahwa ketahanan
pangan minimal mengandung dua unsur pokok yaitu “ketersediaan pangan dan
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aksesibilitas masyarakat” terhadap bahan pangan tersebut. Salah satu dari unsur
diatas tidak terpenuhi, maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai
ketahanan pangan yang baik. Walaupun pangan tersedia cukup ditingkat nasional
dan regional tetapi jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya
tidak merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh (Arifin, 2004:31).
Ada tiga sub-sistem utama yang mendukung pembangunan ketahanan
pangan. Pertama, ialah sub-sistem ketersediaan pangan sebanyak yang diperlukan
oleh masyarakat yang mencakup kestabilan dan kesinambungan penyediaan
pangan baik yang berasal dari produksi pangan (intensifikasi-ekstensifikasi),
cadangan pangan, bantuan pangan maupun impor dan ekspor. Kedua, ialah subsistem akses pangan berupa distribusi yang mencakup aksesabilitas pangan antar
wilayah dan antar waktu, stabilitas harga pangan strategis, daya beli, transportasi,
infrastruktur pasar, pendapatan dan pengeluaran untuk konsumsi. Ketiga, ialah
sub-sistem pemanfaatan pangan yang mencakup perilaku kesehatan masyarakat,
hygiene, sanitasi, kualitas air bersih serta jumlah mutu gizi/nutrisi, keamanan
pangan dan keanekaragaman konsumsi pangan.
Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan
yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli)
pangan dan tidak terjadinya ketergantungan pangan pada pihak manapun. Dalam
hal inilah, petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan: petani
adalah produsen pangan dan petani adalah juga sekaligus kelompok konsumen
terbesar yang sebagian masih miskin dan membutuhkan daya beli yang cukup
untuk membeli pangan. Petani harus memiliki kemampuan untuk memproduksi
pangan sekaligus juga harus memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi
kebutuhan pangan mereka sendiri. Disinilah perlu peranan pemerintah dalam
melakukan pemberdayaan petani.
TANTANGAN KEBIJAKAN PANGAN
Peningkatan ketahanan pangan merupakan tugas utama yang dihadapi
pemerintah baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah sebagai upaya penguatan
kapasitas dan daya saing bangsa. Masalah utama secara nasional yang berkenaan
dengan pemantapan ketahanan pangan adalah terdapatnya selisih (gap) antara
konsumsi dan ketersediaan pangan secara aktual dan ideal yang berimbas pada
perbedaan kemampuan ketahanan pangan masyarakat dalam pemenuhan
ketersediaan pangan dan mengakses pangan. Beberapa permasalahan lain
diantaranya:
 Ketergantungan konsumsi beras masih cukup tiggi dan belum optimalnya
pemanfaatan pangan lokal untuk konsumsi pangan harian.
 Cadangan pangan pemerintah masih terbatas, sementara cadangan
pemerintah daerah dan masyarakat belum berkembang.
 Masih rendahnya kualitas dan kuantitas konsumsi pangan penduduk, karena
budaya dan kebiasaan makan masyarakat kurang mendukung konsumsi
pangan beragam, bergizi seimbang dan aman.
 Belum berkembangnya industri pangan berbasis bahan pangan lokal untuk
mendukung penganekaragaman konsumsi pangan.
 Belum memadainya prasarana dan sarana trasportasi baik darat dan terlebih
antar pulau.
 Masih terjadinya kasus keracunan akibat bahan kimia berbahaya pada
makanan sehingga menimbulkan rendahnya ketahanan pangan masyarakat.
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Jumlah penduduk rawan pangan masih cukup besar, meskipun telah
menunjukkan trend yang menurun.
Permasalahan itu tentunya juga menjadi permasalahan utama didaerah
karena pada dasarnya perkembangan daerah sangat bergantung pada kualitas
kehidupan warganya. Oleh sebab itu, memang kondisi ketahanan pangan baik
secara nasional maupun lokal yang masih tergolong dalam kondisi rawan pangan,
diperlukan perencanaan dan upaya yang terintegrasi serta berkesinambungan
dalam usaha peningkatan ketahanan pangan masyarakat, yaitu meliputi (i)
perencanaan penyediaan pangan nasional melalui pemanfaatan sumberdaya
(lahan, teknologi, sarana), impor, cadangan dan bantuan pangan, (ii) perencanan
akses pangan, dan (iii) perencanaan konsumsi pangan melalui diversiffikasi
pangan yang berbasis diversitas sumber daya pangan lokal.
Permasalahan utama diversifikasi pangan adalah ketidakseimbangan antara
pola konsumsi pangan dengan penyediaan produksi/ketersediaan pangan di
masyarakat. Produksi berbagai jenis pangan tidak dapat dihasilkan di semua
wilayah dan tidak dapat dihasilkan setiap saat dibutuhkan. Di sisi lain, konsumsi
pangan dilakukan oleh semua penduduk dan setiap saat dibutuhkan.
Ketidakseimbangan sebaran wilayah produksi dan pola konsumsi tersebut antara
lain menyebabkan belum tercapainya konsumsi penduduk sesuai dengan standar
ideal konsumsi pangan. Hal ini ditunjukkan dengan masih terdapatnya gap
konsumsi pangan eksisting dan ideal yang dilihat dari skor Pola Pangan Harapan
(PPH) tahun 2012 sebesar 75,4 dimana skor idealnya adalah 100.


SISTEM LOGISTIK UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN
Fakta bahwa tidak seimbangnya pola produksi dan pola konsumsi berbagai
jenis pangan menempatkan pentingnya aspek sistem logistik dan distribusi pangan
antar wilayah untuk menjamin ketersediaan keanekaragaman pangan di semua
wilayah sesuai kebutuhan penduduk setiap saat dengan jumlah, mutu dan tempat
yang tepat. Perhatian pemerintah dalam sistem logistik pangan adalah untuk
memastikan bahwa ketahanan pangan dinikmati oleh setiap orang di Indonesia
hingga ke pulau terdepan dan di daerah yang sulit terjangkau sekalipun.
Untuk menghubungkan antar wilayah dan mempersingkat waktu tempuh
bahan pangan, pemerintah memfokuskan pada pembangunan infrastruktur dan
konektivitas antar wilayah Indonesia. Hal ini dituangkan dalam Visi Sistem Logistik
Nasional (Sislognas) 2015, yaitu “Integrated, connected for
national
competitiveness and social welfare” yang memudian dalam pencapaian visi
tersebut mengusung 2 (dua) Misi utama: (i) Memperlancar arus barang secara
efektif dan efisien untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan
peningkatan daya saing produk nasional di pasar domestik, regional, dan global,
dan (ii) Membangun simpul-simpul logistik nasional dan konektivitasnya mulai dari
pedesaan, perkotaan, antar wilayah dan antar pulau sampai dengan Pelabuhan
Internasional melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan.
Program konektivitas nasional mendukung ketahanan pangan yang
dilakukan pemerintah diantaranya dengan menetapkan Pembangunan Koridor
Ekonomi (PKE) Indonesia, yaitu pengembangan kegiatan ekonomi utama di pusatpusat pertumbuhan ekonomi disertai penguatan konektivitas antar pusat-pusat
ekonomi dan lokasi kegiatan ekonomi utama serta fasilitas pendukungnya
konektivitas ini meliputi konektivitas intra-koridor (local connectivity), konektivitas
antar-koridor (national connectivity) dan konektivitas global (global connectivity).
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Terdapat 10 (sepuluh) komponen penguatan daya saing daerah, yaitu;
Institusi, Regulasi, Infrastruktur, SDM dan potensi strategis daerah, Dunia Usaha,
Konektivitas, Pasar, Integrasi lintas sektor, pertumbuhan ekonomi daerah, dan
Sumber daya dan pengembangan. Untuk mendukung ketahanan pangan
dibutuhkan inovasi pertanian berkelanjutan yang secara konsisten harus selalu
diperhatikan, meliputi tujuh sub-sistem, yaitu (1) Inovasi pengelolaan lahan, air
dan agroklimat, (2) Inovasi produksi berkelanjutan, (3) Inovasi logistik dan
distribusi, (4) Inovasi pasca panen dan pengolahan, (5) Inovasi pengendalian
lingkungan dan konservasi sumber daya alam, (6) Inovasi pemasaran hasil dan
perdagangan, dan (7) Inovasi koordinasi dan integrasi lintas sektor.
KESIMPULAN
Sistem logistik dan distribusi pangan menjadi perhatian pemerintah dalam
politik pangan nasional untuk memastikan bahwa ketahanan pangan dinikmati oleh
setiap orang di Indonesia hingga ke pulau terdepan dan di daerah yang sulit
terjangkau sekalipun. Untuk menghubungkan antar wilayah dan mempersingkat
waktu tempuh bahan pangan, pemerintah memfokuskan pada pembangunan
infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Indonesia dengan dukungan
pengembangan sistem informasi berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
yang terpadu untuk menjamin ketersediaan informasi yang akurat dalam setiap
langkah pengambilan keputusan dalam kerangka mendukung ketahanan pangan.
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DALAM KONSEP PEMBANGUNAN PERTANIAN
WILAYAH KEPULAUAN
Abdurahman Hoda
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ABSTRAK
Universitas Khairun merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi terkemuka
di Maluku Utara memiliki visi Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni, berbasis kepulauan dan kemajemukan bagi kesejahteraan dan
kemanusiaan. Pola ilmiah pokok merupakan Suatu konsep inovasi yang
mengandung orientasi dasar ilmiah dengan tujuan pengembangan dan kerjasama
pendidikan tinggi. Makalah ini bertujuan menggambarkan pola ilmiah pokok
Unkhair mendukung pembangunan pertanian kepulauan. Kepulauan merupakan
Suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain
wujud ilmiah yang hubungannya satu sama lain demikian erat sehingga pulaupulau, perairan merupakan satu kesatuan geografis, ekonomi, politik, dan budaya
yang hakiki atau secara historis dianggap demikian. Konsep PIP Unkhair
(Kepulauan dan Keragaman/kemajemukan) dari sudut pandang Ilmu-Ilmu
Pertanian harus dipandang dari tiga konsep ruang dimana organisme hidup
termasuk manusia memilihnya sebagai suatu habitat yaitu gunung, pantai dan laut

Kata Kunci: Unkhair, kepulauan, pola ilmiah pokok
PENDAHULUAN
Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996, kepulauan merupakan suatu
gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud
ilmiah yang hubungannya satu sama lain demikian erat sehingga pulau-pulau,
perairan merupakan satu kesatuan geografis, ekonomi, politik, dan budaya yang
hakiki atau secara historis dianggap demikian. Universitas Khairun (unkhair)
sebagai salah satu universitas negeri terkemuka di Maluku Utara berkewajiban
untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada
masyarakat.
Visi Unkhair adalah maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni, berbasis kepulauan dan kemajemukan bagi kesejahteraan
dan kemanusiaan. Sedangkan misinya Melaksanakan kelas-kelas pembelajaran
berbasis pemecahan masalah untuk menciptakan atmosfir akademik yang
produktif dan kreatif, Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni yang relevan dengan pengembangan sumber
daya kepulauan dan kemajemukan untuk memenuhi tuntutan pembangunan
daerah dan nasional, Menyediakan data penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat dan menyebarluaskan hasil-hasilnya melalui publikasi, kaji tindak, dan
penerapan teknologi inovatif pada masyarakat untuk kepentingan pengembangan
sumber daya kepulauan dan kemajemukan, Melaksanakan penjaminan mutu
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melalui monitoring dan evaluasi yang sistematik dan melembaga, Meletakan dasardasar
tatakelola
perguruan
tinggi
dengan
mempromosikan
dan
mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan Pola
pokok ilmiah merupakan suatu konsep inovasi yang mengandung orientasi dasar
ilmiah dengan tujuan pengembangan dan kerjasama pendidikan tinggi. Suatu
falsafah pendidikan dan bukan merupakan suatu ilmu atau disiplin ilmu yang
berdiri sendiri. Makalah ini bertujuan untuk menggambarkan pola pokok ilmiah
Unkhair mendukung pembangunan pertanian wilayah kepulauan di Maluku Utara
POLA ILMIAH POKOK: KEPULAUAN DAN KEMAJEMUKAN
Semua orientasi dan tujuan pengembangan UNKHAIR dari tri dharma
(Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) di dasari secara
ilmiah oleh kondisi
geografis wilayah kepulauan dengan memperhatikan
kemajemukan/keanekaragaman sumberdaya. Kemajemukan berasal dari kata
majemuk yang terminologinya adalah; compound, complex, composite, varity
majemuk, komposit, (matematik) gubahan, ragam. Kemajemukan: complexity,
plurality, pluralism, keragaman, pluralisme. Memaknai kemajemukan dalam
konteks ilmu-ilmu pertanian adalah menyangkut tentang keragaman hayati.
Keanekaragaman hayati pertanian adalah subbidang keanekaragaman hayati
yang mencakup semua bentuk kehidupan yang secara langsung terkait dengan
aktivitas pertanian; berbagai varietas benih dan ras hewan, juga fauna tanah,
gulma, hama, dan organisme asli daerah yang tumbuh di atas lahan pertanian.
Permasalahan dalam aplikasi pola ilmiah pokok diantaranya adalah
Globalisasi, pasar bebas, kapitalism, privatisasi, Pluralisme, Kerusakan lingkungan,
Demokratisasi, desentralisasi, dan Kemiskinan dan ketidak adilan sosial. Aplikasi
pola ilmiah pokok di Maluku Utara dari sudut pandang ilmu pertanian adalah profesi
bivalen, kultur kebun/tanaman tahunan, arogansi sektoral, sifat fisik
geomorfologis, dan penerapan teknologi.
Berdasarkan sifat fisik geomorfologis pulau, maka pembangunan pertanian
terpadu pulau-pulau kecil dalam satu bentangan alam (landscape), dari hulu
(didominasi oleh gunung dan bukit, dataran rendah yang terbatas luasnya, sampai
dengan hilir (daerah pantai dan laut pesisir) perlu dipandang dalam satu kesatuan
yang utuh. Berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat pulau-pulau dan dalam
rangka meningkatkan posisi tawar penduduk dalam persaingan pasar global ke
depan maka usaha terpadu dari hulu sampai ke hilir diartikan sebagai usaha
melibatkan para petani/nelayan secara langsung dalam soal on farm (hulu:
bercocok tanam) dengan soal-soal off-farm (hilir: pasar dan industri). Fakta di
lapangan membuktikan bahwa banyak masalah justru berada pada wilayah hilir
(pasar dan industri) yang didukung oleh sebagian besar masyarakat yang terdiri
dari petani/nelayan subsisten dan sebagian besar masyarakat yang terlibat dalam
usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Konsep PIP Unkhair (Kepulauan dan Keragaman/kemajemukan) dari
sudut pandang Ilmu-Ilmu Pertanian harus dipandang dari tiga konsep ruang
dimana organisme hidup termasuk manusia memilihnya sebagai suatu habitat
yaitu gunung, pantai dan laut.
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KONSEP PEMBANGUNAN PERTANIAN WILAYAH KEPULAUAN
Ada 2 pendekatan dalam pembangunan pertanian wilayah kepulauan yaitu
pendekatan pengembangan kawasan dan pendekatan integrated farming yang
muaranya pada keberlanjutan. Beberapa terminology kawasan adalah:
(1) Kawasan lindung merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup KERAGAMAN
SUMBERDAYA HAYATI.
(2) Sedangkan kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi
utama untuk budidaya atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam,
sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
(3) Kawasan perdesaan yaitu wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian,
termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan
sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
(4) Sedangkan kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan
utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
(5) Khusus Maluku Utara perlu ditekankan pada kawasan pesisir yaitu Kawasan
peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke
arah laut 12 mil dari garis pantai untuk provinsi dan sepertiga dari wilayah laut
itu (kewenangan provinsi) untuk kabupaten/kota dan ke arah darat batas
administrasi kabupaten/kota. Potensinya sangat besar dari budidaya
perikanan, budiaya rumput laut, wisata bahari dll
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Pengertian dan Hubungan Pertanian berkelanjutan dan pertanian terpadu.
Pertanian berkelanjutan dan pertanian terpadu, keduanya berhubungan sangat
erat. Usaha untuk memahami pertanian yang lestari/ berkelanjutan dapat kita
mengerti dari hal-hal apa saja. Beberapa macam sistem pertanian terpadu:
a. Mixed Farming Systems
b. Crop-Livestock Production Systems
c. Sistem Peternakan Sapi dibawah Perkebunan Kelapa
d. Agrosilvipastura
e. Agroforestry
f. Organic Farming

Gambar 1. Sketsa lahan dan siklus input pertanian terpadu

Gambar 2. Ilustrasi proses pengembangan kawasan pertanian
Ket: PPKSP (Pusat pengembangan kasawan pertanian)
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Keinteraksian dalam Pertanian Terpadu Berkelanjutan memerlukan praktik
pertanian terpadu yang harus berkelanjutan dengan tujuan ideal harus dicapai:
a. memenuhi kebutuhan manusia pangan sehat, dan
b. menyelamatkan planet bumi dari bencana yang salah satunya akibat sistem
pertanian yang pada satuan lahan biotanya disederhanakan.
Falsafah yang harus dikembangkan adalah pikirkan dan praktikan harus terpadu
dan berkelanjutan. Guna membahasnya dan melaksanakannya kita harus
menengetahui benar komponen sistem yang saling berinteraksi dalam hal
kebutuhan: energi, nutrisi, air, ruang, manajemen.
KESIMPULAN
1. Pola ilmiah pokok merupakan Suatu konsep inovasi yang mengandung
orientasi dasar ilmiah dengan tujuan pengembangan dan kerjasama
pendidikan tinggi
2. Pola ilmiah pokok Unkhair bermakna semua orientasi
dan tujuan
pengembangan UNKHAIR dari tri dharma (Pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat) di dasari secara ilmiah oleh kondisi geografis
wilayah kepulauan dengan memperhatikan kemajemukan/keanekaragaman
sumberdaya.
3. Konsep PIP Unkhair (Kepulauan dan Keragaman/kemajemukan) dari
sudut pandang Ilmu-Ilmu Pertanian harus dipandang dari tiga konsep ruang
dimana organisme hidup termasuk manusia memilihnya sebagai suatu habitat
yaitu gunung, pantai dan laut.
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ABSTRAK
Komoditas pangan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tekanan inflasi
di berbagai daerah dan Bank Indonesia fokus mengembangkan klaster ketahanan
pangan berbasis komoditi penyumbang inflasi. Makalah ini bertujuan untuk
memaparkan peran dan kebijakan Bank Indonesia dalam mendukung ketahanan
pangan. Saat ini peluang pengembangan kredit pertanian cukup besar, selama
Maret 2012 hingga September 2013 tumbuh 24,8% (yoy), di atas pertumbuhan
rata-rata kredit perbankan (21,2%). Dalam mendukung ketahanan pangan,
diperlukan kemitraan yang kuat antara berbagai pihak, antara lain Bank Indonesia,
Otoritas Jasa Keuangan, perbankan, Kementerian Terkait, Pemerintah daerah.
Untuk meningkatkan pangsa kredit sektor pertanian, pembiayaan yang diusulkan
khususnya komoditas ketahanan pangan adalah konsep value chain financing

Kata Kunci: Kredit, ketahanan Pangan, Klaster

PENDAHULUAN
Pertanian saat ini masih menjadi sektor yang sangat vital bagi perekonomian
nasional, bahkan inflasi sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga pangan yaitu pada
komponen volatile food. Jumlah penduduk Indonesia yang setiap tahun bertambah
tentunya membutuhkan jumlah pangan yang cukup besar. Bahkan beberapa
wilayah besaran inflasinya diatas 6,8% dipengaruhi oleh produk pertanian. Inflasi
Sumatera Barat, Banten dikendalikan oleh harga daging ayam ras, cabe merah,
dan telur serta Kalimantan Timur dipengaruhi oleh fluktuasi harga beras dan cabe
merah (BPS, 2013). Menurut Sujai (2011), Harga komoditas pangan yang
cenderung fluktuatif ini selain dipengaruhi oleh faktor iklim maupun produksi juga
disebabkan oleh faktor eksternal seperti tekanan harga minyak mentah dunia
maupun pangan internasional. Oleh karena itu peran pemerintah melalui kebijakan
fiskal diperlukan untuk mempengaruhi variabel aktivitas ekonomi.
Disisi lain peran perbankan dalam aspek moneter juga diperlukan untuk
membantu permodalan petani. Saat ini pangsa kredit pertanian sebesar 5,4% dari
total kredit perbankan. Dari sejumlah itu, peruntukan terbesar adalah untuk kelapa
sawit sebesar 71,1%, kemudian perkebunan lainnya 11,9%; peternakan 7,2% dan
lain-lain 3,6%. Sedangkan khusus untuk padi masih cukup kecil yaitu 1,2% dan
hortikultura sebesar 1,9% (Bank Indonesia, 2013). Menurut Nurmanaf dkk (2006),
rendahnya serapan kredit tersebut disebabkan oleh prosedur dan persyaratan
yang ketat di lembaga formal perbankan. Makalah ini bertujuan untuk
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memaparkan peran dan kebijakan Bank Indonesia dalam mendukung ketahanan
pangan.
KEBIJAKAN PERKREDITAN UNTUK PEMBIAYAAN SEKTOR PERTANIAN
Kredit pertanian pada prinsipnya adalah sebagai faktor pendukung utama
bagi petani dalam pengembangan dan penerapan teknologi pertanian ditingkat
usahatani (Ashari 2009). Menurut Syukur et al (1998), peran kredit dalam
usahatani cukup sentral untuk mendukung pembangunan pertanian, diantaranya
untuk mengatasi keterbatasan modal dan insentif petani untuk meningkatkan
produktivitas. Berdasarkan catatan Bank Indonesia, selama Maret 2012 hingga
September 2013, kredit ke sektor pertanian tumbuh 24,8% (yoy), di atas
pertumbuhan rata-rata kredit perbankan (21,2%). Sedangkan Non performing
loan (NPL) atau kredit bermasalah cenderung stagnan (Gambar 1). Sedangkan dari
sisi jumlah debitur, pada September 2013, jumlah rekening terbesar adalah pada
komoditas perkebunan selain kelapa sawit 26,8% (284.709 rekening), kelapa sawit
25,9%, dan padi 16,2%
Growth Kredit Pertanian

Growth Kredit Perbankan
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Gambar 1. Pertumbuhan rata-rata kredit perbanakan ke sektor pertanian
Beberapa permasalahan dan usulan solusi dalam pembiayaan sektor
pertanian terutama pada sisi hulu adalah:
1. Keterbatasan agunan:
Alternatif solusinya adalah diperlukan sertifikasi lahan (BI bekerjasama
dengan BPN), pendirian perusahaan penjaminan kredit daerah, dan
asuransi kredit seperti dalam kredit usaha rakyat (KUR)
2. Keterbatasan expertise perbankan
Alternatif solusinya adalah perlu adanya pendampingan teknis baik oleh
penyuluh pemerintah, swadaya, maupun swasta, dan inisiasi kemitraan
perusahaan inti dan plasma
3. Sifat pertanian yang musiman
Alternatif pemecahannya adalah introduksi sistem resi gudang dan skim
penjaminannya
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4. Risiko tinggi
Dapat dicari jalan keluarnya melalui skim tertentu khusus untuk sektor
pertanian serta perluasan pembiayaan salam (syariah)
ISU STRATEGIS DAN KEBIJAKAN BANK INDONESIA UNTUK
MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN
Saat ini Bank Indonesia berkepentingan untuk turut meningkatkan
ketahanan dan kedaulatan pangan karena secara tidak langsung ikut
mempengaruhi inflasi. Beberapa isu strategis yaitu Penerapan sistem resi
gudang untuk kesinambungan pasokan pangan; Kelancaran perdaganganan
antar daerah dan pengembangan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis;
Pengembangan model bisnis komoditas yang berperan besar dalam inflasi (a.l.
Cabai dan Beras); Peningkatan fungsi intermediasi perbankan kepada sektor
ekonomi unggulan daerah, terutama pada komoditas yang berpengaruh pada
inflasi; Pemerataan pemberian kredit/pembiayaan, terutama kepada sektor
produktif berskala mikro dan kecil; Peningkatan perekonomian yang inklusif
melalui suku bunga kredit yang lebih terjangkau; dan Perluasan akses
keuangan melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan keagenan untuk
memperlancar transaksi keuangan dan informasi ekonomi
Beberapa upaya yang telah dilakukan adalah pemeliharaan stabilitas harga,
mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, serta mengembangkan akses
keuangan ke seluruh wilayah Indonesia. Secara umum kebijakan Bank Indonesia
adalah:
1. Kebijakan moneter,
Bank Indonesia melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) turut berperan
melakukan pengendalian harga bahan pangan, termasuk langkah-langkah
untuk mengatasi keterbatasan produksi pangan, hambatan distribusi, dan
lemahnya konektivitas antar daerah. Selain itu, pemetaan sektor-sektor
ekonomi produktif dan UMKM serta pengembangan model bisnis sesuai
karakteristik daerah juga menjadi fokus perhatian Bank Indonesia.
2. Kebijakan perbankan dan stabilitas sistem keuangan
Arah yang dituju adalah peningkatan pembiayaan perbankan ke sektor
pertanian, khususnya komoditas pangan, dalam konteks perluasan dan
pemerataan akses serta jangkauan keuangan, termasuk dukungan akses
informasi ekonomi dan harga komoditas pangan. Pada prinsipnya,
pembiayaan perbankan untuk mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan
harus memiliki keterjangkauan yang luas, merata, dan dengan suku bunga
yang wajar.
Bank Indonesia tentunya tidak dapat berjalan sendiri dalam
mengimplementasikan kebijakan-kebijakan diatas. Perlu ada kolaborasi dan
kerjasama dengan mitra-mitra strategis, baik di tingkat pusat maupun daerah. Di
tingkat pusat, kolaborasi akan lebih terfokus pada harmonisasi kebijakan dan
regulasi antara Bank Indonesia dengan instansi terkait. Sementara itu, di tingkat
daerah kolaborasi tidak hanya ditekankan pada koordinasi implementasi kebijakan,
namun juga elaborasi kebijakan yang terkait dengan nilai-nilai kekhususan atau
karakteristik suatu daerah.
Terkait dengan implementasi dan elaborasi kebijakan di daerah tersebut,
Bank Indonesia merencanakan untuk merevitalisasi kantor-kantor perwakilan di
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berbagai daerah. Revitalisasi tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan
semakin pentingnya perekonomian daerah dalam mendukung pembangunan
ekonomi nasional yang inklusif. Tiga program utama yang akan dijalankan, yaitu:
(1) Kajian ekonomi regional,
Tujuannya adalah untuk memperoleh analisa komprehensif mengenai:
Perkembangan perekonomian daerah; Pemetaan sektor-sektor ekonomi
produktif, termasuk ekonomi kreatif dan UMKM, yang potensial untuk
dikembangkan menjadi sektor unggulan daerah; dan Pengembangan model
bisnis komoditas, yang berperan besar dalam perhitungan inflasi dan pelatihan
kepada para petani dalam rangka meningkatkan produktivitas dan pendapatan
petani.
Hasil kajian ekonomi regional ini dapat dimanfaatkan oleh para mitra strategis
di daerah (termasuk Pemerintah Kabupaten) dalam: perencanaan
pembangunan daerah, pengembangan model bisnis komoditas unggulan
daerah, dan perumusan asumsi-asumsi ekonomi untuk penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
(2) Pengendalian inflasi daerah,
Dilaksanakan melalui wadah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
yang merupakan Tim lintas instansi untuk: mengidentifikasi sumber-sumber
tekanan inflasi/stabilitas harga, dan merumuskan langkah-langkah untuk
mengatasi permasalahan tersebut. Peran pengendalian harga di daerah
sangat penting karena kontribusi daerah di luar Jakarta dalam pembentukan
inflasi nasional sangat besar, mencapai 77%. Selain itu, terdapat berbagai
permasalahan struktural terkait inflasi di daerah seperti masih terbatasnya
produksi pangan, hambatan distribusi, dan masih lemahnya konektivitas antar
daerah yang memerlukan penanganan yang terintegrasi
(3) Peningkatan akses dan keterjangkauan keuangan (keuangan inklusif).
Program ini bertujuan untuk menunjang pembangunan ekonomi yang inklusif.
Implementasinya melalui perluasan dan pemerataan pembiayaan seperti
kewajiban kredit UMKM sebesar 20% dari portofolio kredit, efisiensi
pembiayaan dan penyediaan akses informasi ekonomi
PENGEMBANGAN KLASTER KETAHANAN PANGAN
Menurut Kementerian Pertanian (2010), pemerintah menargetkan
swasembada 5 komoditas pangan yaitu padi, jagung, kedelai, gula, dan daging
sapi di tahun 2014. Sedangkan menurut BPS (2013), komoditas bawang merah,
bawang putih cabai merah dan daging sapi merupakan 10 besar penyumbang
inflasi (volatile foods). Sedangkan kelompok komoditas penyumbang impor
terbesar yaitu beras, bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan jagung.
Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia menetapkan fokus pada 5 komoditas
yaitu bawang merah, cabai, daging sapi, padi, dan bawang putih. Sentra bawang
merah berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat.
Sedangkan sentra cabai berada di Aceh, Sumut, Sumbar, Lampung, Jabar, Jateng,
Jatim, dan Sulsel. Sentra sapi berada di Prov. Sumut, Sumbar, Riau, Sumsel, Jabar,
Jateng, Jatim, Banten, NTB, dan NTT. Untuk sentra padi berada di Sumut, SUmbar,
Sumsel, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, NTB, dan Kalsel.
Untuk mengembangkan itu semua, Bank Indonesia menawarkan konsep
value chain financing dimana terdapat 6 stakeholder yaitu petani/produsen, bank,
supplier, resi gudang, asuransi, dan pasar. Peran masing-masing adalah bank
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memberikan modal kerja kepada supplier, petani, dan resi gudang. Sedangkan
petani/produsen mengadakan contract farming dengan supplier dan menghasilkan
produk untuk dimasukkan ke gudang dengan sistem resi (jika produknya tidak bisa
diserap pasar secara langsung). Jika terjadi gagal panen, maka perusahaan
asuransi mengganti pembiayaan dengan terlebih dahulu petani membayar premi
dan mentaati semua SOP yang sudah ditetapkan (Gambar 2). Dalam
mengembangkan sistem klaster, diperlukan juga pengembangan pusat informasi
harga pangan strategis (PIHPS), karena ketiadaan sinyal harga yang jelas
mempengaruhi efisiensi keputusan yang diambil para pelaku ekonomi.

Gambar 2. Konsep pembiayaan komoditas ketahanan pangan
KESIMPULAN
4. Komoditas pangan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tekanan
inflasi di berbagai daerah dan Bank Indonesia fokus mengembangkan klaster
ketahanan pangan berbasis komoditi penyumbang inflasi
5. Dalam mendukung ketahanan pangan, diperlukan kemitraan yang kuat antara
berbagai pihak, antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan,
perbankan, Kementerian Terkait, Pemerintah daerah.
6. Untuk meningkatkan pangsa kredit sektor pertanian, pembiayaan yang
diusulkan khususnya komoditas ketahanan pangan adalah konsep value chain
financing.
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ABSTRAK
Perubahan iklim merupakan fenomena alam yang berdampak terhadap kehidupan
manusia dan keseimbangan alam. Pada sektor pertanian, dampak perubahan iklim
secara nasional akan menurunkan kuantitas dan kualitas produk pertanian. Maluku
Utara merupakan salah satu daerah kepulauan yang dicirikan antara lain dengan
luas wilayah sempit, suhu udara cenderung lebih panas pada siang dan malam
hari, evapotranspirasi lebih besar, iklim sangat dinamis, curah hujan cenderung
terjadi pada sore hari, intensitas curah hujan tinggi pada waktu yang singkat, lahan
sesuai untuk pertanian terbatas dan pada spot-spot sempit, serta kaya biodiversity.
Untuk itu strategi dalam menghadapi perubahan iklim di wilayah kepulauan antara
lain : (1) pengembangan Sumber Daya Genetik tahan cekaman iklim esktrim &
teknologi adaptif dari kearifan lokal; (2) perbaikan sarana & prasarana (irigasi)
melalui pendekatan struktural & intervensi pemerintah (terutama di daerah
rawan); (3) sistem perkiraan dan informasi iklim yang handal dan peningkatan
kemampuan petani memanfaatkan informasi iklim; dan (4) diversifikasi pangan
(food mix policy) serta pengembangan kearifan lokal (local wisdom) melalui
pengembangan sumber pangan alternatif (sumber pangan lokal yang lebih tahan
dampak keragaman iklim). Dalam implementasi strategi yang ada perlu adanya
teknologi adaptasi yang dikembangkan, yaitu bekerjasama dengan BMKG untuk
memantau hari hujan dan tidak hujan berturut-turut yang berpotensi menjadi
ancaman banjir dan kekeringan; prediksi curah hujan di sentra pertanian; dan
pengembangan varietas padi adaptif.

Kata kunci: perubahan iklim, wilayah kepulauan, teknologi adaptasi
PENDAHULUAN
Perubahan iklim merupakan fenomena alam yang berdampak terhadap
kehidupan manusia dan keseimbangan alam. Variabilitas dan perubahan iklim
merupakan proses alami yang terjadi secara dinamis dan terus menerus. Hal ini
dicirikan oleh ketidakmenentuan pola curah hujan dan musim serta peningkatan
frekuensi anomali iklim. Pada sektor pertanian, dampak perubahan iklim secara
nasional sudah mulai terasa, terutama pada sub sektor tanaman pangan seperti
adanya ancaman banjir, kekeringan, serangan organisme pengganggu tanaman
(OPT), penurunan kuantitas serta kualitas produksi. Oleh Karena itu diperlukan
strategi dan upaya antisipasi dampak perubahan iklim agar tidak berpengaruh
terhadap produksi pangan nasional, termasuk pencapaian target swasembada
pangan.
Pencapaian empat target utama pembangunan pertanian dipengaruhi oleh
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fenomena variabilitas dan perubahan iklim yang sudah menjadi isu global.
Perubahan iklim pada sektor pertanian diyakini bakal berpengaruh sistemik
terhadap sumber daya lahan dan air. Juga terhadap sistem produksi pertanian
serta sistem sosial ekonomi petani (Balitbangtan, 2011)
PROSES TERJADINYA PERUBAHAN IKLIM
Perubahan iklim disebabkan oleh perubahan suhu permukaan bumi yang
salah satunya akibat efek gas rumah kaca (GRK). Adanya efek gas rumah kaca
mempengaruhi pola radiasi sinar matahari yang masuk dan mencapai permukaan
bumi. Akibat efek GRK radiasi gelombang panjang matahari tidak dapat langsung
dipantulkan kembali ke angkasa luat tetapi tertahan dan dipantulkan balik ke
permukaan bumi. Tertahannya radiasi matahari akan meningkatkan suhu bumi dan
apabila terjadi dalam kurun waktu yang lama dan cakupan wilayahnya sangat luas
maka dapat menyebabkan perubahan iklim secara global.
Efek GRK salah satunya disebabkan oleh aktivitas manusia melalui kegiatan
penggundulan hutan sehingga hutan tidak lagi secara maksimal menyerap CO2
yang ada di udara. Pembakaran jerami juga menghasilkan CO2, CH4, dan N2O yang
merupakan bagian dari GRK. Penggunaan pupuk kimia juga menyumbangkan N2O.
Belum lagi aktivitas dari ternak yang ternyata menyumbangkan 50 kg CH4/ekor
sapi/tahun.
Bukti-bukti baru yang kuat menyatakan bahwa mayoritas pemanasan bumi
yang diobservasi selama 50 tahun terakhir disebabkan oleh aktifitas manusia
(IPCC, 2007). Secara umum pemicu pemanasan global dari emisi karbon
disumbangkan oleh transportasi sebesar 24%, kemudian kelistrikan (42%),
industri (20%), pertanian (21%), kependudukan dan penggunaan barang
komersial (14%) serta dari penebangan hutan yang disinyalir juga turut dalam
menyumbangkan emisi CO2.
Dalam kaitannya dengan perubahan iklim akan ditemui fenomena-fenomena
yang dapat dikatakan sebagai penciri dari adanya perubahan iklim. Perubahan iklim
ditandai dengan adanya perubahan pola curah hujan. Perubahan pola curah hujan
ditandai dengan kejadian curah hujan yang ekstrim. Hal ini dapat dilihat dengan
adanya fenomena La Nina dan El Nino. Di saat La Nina curah hujan begitu luar
biasa (diatas normal) sehingga acap kali adanya La Nina memicu adanya bencana
banjir, tanah longsor, juga kegagalan panen serta kerusakan infrastruktur. Begitu
pula dengan efek El Nino yang ditandai dengan curah hujan yang dibawah normal.
Bulan kering pun terjadi lebih lama sehingga adanya El Nino juga mengancam
ketersediaan pangan (ancaman kegagalan panen). Penciri perubahan iklim yang
lain adalah peningkatan intensitas kejadian iklim ekstrim. Fenomena ini dapat
dilihat dengan ‘sulitnya’ memprediksi kapan musim hujan dan musim kemarau
datang. Sistem pranata mangsa yang biasa digunakan oleh petani-petani Jawa
cenderung mengalami pergeseran.
Perubahan iklim juga ditandai dengan kenaikan suhu permukaan bumi.
Tingkat rata-rata kenaikan suhu selama lima puluh tahun terakhir hampir dua kali
lipat daripada rata-rata tingkat kenaikan suhu seratus tahun terakhir. Rata-rata
kenaikan suhu global 0,74°C terjadi selama abad ke-20. Dimana kenaikan suhu
lebih dirasakan pada daerah daratan daripada lautan.
Kenaikan suhu permukaan bumi memicu menghangatnya Benua Artik
sehingga memicu gletser yang mencair. Sejak 1993-2003 kenaikan muka air laut
sebesar 0,77 mm yang kontribusi utamanya berasal dari mencairya gletser. Fakta
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bahwa permukaan air laut mengalami kenaikan juga dapat dikatakan sebagai
penciri adanya perubahan iklim.
KARAKTERISTIK WILAYAH KEPULAUAN
Berdasarkan UU No. 46 Tahun 1999 wilayah Maluku Utara dimekarkan dari
Provinsi Maluku. Maluku Utara merupakan wilayah yang secara geografis terletak
antara 03°00’00’’ Lintang Utara sampai 03°00’00’’ Lintang Selatan dan antara
124°00’00’’ Bujur Barat sampai 129°00’00’’ Bujur Timur. Karakteristik Maluku Utara
berupa perpaduan pulau besar, pulau kecil, dan wilayah perairan. Luas wilayah
Maluku Utara 136.148,61 km2 dengan luas daratannya sebesar 33,10% dan
perairan 66,90%.
Tabel 1. Kondisi topografi wilayah Maluku Utara

Secara singkat ciri biofosik penting dari wilayah kepulauan adalah: (1) luas
wilayah sempit; (2) suhu udara cenderung lebih panas pada siang dan malam hari;
(3) evapotranspirasi lebih besar; (4) dinamika iklim sangat dinamis; (5) bersifat
“terowongan” dan titik konvergensi sangat kecil; (6) curah hujan cenderung terjadi
pada sore hari; (7) intensitas curah hujan tinggi pada waktu yang singkat; (8)
topografi berbukit sampai terjal dominan; (9) erosi menjadi lebih besar; (10)
wilayah tangkapan air lebih kecil; (11) tanah didominasi bahan induk abu vulkan
dan kars; (12) air permukaan di sungai cepat hilang pada musim kemarau dan
cepat banjir bandang pada musim hujan; (14) lahan sesuai untuk pertanian
terbatas dan pada spot-spot sempit; dan (15) kaya biodiversity.
Khusus Maluku Utara dengan tipologi wilayah kepulauan, yang memiliki ciri
spesifik wilayah equatorial memiliki sifat pola hujan yang khas dimana antar pulau
baik pulau besar dan pulau kecil memiliki pola yang tidak sama dan berbeda
dengan wilayah di pulau jawa dengan tipe monsoonal.
STATUS SEKTOR PERTANIAN KAITANNYA DENGAN PERUBAHAN IKLIM
Dalam ilustrasi Gambar 1. dapat diketahui bahwa sektor pertanian ibarat
dua sisi mata uang. Di satu sisi berkontribusi terhadap emisi GRK disisi lain juga
membantu mengurangi emisi GRK. Sektor pertanian sering diposisikan sebagai
salah satu penyebab perubahan iklim, yaitu: (a) sebagai driver utama deforestasi
dan pembukaan lahan gambut; (b) degradasi lahan akibat penelantaran dan
pemanfaatan lahan konsensi yang tidak optimal; (c) kebakaran lahan gambut dan
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pembukaan lahan; (d) lahan sawah dan peternakan sebagai sumber gas rumah
kaca (Boer, 2009).
Sektor pertanian juga menjadi korban dari adanya perubahan iklim.
Ancaman dan krisis pangan dunia yang menggejala secara global sejak awal 2008
memiliki kaitan sangat erat dengan perubahan iklim global. Ancaman penurunan
produksi pangan di berbagai negara oleh perubahan iklim yang memicu banjir,
kemarau panjang, dan kekeringan, kenaikan suhu, penurunan kualitas lahan, dan
lain-lain menjadi semakin nyata (Subejo, 2013)
Pertanian terutama subsektor tanaman pangan paling rentan terhadap
perubahan iklim karena merupakan tanaman semusim yang berakar dangkal
sehingga sensitif terhadap cekaman, terutama cekaman air (Balitbangtan, 2011).
Hal ini dapat dilihat ketika terjadi fenomena La Nina maupun El Nino, pada
tanaman yang dibudidayakan secara semusim cenderung lebih rentan terhadap
kondisi tersebut. Berbeda halnya dengan tanaman tahunan yang cenderung lebih
tahan terhadap cekaman, utamanya cekaman kering.

Gambar 1. Posisi Sektor Pertanian Tehadap Perubahan Iklim
DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP LAHAN DAN INFRASTRUKTUR
Pada Tabel 2. dapat dilihat bahwa empat komponen perubahan iklim berupa
kenaikan suhu udara, kejadian La Nina dan El Nino, perubahan pola curah hujan,
dan kenaikan muka air laut memberikan dampak yang luar biasa terhadap berbagai
agroekosistem. Agroekosistem pesisir, dataran rendah lahan kering, dataran
rendah lahan sawah, dataran tinggi lahan kering, dataran tinggi lahan sawah, serta
agroekosistem rawa.
Sebagai contoh pada kejadian La Nina yang membuat banjir rob di pesisir,
kemudian banjir pada agroekosistem dataran rendah juga terjadinya kerusakan
infrastruktur pada dataran tinggi serta keasaman tanah meningkat pada
lingkungan rawa. El Nino juga memberikan dampak kekeringan pada dataran
rendah serta ancaman kebakaran pada agroekosistem lahan kering. Adanya
kebakaran lahan kering pun mengancam berkurang, hilang, bahkan musnahnya
biodiversity utamanya sumber daya genetik.
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Tabel 2. Dampak Perubahan Iklim pada Lahan dan Infrastruktur

SIFAT DAMPAK DARI PERUBAHAN IKLIM
Secara umum sifat dampak dari perubahan iklim digolongkan menjadi tiga
macam, yaitu dampak kontinu, dampak dis-kontinu, dan dampak permanen. Untuk
dampak kontinu perubahan iklim memberikan dampak berupa kenaikan suhu
permukaan bumi, perubahan pola curah hujan, serta kenaikan salinitas tanah
utamanya pada lahan dekat pantai (wilayah pesisir). Tentunya dampak tersebut
akan mempengaruhi produktivitas tanaman serta intensitas dan pola tanam.
Dampak dis-kontinu perubahan iklim berupa adanya anomali iklim (La Nina
dan El Nino) serta kejadian iklim ekstrim yang ditandai dengan banjir, kekeringan,
angina kencang, dan eksplosi organisme pengganggu tanaman. Kejadian ini
mempengaruhi produktivitas tanaman juga adanya ancaman gagal panen serta
meningkatkan cost dalam budidaya tanaman.
Dampak permanen dari kejadian perubahan iklim adalah adanya
peningkatan permukaan air laut yang menyebabkan degradasi dan penciutan lahan
(lahan menjadi semakin sempit). Hal ini juga berdampak pada luas areal tanam
dan panen, mempengaruhi produktivitas, dan kapasitas produksi. Belum lagi
ancaman intsrusi air laut terhadap air tanah yang bersifat tawar.
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STRATEGI ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
Strategi adaptasi merupakan pengembangan berbagai daya upaya yang
adaptif dengan situasi yang terjadi akibat dampak dari perubahan iklim terhadap
sumberdaya pertanian, sumberdaya infrasruktur, dan lain-lain. Program aksi
adaptasi dipandang sebagai upaya penyelamatan dan pengamanan untuk
melestarikan dan memantapkan ketahanan pangan, sebagai prioritas utama.
Upaya-upaya adaptasi pada sektor pertanian tidak semata mata menjadi
tanggungjawab dan hanya dilakukan oleh Kementerian Pertanian saja, tetapi juga
perlu dan harus dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai institusi terkait:
Pemprov/Pemkab/Pemkot, Perguruan Tinggi, Swasta, LSM, Peneliti, Penyuluh, dan
Petani.
Secara umum strategi berdasarkan sifat dampak dari perubahan iklim dapat
digolongkan menjadi tiga, yaitu berdasarkan dampak kontinu, dampak dis-kontinu,
dan permanen. Berdasarkan sifat dampak kontinu strateginya adalah
pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) atau Varietas Unggul Adaptif yang
tahan terhadap cekaman iklim ekstrim serta pengembangan teknologi adaptif
berdasarkan kearifan lokal. Kemudian perbaikan sarana & prasarana (irigasi)
melalui pendekatan struktural & intervensi pemerintah (terutama di daerah
rawan), serta adanya dukungan litbang (IPTEK) untuk pengembangan teknologi
adaptif dengan memperhatikan kearifan lokal.
Strategi adaptif berdasarkan sifat dampak dis-kontinu adalah dengan
pendekatan “crash program” dan “resque program” yang didukung : (1) sistem
prakiraan dan sistem informasi iklim yang handal & peningkatan kemampuan
petani memanfaat-kan informasi iklim & adaptasi K/PI seperti SLI (Sekolah Lapang
Iklim); (2) pengembangan Kalender Tanam Terpadu; (3) penyediakan SD/bantuan
untuk meningkatkan kemampuan petani dalam melakukan langkah antisipatifakses terhadap modal, kebijakan harga; dan (4) mengembangkan sistem asuransi
indeks iklim untuk melidungi petani dan mendorong petani dalam mengadopsi
teknologi adaptasi.
Kemudian untuk strategi adaptif berdasarkan sifat dampak permanen
adalah dengan melakukan penataan dan reorientasi tata-ruang/tata kelola dan
pemanfaatan Sumber Daya Lahan yang konseptual berdasarkan land-climate proof
(dengan
cara
perluasan
areal
pertanian
yang
rendah
resiko),
mencegah/mengurangi sebesar mungkin konversi lahan pertanian & perbaikan
infrastruktur pertanian, serta diversifikasi pangan (food mix policy) dan pengembangan kearifan lokal (local wisdom) melalui pengembangan sumber pangan
alternatif (sumber pangan lokal yang lebih tahan dampak keragaman iklim).
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI UNTUK ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
Selain strategi dalam upaya beradaptasi terhadap perubahan iklim juga
diperlukan adanya teknologi adaptsinya. Teknologi yang dapat digunakan dalam
beradaptasi terhadap perubahan iklim adalah bekerjasama dengan BMKG (Badan
Metereologi Klimatologi dan Geofisika) dalam memantau hari hujan dan tidak
hujan berturut-turut yang berpotensi menjadi ancaman banjir dan kekeringan.
Yang tak kalah penting adalah prediksi curah hujan di sentra pertanian. Termasuk
di dalamnya indikasi kekeringan di Jawa, Aceh, Lampung, Bali, Nusa Tenggara,
dan daerah lainnya.
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Tabel 3. Teknologi selanjutnya yang diperlukan adalah pengembangan varietas
padi adaptif.
Cekaman/Karakter

Varietas/galur

Toleran Kekeringan

Dodokan, Silugonggo, Situ Bagendit, Situ
Patenggang, Limboto, Inpago 5, Inpari (1,
10, 11, 12, 13)

Umur sangat genjah

Inpari (11, 12, dan 13)

Toleran Rendaman/Banjir

Inpara 3, 4 and 5, Inpari 30 Ciherang –
sub1

Toleran Salinitas

Margasari, Dendang, Lambur, Lalan,
Indragiri, Air Tenggulang, Banyuasin

Tahan Wereng coklat (WBC)

Inpari (2, 3, 4, 6, dan 13)

Tahan Hawar Daun Bakteri

Inpari (1, 4, 6, dan 11)

Toleran Suhu Tinggi (35 oC)

N22 (plasma nutfah)

Emisi Gas Rumah Kaca rendah

IR64, Ciherang, Way Apo Buru, Inpari 1,
Batanghari, Tenggulang, Banyuasin,
Punggur

Pengembangan varietas padi yang adaptif diperlukan mengingat perubahan
iklim selain berdampak pada cekaman air (kekeringan maupun banjir) juga
berpotensi menimbulkan ledakan hama. Adanya varietas padi yang adaptif juga
dimaksudkan untuk mengamankan stok beras nasional guna mewujudkan
swasembada beras. Kedepan juga diperlukan kajian terbaru mengenai aspek
hidrologi dan neraca air lahan sawah irigasi. Kajian ini bertujuan untuk memetakan
wilayah daerah irigasi. Juga sebagai analisis neraca kebutuhan dan ketersediaan
air. Kajian ini penting kaitannya dengan fenomena La Nina dan El Nino.
Teknologi adaptif selanjutnya terkait dengan teknologi di lahan sawah
irigasi yaitu melakukan penyesuaian pola tanam dengan memanfaatan kalender
tanam (katam). Dengan katam dapat dilakukan pengaturan pola tanam meliputi
waktu tanam, jenis varietas, dan rotasi tanaman. Dalam katam juga memuat
estimasi waktu dan luas tanam padi palawija, wilayah rawan banjir, kekeringan,
dan serangan OPT. Juga memuat rekomendasi kebutuhan benih, rekomendasi
kebutuhan pupuk. Informasi katam tersedia dari level kecamatan untuk seluruh
Indonesia. Katam sendiri dapat diakses melalui internet PC/laptop, sms, maupun
melalui smartphone.
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Gambar 2. Contoh Penggunaan Aplikasi Katam di Smartphone
Teknologi adaptif lainnya adalah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
yang dapat dimanfaatkan di lahan kering, misalnya di pekarangan rumah (skala
rumah tangga). KRPL juga merupakan salah satu bentuk intensifikasi lahan dengan
berbagai macam tanaman. KRPL selain dapat digunakan untuk konsumsi sendiri
juga dapat menjadi nilai tambah ekonomi.
Teknologi adaptif lainnya yang mirip dengan KRPL adalah Food Smart
Village (FSV). FSV adalah konsep yang dirancang oleh Balitbangtan sejak 2011
yang berupaya memecahkan masalah di daerah lahan kering dan iklim kering
(LKIK) yang banyak ditemui di NTB dan NTT. Permasalahan yang ada di LKIK
adalah keterbatasan sumber daya air, jika ada maka letaknya jauh dari sawah atau
kebun.

Gambar 3. Konsep Food Smart Village (balitklimat.litbang.pertanian.go.id)
Konsep sederhananya adalah bagaimana desa/daerah tersebut mampu
secara cerdas dan bijak mendayagunakan keterbatasan sumber daya alam (air)
untuk menghasilkan kemandirian pangan bagi masyarakatrnya.
FSV bertumpu
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pada lima pilar yaitu: (1) optimalisasi sumberdaya lahan dan air; (2)
keanekaragaman budidaya tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan zona
agroklimat; (3) sistem pertanian konservasi; (4) sistem integrasi tanaman dan
ternak; dan (5) pemanfatan kembali limbah pertanian dan ternak melalui
pendekatan 3R, yaitu: reduce, reuse, dan recycle (Balitklimat, 2014)
Teknologi adaptif lainya adalah yang dikembangkan di lahan rawa.
Teknologi ini berupa pengembangan pertanian di lahan rawa dan lahan sub optimal
lainnya. Pengembangan lahan juga mendukung program pemerintah dalam
pencetakan lahan baru. Kemudian juga perlu dilakukan diversifikasi produksi
termasuk dengan mengurangi ketergantungan dengan sistem bertani di sawah.
Untuk itu juga teknologi adaptif perlu menyesuaikan dengan sistem produksi yaitu
mengarah pada pengembangan pertanian lahan rawa, akuakultur, dan tambak.
AKSELERASI PENCIPTAAN TEKNOLOGI DAN PENCAPAIAN ADAPTASI
Percepatan penciptaan teknologi diperlukan guna segera tercapainya
adaptasi terhadap perubahan iklim. Sebab Perubahan iklim sudah terjadi, dan
apabila kita tidak melakukan apa-apa yang ada hanyalah dampak-dampak negatif
bagi kehidupan manusia dan alam itu sendiri. Untuk itu diperlukan akselerasi
berupa: (1) funding strategi yang utuh untuk adaptasi; (2) meningkatkan
pemahaman masyarakat tentang perubahan iklim; (3) meningkatkan intensitas
sosialisasi, advokasi dan diseminasi; (4) mengotimalkan kerjasama dan koordinasi
antar pemangku kepentingan untuk adaptasi perubahan iklim; (5) monitoring dan
evaluasi kegiatan adaptasi secara terukur dan teratur; dan (6) pola logistik dan
ketersediaan inovasi yang memadai.
Selain mitigasi, upaya antisipasi dan adaptasi yang juga harus dilakukan
dalam menghadapi perubahan iklim adalah : (1) pemetaan daerah rentan
perubahan iklim; (2) penyusunan panduan/tool seperti atlas katam terpadu; (3)
perbaikan dan pengembangan jaringan irigasi dan drainase; (4) perakitan
teknologi adaptif; dan (5) sosialisasi dan pengembangan teknologi model untuk
adaptasi perubahan iklim seperti padi SRI (Balitbangtan, 2011).
KESIMPULAN
Penciptaan teknologi adaptasi harus terus menerus dilakukan dan
diakselerasi seiring dengan dinamika perubahan iklim. Akselerasi teknologi
adaptasi juga termasuk didalamnya adalah pemanfaatan kearifan lokal yang
banyak ditemui ditengah-tengah masyarakat. Langkah selanjutnya adalah
memastikan bahwa teknologi tersebut secara sosial dapat diadopsi dan digunakan
oleh masyarakat.
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ABSTRAK
Penggerek batang padi merupakan salah satu hama utama dan kendala penting
dalam produksi padi. Luas serangan dapat mencapai 141.000 ha/tahun dengan
intensitas serangan rata-rata 11%. Diantara berbagai spesies penggerek batang
padi, penggerak batang kuning (Scirpophaga sp.) adalah yang dominan dan paling
luas penyebarannya di Indonesia. Sebagai alternatif pengendalian kimiawi telah
dilakukan kajian lapangan di Yogyakarta pada tahun 2012 untuk menentukan
jumlah perangkap feromon yang sesuai guna menangkap ngengat. Hasil kajian
membuktikan bahwa perangkap feromon efektif menarik dan memarangkap
ngengat jantan penggerek batang padi kuning. Jumlah perangkap feromon yang
sesuai adalah 8 – 20 perangkap/ha. Selain padi, kelapa merupakan komoditas
andalan di daerah Sulawesi, Maluku, dan wilayah kepulauan lainnya. Serangan
hama kumbang sagu (Rhyncophorus spp.) dapat mematikan pohon kelapa
produktif dan dilaporkan mencapai 15% wilayah tanaman kelapa di daerah tropis
Asia Selatan dan Asia Tenggara. Kajian lapangan telah dilakukan di Yogyakarta
pada tahun 2012 untuk menentukan jumlah perangkap feromon yang sesuai untuk
menangkap imago kumbang sagu. Hasil kajian membuktikan bahwa perangkap
feromon efektif menarik dan memerangkap kumbang sagu. Jumlah perangkap
feromon yang sesuai adalah 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) perangkap/ha.
Perangkap feromon bermanfaat untuk monitoring dan pengendalian hama
penggerek batang padi kuning dan kumbang sagu.

Kata kunci: padi, kelapa, perangkap feromon, Scirpophaga sp., Rhyncophorus
ferrugineus
PENDAHULUAN
Hama penggerek batang padi kuning
Hama penggerek batang padi kuning (Scirpophaga incertulas Walker) adalah
penyebab hama sundep dan beluk yang merupakan salah satu hama utama padi.
Serangan hama ini meningkat di berbagai daerah di Indonesia dan berpotensi
menye-babkan kehilangan hasil 60 – 90% (Litbang Deptan, 2009). Seranganhama
penggerek batang padi kuning ini terjadi sepanjang tahun dan tersebar di seluruh
Indonesia. Pada tahun 1998 luas serangan dilaporkan 151.577 ha dengan
intensitas serangan mencapai 20,5%. Serangan hama sundep menyebabkan
kematian dan mengurangi jumlah anakan padi setiap rumpun. Pengurangan
jumlah anakan tersebut mampu dikompensasi dengan pertumbuhan anakan baru
sampai 30%. Sementara itu hama beluk menyebabkan malai mati dan intensitas
serangan rata-rata mencapai 1,2%. Ancaman akan terjadi kerugian tinggi apabila
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penerbangan ngengat penggerek batang padi kuning bersamaan dengan stadia
padi bunting (primordial bunga) (Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, 2009).
Trap and kill menggunakan feromon tanpa tambahan racun merupakan
teknologi pengendalaian efektif dan aman. Feromon untuk menarik ngengat jantan
penggerek batang padi kuning telah tersedia, dipasang dalam seperangkat
perangkap, menjadi alat pengendali yang disebut perangkap feromon. Feromon
berfungsi untuk menarik ngengat dan perangkap berfungsi untuk menjebak
ngengat agar tidak terlepas kemudian membunuhnya. Seberapa banyak
perangkap yang dipasang setiap hektarnya belum diketahui sehingga perlu
dilakukan pengujian lapangan.
Hama kumbang sagu
Kumbang sagu (Rhynchophorus spp.)merupakan salah satu hama penting
tanaman kelapa, serangannya dapat mematikan tanaman. Kumbang sagu di
Indonesia ada tiga jenis. Di Jawa Timur ditemukan tiga jenis kumbang sagu yang
menyerang kelapa yakni Rhyncophorus ferrugineus, R. schach, dan R. vulneratus
dan dominasi populasinya belum diketahui. Pola warna pronotum membedakan
jenis kumbang sagu. Pada R. ferrugineus warna pronotum berpola bercak-bercak
hitam, pada R. schach pronotum memiliki garis merah, dan pada R. vulneratus
berwarna hitam tanpa bercak atau garis apapun (Melia, 2010).
Eksplosi hama kumbang sagu dilaporkan pernah terjadi di daerah
pertanaman kelapa rakyat pasang surut di Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten
Indragiri Hilir, Propinsi Riau. Luas serangan keseluruhan adalah 217 hektar yang
terdiri atas 3,8 hektar (17,5%) tanaman tua, 159 hektar (73,3%) tanaman
menghasilkan, dan 20 hektar (9,2%) tanaman belum menghasilkan (Warokka, et
al., 1995). Selain kelapa, kumbang sagu menyerang tanaman kelapa sawit, sagu,
siwalan, palem hias, dan tebu. Serangan hama ini di Jawa Timur pada tahun 2007
seluas 0,12% areal kelapa dan pengendaliannya sulit dilakukan (Melina, 2010).
Serangan hama kumbang sagu dilaporkan juga di Distrik Biak Timur dan di Distrik
Biak Barat (Masanto, 2012). Kumbang sagu dilaporkan menyerang 15% wilayah
tanaman kelapa di daerah tropis Asia Selatan dan Asia Tenggara (Faleiro, 2006 cit.
Ernawati & Yuniarti, 2013).
Luka pada batang, pangkal pelepah, atau lubang yang digerek oleh Oryctes
rhinoceros merupakan tempat bertelurkumbang sagu. Stadia telur 2-5 hari. Larva
tidak berkaki, menyukai jaringan tanaman inang yang lunak. Stadia larva selama
1-3 bulan. Larva berkepompong di dalam kokon oval yang terbuat dari serat
batang kelapa. Stadia kepompong selama 14-21 hari. Sebelum keluar dari kokon,
imago berdiam di dalam kokon selama lebih kurang 1 minggu hingga matang
seksual. Imago aktif pada siang dan malam hari, namun aktivitas terbang dan
merayap lebih sering dilakukan pada siang hari. Imago dapat terbang sejauh 900
m untuk menemukan tempat berbiak. Perkawinan berlangsung berkali-kali pada
saat siang ataupun malam hari. Masa bertelur selama 45 hari dan seekor betina
dapat bertelur sebanyak 300 butir. Umur pasca bertelur selama 10 hari kemudian
mati. Imago dapat hidup selama 2-3 bulan. Imago jantan hidup lebih lama
daripada yang betina yakni selama 113 hari dan yang betina 76 hari. Dalam 1
tahun Rhyncophorus spp. dapat membentuk tiga generasi (Melia, 2010).
Serangan hama kumbang sagu sulit dideteksi karena hama selalu berada di
dalam batang. Tanaman kelapa biasanya memperlihatkan gejala pada saat sudah
terserang berat. Untuk mencegah terjadinya kerusakan yang tidak dapat
dipulihkan, deteksi serangan dapat dilakukan dengan mengamati tanaman muda
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berumur di bawah 12 tahun secara berkala. Tanda-tanda serangan hama kumbang
sagu sebagai berikut. Bekas gerekan berupa serat batang disertai keluarnya cairan
coklat kental dijumpai pada lubang atau luka di pangkal pelepah dan batang.
Lubang atau luka ini ditengarai sebagai tempat masuknya hama. Pucuk tanaman
muda patah. Serangan berat, tanaman kelapa tampak layu seperti kekurangan air.
Daun mengalami nekrosis dan ditemukan lubang gerek oleh larva pada bagian
pangkal pelepah. Larva dan imago menghancurkan bagian dalam batang kelapa
sehingga tanaman kelapa rentan terhadap serangan OPT sekunder. Pohon
terserang berat dapat kehilangan seluruh daunnya, ujung batang mudah patah
dan mudah busuk. Tanaman kelapa terserang berat sebaiknya dieradikasi, pohon
ditebang, tunggul dipotong-potong, seluruh stadia hama yang ditemukan dibunuh,
untuk mencegah perluasan serangan (Melia, 2010). Populasi hama dalam batang
kelapa yang ditebang dan dibongkar mencapai 64 ekor yang terdiri atas stadium
larva, pupa dan imago (Warokka, et al., 1995). Pencegahan serangan hama
kumbang sagu dilakukan dengan mencegah serangan hama O. rhinoceros karena
bekas serangan hama Oryctes merupakan jalan masuk serangan hama kumbang
sagu. Sanitasi pohon dengan membersihkan pangkal pelepah untuk mencegah
masuknya hama (Melia, 2010).
Kumbang jantan R. ferrugineus menghasilkan sejenis feromon agregasi,
yang menarik kumbang jantan dan betina untuk berkumpul. Feromon agregasi ini
mengandung senyawa utama ferrugineol atau (4S, 5S)-4-methyl-5-nonanol.
Senyawa ini telah disintesis dan dikomersialkan oleh beberapa producen di dunia
dengan berbagai merek dagang (Melia, 2010).Trap and kill menggunakan feromon
tanpa tambahan racun merupakan teknologi pengendalaian efektif dan aman.
Suatu produk feromon telah dihasilkan untuk menarik kumbang sagu,dipasang
dalam seperangkat perangkap. Feromon berfungsi untuk menarik kumbang sagu
dan perangkap berfungsi untuk menjebak kumbang sagu agar tidak terlepas.
Seberapa banyak perangkap yang dipasang setiap hektarnya belum diketahui
sehingga perlu dilakukan pengujian lapangan.Kajian lapangan ini dimaksudkan
untuk menentukan dosis aplikasi feromon, yakni banyaknya perangkap per hektar.
METODOLOGI
Hama penggerek batang padi kuning
Hasil survei lokasi di DIY menunjukkan bahwa serangan hama sundep pada
padia umur sekitar 45 HST umumnya kurang dari 5 rumpun per m2, namun relatif
merata. Walaupun demikian petani setempat melaporkan bahwa di daerah mereka
pada musim tanam sebelumnya dan hingga saat survei dilakukan, serangan hama
sundep dan beluk cukup tinggi. Plot percobaan adalah hamparan tanaman padi
sawah dengan umur tanaman 45 hari yang mempunyai serangan hama Penggerek
batang Padi Kuning di atas 20%. Percobaan lapangan dilakukan pada lahan sawah
4 hektar di Desa Sumbersari, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi
DIY, dalam bulan Juni - Juli 2012.
Feromen yang diuji adalah feromon seks yang diberi kode F-PBtK.
Pertanaman padi yang dipakai untuk percobaan adalah milik petani setempat,
dengan jarak tanam 20 cm x 20 cm. Selama percobaan berlangsung perawatan
tanaman padi tidak menggunakan pestisida kimia. Rancangan percobaan yang
dipakai adalah RCBD dengan 5 (lima) perlakuan dan 5 (lima) ulangan. Setiap plot
percobaan berupa hamparan tanaman padi sawah seluas 0,25 ha, antar plot
dipisahkan dengan jarak minimal 100 m, sedang antar blok sekitar 500 m. Dengan
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demikian jumlah plot percobaan sebanyak (5)(5) = 25 plot. Perlakuan yang diuji
adalah A (perangkap tanpa F-PBtK sebanyak 4 perangkap/ha), B (perangkap diberi
F-PBtK sebanyak 8 perangkap/ha), C (perangkap diberi F-PBtK sebanyak 20
perangkap/ha), D (perangkap diberi F-PBtK sebanyak 28 perangkap/ha), dan E
(perangkap diberi F-PBtK sebanyak 36 perangkap/ha). Setiap perlakuan
ditempatkan secara acak dalam setiap blok atau perlakuan.
Perlakuan yang menggunakan feromon, terdiri dari (a) perangkap yang
terbuat dari botol plastik, dengan jendela pada bagian samping perangkap, bagian
bawah dimasukkan air ditambah sedikit diterjen (b) Vial rubber F-PBtK yang
digantungkan di dalam perangkap. Untuk perlakuan kontrol, hanya perangkap,
tidak menggunakan vial rubber F-PBtK. Setiap perangkap digantungkan setinggi
20 cm dari tajuk tanaman padi (Gambar 1 A).
Pengamatan dilakukan terhadap jumlah ngengat penggerek batang padi
kuning yang tertangkap setiap 5 hari sekali selama empat kali pengamatan. Efikasi
feromon F-PBtK didasarkan pada jumlah ngengat penggerek batang padi kuning
yang tertangkap. Hasil penangkapan ngengat pada petak perlakuan feromon
dibandingkan dengan petak kontrol. Analisis varians (Anova) dan uji Duncan
dengan P= 0,05 dilakukan terhadap data jumlah ngengat penggerek batang padi
kuning untuk menentukan signifikansi perbedaan antara perlakuan.

Gambar 1. Cara pemasa pemasangan feromon F-PBtK (A) dan F-KS pada
perangkap (B)

Hama kumbang sagu
Plot percobaan idealnya adalah hamparan tanaman kelapa dengan serangan
hama kumbang sagudi atas 20%. Informasi yang diperoleh dari Dinas Perkebunan
dan Kehutanan DIY menunjukkan bahwa hama kumbang sagu (Rhyncophorus
ferrugineus) tidak pernah dilaporkan yang berarti serangan hama ini diduga ada
tetapi tidak menarik perhatian. Hasil orientasi lapangan menunjukkan intensitas
serangan hama kumbang sagu sangat rendah, ditemukan satu pohon terserang di
daerah Desa Srigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta. Berdasarkan petunjuk tersebut maka lokasi percobaan lapangan
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ditentukan di daerah Desa Srigading. Areal kelapa rakyat yang digunakan untuk
percobaan seluas 25 ha. Kondisi tanaman kelapa apa yang ada di lapangan,
demikian juga teknik budidaya kelapa seperti yang dilakukan oleh petani setempat
antara lain jarak tanam yang ada di lapangan adalah 9 m x 9 m.
Rancangan percobaan yang diaplikasikan adalah RCBD dengan 5 (lima)
perlakuan dan 5 (lima) blok atau ulangan. Feromon yang diuji diberi kode F-KS
dan dipasang pada perangkap. Perlakuan tersebut sebagai berikut. A (perangkap
tanpa feromon F-KS sebanyak 2 perangkap/ha). B (perangkap dengan feromon FKS sebanyak 1 perangkap/ha). C (perangkap dengan feromon F-KS sebanyak 2
perangkap/ha). D (perangkap dengan feromon F-KS sebanyak 3 perangkap/ha). E
(perangkap dengan feromon F-KS sebanyak 4 perangkap/ha). Dalam satu blok
setiap perlakuan ditempatkan secara acak. Setiap plot percobaan berupa
hamparan tanaman kelapa seluas 1 ha, antar plot dipisahkan dengan jarak minimal
100 m, sedang antar blok sekitar 500 m. Dengan demikian jumlah plot percobaan
sebanyak (5)(5) = 25 plot. Cara memasang feromon F-KS pada perangkap sebagai
berikut. Perangkap terbuat dari ember plastikdan kepingan seng dengan jendela
pada bagian tengah perangkap panjang 8 cm lebar 3 cm. Sacetferomon F-KS
digantungkan di dalam perangkap (Gambar 1 B). Pada kontrol, perangkap tidak
menggunakan sacet F-KS Setiap perangkap digantungkan setinggi 2 meter dari
permukaan tanah pada pohon kelapa.
Pengamatan dilakukan terhadap jumlah imago kumbang saguyang
tertangkap setiap 7 hari sekali selama empat kali pengamatan berturut-turut.
Efikasi feromon F-KS didasarkan pada jumlah imago kumbang sagu yang
tertangkap. Hasil penangkapan imago kumbang sagu pada perlakuan feromon FKS dibandingkan dengan kontrol. Analisis varians (Anova) dan uji Duncan dengan
P= 0,05 dilakukan terhadap data jumlah ngengat penggerek batang padi kuning
untuk menentukan signifikansi perbedaan antara perlakuan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hama penggerek batang padi kuning
Perangkap feromon F-PBtK efektif menarik dan menjebak ngengat
penggerek batang padi kuning.Perangkap tanpa feromon sama sekali tidak dapat
menangkap ngengat, sedangkan perangkap yang berferomon mampu menangkap
puluhan ekor ngengat dalam 5 hari (Gambar 2). Hasil tangkapan ngengat pertama
sampai keempat semakin berkurang meningindikasikan populasi hama semakin
turun, keefektifan pengendalian.
Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa semua perlakuan F-PBtK pada
setiap pengamatan secara konsisten berbeda nyata dengan kontrol. Demikian juga
rerata kumulatif perlakuan F-PBtK berbeda nyata dengan kontrol. Ini berarti bahwa
perangkap feromon F-PBtK efektif menangkap ngengat penggerek batang padi
kuning. Pertanyaannya adalah seberapa banyak jumlah perangkap yang sebaiknya
dipasang per hektarnya.
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Keterangan:
Kode
Perlakuan
A = Kontrol (satu perangkap/2500 m 2 tanpa F-PBtK /2500 m2)
B = 2 F-PBtK/2500 m2
D = 7 F-PBt /2500 m2
2
C = 5 F-PBtK/2500 m
E = 9 F-PBtK/2500 m2

Gambar 2. Rerata jumlah ngengat penggerek batang padi kuning tertangkap
pada setiap perlakuan dan pengamatan serta kumulatif
Semakin banyak perangkap per luas 2.500 m2 konsisten semakin banyak
ngengat yang tertangkap (Gambar 2). Namun demikian, antar perlakuan F-PBtK
menunjukkan tidak berbeda nyata kecuali pada hasil tangkapan pengamatan ke2, perlakuan B (2 F-PBtK) berbeda nyata dengan perlakuan yang lain. Rerata
kumulatif ngengat yang tertangkap diantara perlakuan sangat berbeda nyata (P <
0.0001). Uji statistik membuktikan bahwa perlakuan B (2 perangkap per 2.500 m2)
seefektif dengan C (5 perangkap per 2.500 m2), D (7 perangkap per 2.500 m2), C
dan D tidak berbeda nyatadan dengan E (9 perangkap per 2.500 m2). Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa minimal jumlah perangkap sebanyak 2
perangkap per 2.500 m2 atau 8 perangkap per ha. Berhubung hasil tangkapan
ngengat pada perlakuan C, D, dan E tidak berbeda signifikan, maka perlakuan C
dipilih sebagai jumlah maksimum perangkap yakni sebanyak 20 perangkap per ha.
Jadi tujuan pengujian ini untuk menentukan jumlah perangkap telah
tercapai, yakni antara 8 – 20 perangkap/ha. Implikasi dari hasil pengujian ialah
bahwa dalam kondisi hama penggerek batang padi kuning populasinya tinggi
(eksplosi) disarankan untuk menggunakan jumlah perangkap banyak maksimal 20
perangkap per ha. Untuk pencegahan, ketika hama sundep serangannya kurang
dari 20%, disarankan jumlah perangkap minimal 8 perangkap per ha.
Dampak aplikasi perangkap feromon terhadap pengendalian hama tampak
signifikan (Gambar 3). Perangkap feromon F-PBtK yang dipasang di hamparan
pertanaman padi yang terserang penggerek batang padi kuning mampu
menangkap ngengat jantan penggerek batang padi kuning. Hasil tangkapan
meningkat sampai pengamatan ke-2, kemudian menurun terus sampai pada
pengamatan ke-4. Trendpenurunan populasi penggerek batang padi kuning ini
menunjukkan bahwa perangkap feromon bermanfaat ganda, dapat untuk
monitoring dan pengendalian (trap and kill).
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Gambar 3. Trend penurunan populasi ngengat penggerek batang padi kuning
selama empat kali pengamatan berturut-turut
Hama kumbang sagu
Dilihat dari variasi warna elitra dan pola warna pronotum, kumbang sagu
yang tertangkap tidak hanya satu jenis. Mengacu pada Melia (2010) jenis
kumbang sagu yang ditemukan di Bantul adalah R. ferrugineus dan R. shach. Jadi
feromon F-KS dapat menarik lebih dari satu jenis kumbang sagu, bahkan ada
seekor kumbang Oryctes rhinoceros yang tertangkap.Jumlah kumbang sagu yang
tertangkap selama lima hari pada pengamatan pertama hingga keempat
selengkapnya disajikan pada Gambar 4.Jumlah hasil tangkapan kumbang sagu
pada masing-masing perlakuan pada masing-masing pengamatan bervariasi. Pada
kontrol tanpa feromon F-KS selama pengamatan empat kali tidak diperoleh hasil
tangkapan kumbang sagu. Pemasangan perangkap feromon F-KS yang semakin
banyak, diperoleh hasil tangkapan yang semakin banyak pula, hal ini dapat
ditunjukkan pula oleh data rerata hasil tangkapan pada setiap pengamatan
maupun rerata kumulatif.

Keterangan:
A = perangkap tanpa feromon F-KS sebanyak 2 perangkap/ha
B = perangkap dengan feromon F-KS sebanyak 1 perangkap/ha
C = perangkap dengan feromon F-KS sebanyak 2 perangkap/ha
D = perangkap dengan feromon F-KS sebanyak 3 perangkap/ha
E = perangkap dengan feromon F-KS sebanyak 4 perangkap/ha

Gambar 4. Rerata jumlah kumbang sagu tertangkap perangkap feromon F-KS
pada setiap perlakuan dan pengamatan serta kumulatif
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Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa semua perlakuan feromon F-KS
pada setiap pengamatan secara konsisten tidak berbeda nyata (P>0,05) dengan
kontrol, tetapi rerata kumulatif dari perlakuan berbeda nyata dengan kontrol (P
<0,044). Efikasi feromon F-KS tampak pada hasil analisis statistik rerata kumulatif
tersebut. Perangkap feromon F-KS sebenarnya sangat efektif menarik dan
memerangkap kumbang sagupada pertanaman kelapa. Total jumlah kumbang
sagu yang tertangkap selama empat kali pengamatan atau selama 20 hari sejak
perangkap dipasang adalah sebanyak 127 ekor. Ini sungguh mentakjubkan
mengingat jumlah pohon terserang hanya satu pohon dari seluruh kebun kelapa
rakyat di Desa Srigading. Dengan demikian terbukti bahwa perangkap feromon FKS efektif menangkap kumbang sagu kelapa. Pertanyaannya adalah seberapa
banyak jumlah perangkap yang sebaiknya dipasang per hektarnya.
Semakin banyak perangkap per hektar konsisten semakin banyak kumbang
sagu yang tertangkap (Gambar 4). Namun demikian, hasil tangkapan kumbang
sagu antar perlakuan F-KS menunjukkan tidak berbeda nyata. Uji statistik
membuktikan bahwa perlakuan B seefektif dengan C, D, dan E. Dengan demikian
dapat ditentukan bahwa jumlah perangkap F-KS cukup sebanyak 1 (satu) sampai
dengan 2 (dua) perangkap per ha.
Dampak aplikasi perangkap feromon F-KS terhadap pengendalian hama
kumbang sagupada tanaman kelapa dalam 3 minggu sejak perangkap dipasang
belum tampak signifikan. Hasil tangkapan kumbang sagu meningkat sejak 5 hari
pertama sampai 20 hari, sebanyak empat kali pengamatan yaitu 23, 33, 35, dan
36 ekor.Apabila pengamatan diteruskan hingga feromon habis (sekitar 3 bulan)
populasi kumbang sagu diduga akan terus berkurang. Perangkap feromon F-KS
bermanfaat ganda, dapat untuk monitoring dan pengendalian (trap and kill).
KESIMPULAN
Perangkap feromon F-PBtK efektif menangkap ngengat hama penggerek
batang padi kuning (Scirpophaga incertulas Walker).Jumlah perangkap yang
sesuai sebanyak 8 sampai 20 unit per ha, tergantung dari kepadatan populasi
hama.
Perangkap
feromon
F-KS
efektif
menangkap
kumbang
sagu(Rhyncophorusspp.) pada tanaman kelapa. Jumlah perangkap yang sesuai
sebanyak 1 sampai dengan 2 unit per ha.
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INOVASI TEKNOLOGI PROSES SUMBER KARBOHIDRAT LOKAL
MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN
Nur Richana

Balai Besar Litbang Pascapanen Pertanian
Badan Litbang Pertanian

ABSTRAK
Permasalahan utama pangan di Indonesia antara lain tingginya konsumsi beras
per kapita, dan impor terigu dan kebutuhan gula yang semakin tinggi. Oleh sebab
itu perlu upaya intensif yang mendorong diversifikasi pangan dari bahan lokal
dengan menciptakan produk pangan (beras, tepung dan gula) alternatif.
Pengembangan industri pangan di pedesaan maupun skala industri dengan
teknologi proses dari bahan pangan sumber karbohidrat lokal, dapat menghasilkan
beras non padi dan tepung lokal yang dapat bersaing dengan kualitas beras dan
terigu. Bahan lokal untuk tepung dapat digunakan untuk aneka produk kue,
rerotian dan mi. Hal tersebut akan mengurangi konsumsi beras perkapita dan juga
mengurangi impor terigu. Upaya mengatasi masalah gula maka dicari sumber gula
alternatif yang dapat mensubstitusi pemakaian gula dengan gula cair atau gula
dari sumber bahan berpati. Sehingga diharapkan ketahanan pangan dapat
tercapai.

Kata kunci: sumber karbohidrat, pangan, beras non padi, tepung, gula
PENDAHULUAN

Masalah pangan selama ini antara lain tingkat konsumsi beras yang tinggi,
melonjaknya impor terigu dan impor gula. Konsumsi beras masyarakat Indonesia
(139 kg/kap/th) jauh melebihi rata-rata konsumsi dunia (60 kg/kap/thn).
Pemerintah mulai tahun ini menargetkan penurunan konsumsi beras, kendati
sebetulnya sangat kecil (1,5%). Upaya penurunan konsumsi beras perlu
swasembada beras dan juga menciptakan beras non padi.
Konsumsi terigu dalam kurun waktu 30 tahun, naik 500% yang semuanya
harus impor. Tahun 2008, Indonesia importir pangan terbesar kedua di dunia
setelah Mesir1. Untuk mengatasi masalah tersebut maka harus diupayakan
pemanfaatan bahan lokal yang dapat menggantikan terigu.
Pangan lain yang acap kali bermasalah yaitu ketersediaan gula. Kebutuhan
gula terus meningkat, sementara produksi dalam negeri tidakmencukupi, sehingga
impor menjadi pilihan. Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014)
telah berkomitmen untuk mewujudkan swasembada gula nasional pada tahun
2014. Disamping itu perlu mencari gula alternative yang lebih murah dan aman.
Pengembangan ilmu pengetahuan ternyata teknologi bioproses dengan
cara enzimatis dan mikrobiologis untuk beras non padi ataupun tepung-tepungan
dari bahan lokal mampu meningkatkan mutu sehingga dapat bersaing dengan
beras dan terigu. Demikian juga gula cair yang dibuat dengan cara enzimatis
mempunyai prospek yang menjanjikan.
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DINAMIKA KETERSEDIAAN PANGAN NASIONAL
Dinamika Ketersediaan Pangan
Ketahanan pangan di Indonesia
diadopsi dalam perencanaan
pembangunan nasional, sejak tahun 1992 (Repelita VI) yang target akhirnya
adalah pada tingkat rumah tangga. Ketahanan pangan sebagai salah satu sasaran
utama pembangunan pertanian adalah terpenuhinya pangan bagi negara hingga
ke tingkat individu, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik
jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, merata, terjangkau, sesuai dengan
keyakinan dan budaya untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara
berkelanjutan (UU Pangan No 7 1996). Beberapa tonggak sejarah yang penting
dalam usaha deversifikasi pangan, pada tahun 1950-an telah dilakukan usaha
melalui Panitia Perbaikan Makanan Rakyat; tahun 1963 dikembangkan Usaha
Perbaikan Gizi Keluarga, tahun 1974 dikeluarkan Inpres 14/1974 tentang
Perbaikan Menu Makanan Rakyat (PMMR) yang kemudian disempurnakan dengan
Inpres 20/1979, melanjutkan proses sebelumnya pada Pelita VI telah pula
dikembangkan Program Diversifikasi Pangan dan Gizi.
Saat ini hal tersebut diaktualisasikan kembali antara lain melalui Undangundang nomor 25 tahun 2000 tentang Propenas yang menetapkan Program
Peningkatan Ketahanan Pangan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan
deversifikasi produksi bahan pangan, segar maupun olahan; mengembangkan
kelembagaan pangan yang menjarnin peningkatan produksi dan konsurnsi yang
lebih beragam, mengembangkan bisnis pangan, dan menjamin ketersediaan gizi
dan pangan bagi masyarakat. Namun tingkat keaneka-ragaman pangan seperti
yang selama ini diharapkan hingga kini masih belum tercapai.
Permasalahan pangan yang secepatnya harus diatasi yaitu tentang
konsumsi beras perkapita yang tinggi dan impor terigu yang semakin meningkat.
Beras masih menempati posisi paling tinggi diantara jenis pangan lain, sehingga
kita terjebak terus untuk memenuhinya. Komposisi pangan pokok sebelum tahun
1960 adalah beras 53,5%, ubikayu 22,2%, jagung 18,9% dan kentang 4,99%.
Program transmigrasi besar-besaran pada tahun 70-80an ikut mendorong
berubahnya pola makan dari pangan lain menjadi pemakan beras. Setelah tercapai
swasembada beras 1984, pola konsumsi pangan pokok bergeser luar biasa, beras
meningkat menjadi 81,1%, ubikayu dan jagung turun dan berlanjut hingga pada
tahun 1999 konsumsi jagung tinggal 3,1% dan ubi kayu 8,8% (Suryana. 2010).
Saat ini konsumsi pangan pokok non beras semakin menghilang. Namun dengan
program pemerintah yang tercantum dalam UU no 25 tahun 2000, maka mulai
terjadi penurunan konsumsi beras (kg/kapita/tahun), walaupun bila dibandingkan
dengan Negara lain masih jauh lebih tinggi (Gambar 1).
Upaya mengurangi konsumsi beras masih terus dilakukan antara lain
pemerintah juga menggulirkan kampanye one day no rice, dengan mengimbau
untuk menggali kembali komoditas lokal kita. Sesungguhnya, pangan lokal kita
tidak kalah bersaing dari segi sifat fungsional pangannya. Misalkan, jagung
mempunyai sifat fungsional pangan yang lebih baik dari beras dan terigu karena
mengandung serat tinggi dan indeks glikemik rendah sehingga baik dikonsumsi
oleh penderita diabetes.
Dalam 20 tahun terakhir terdapat kecenderungan penganeka-ragaman
pangan ke arah konsumsi produk-produk tepung terutama dalam bentuk mie.
Pengalarnan perkembangan penerimaan masyarakat terhadap mie dan mie-instan
berbahan baku gandum menunjukkan adanya peluang bagi proses penganeka-
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ragaman, yaitu melalui 'pengindustrian' pangan alternatif yang melibatkan
kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan promosi. Namun demikian perlu
dipertimbangkan juga bahwa dampaknya adalah impor terigu yang setiap
tahunnya semakin meningkat, dan pada tahun 2012 sudah mencapai 6 juta ton
per tahun. Jumlah yang sangat fantastis, yang tentu menguras devisa. Dengan
demikian perlu diciptakan produk tepung lokal yang dapat berkompetisi dengan
terigu untuk rerotian, dan mi.
Diversifikasi pangan adalah satu dari empat sukses pembangunan
pertanian yang sekaligus sebagai salah satu pilar utama ketahanan pangan.
Diversifikasi pangan yang diartikan sebagai penganekaragaman pangan
mendukung pola konsumsi yang seimbang, sehat, dan bergizi, antara lain
didukung oleh penganekaragaman atau penciptaan produk pangan baru. Saat ini
diversifikasi pangan diarahkan antara lain penciptaan produk baru dari bahan lokal
untuk beras non padi dan untuk pengganti atau substitusi terigu.
Masalah pangan disamping konsumsi beras dan impor terigu yang tinggi
juga masalah kebutuhan gula. Kebutuhan gula nasional baik untuk konsumsi
maupun industri akan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah
penduduk. Pada tahun 2009, dengan jumlah penduduk 230,6 juta jiwa, Indonesia
membutuhkan 4,85 juta ton gula yang terdiri dari 2,7 juta ton untuk konsumsi
langsung (rumah tangga) masyarakat dan 2,15 juta ton untuk keperluan industri,
dan capaian produksi dalam negeri baru sekitar 2,6 juta ton3 sehingga harus impor.
Indonesia pada tahun 1930an pernah menjadi negara eksportir gula terbesar,
tetapi sebaliknya akhir-akhir ini disebut-sebut sebagai negara pengimpor gula
terbesar di dunia4.
Upaya mengatasi masalah gula pemerintah mentargetkan swasembada
gula nasional tercapai pada tahun 2014, dengan memaksimalkan produksi
perkebunan tebu. Selain itu dicari sumber gula alternatif yang dapat mensubstitusi
pemakaian gula dengan gula cair, gula sorgum, atau gula dari sumber bahan
berpati. Gula dari pati antara lain adalah sirup glukosa, sirup fruktosa, manitol, dan
sorbitol, yang rasa gulanya tidak jauh berbeda dengan gula pasir5. Pengembangan
untuk tingkat pedesaan diharapkan dapat memenuhi gula setempat. Di Indonesia
bahan baku sumber pati sangat berlimpah diantaranya pati ubikayu (tapioka), pati
jagung (maizena), pati sagu, garut dan ganyong.
INOVASI TEKNOLOGI PROSES MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN
Teknologi Proses Beras Non-padi
Upaya mendukung program pengurangan konsumsi beras. Pemerintah
mentargetkan sampai tahun 2014 konsumsi beras berkurang 1,5%. Dengan
demikian penelitian untuk mencari alternatif lain selain beras sangat diperlukan.
Penelitian beras non padi sebetulnya telah banyak dilakukan dari mulai tahun
sebelum 1970 yaitu telah dilansir beras TeKaD singkatan dari ”Tela Kacang dan
Djagung” (ejaan lama). Namun karena saat itu pemerintah lebih mengejar
swasembada padi, maka beras tersebut tidak dapat berkembang di masyarakat.
Bahkan saat swasembada beras tercapai pada tahun 1984, kampanye tentang
beras TeKaD redup begitu saja (Anonymous. 2010). Kelemahan beras komposit ini
bagus kenampakannya dan enak rasanya kalau masih panas dan baru diangkat
dari tungku atau rice cooker, tetapi sesudah dingin berubah bentuk dan rasanya
tidak enak. Penelitian beras non padi yang sekarang sedang banyak dilakukan yaitu
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untuk menghasilkan beras non padi yang enak, dan penampilan menarik walau
dalam keadaan sudah dingin.
Teknologi pengolahan beras non padi yang sering disebut beras analog
atau beras artifisial akhir-akhir ini banyak diteliti. Beras analog seperti halnya beras
TeKaD yaitu beras dari tepung komposit sumber karbohidrat ataupun protein.
Telah dilakukan penelitian pembuatan rasbi (beras ubi) dengan komposisi terbaik
adalah tepung ubijalar: pati ubijalar= 80:20 (Herawaty dan Widowati. 2009). Dan
penelitian lain telah membuat beras analog dari tepung beras ditambah bender
fortifikasi dengan anti oksidan dan kedelai menggunakan teknologi ekstrusi (Mishra
et al. 2012).
Penelitian untuk beras non padi dari jagung juga telah dilakukan. Berasan
jagung tidak berupa komposit seperti beras TeKaD tetapi seluruhnya terdiri atas
jagung 100%. Sebagai pangan, jagung merupakan sumber kalori dapat sebagai
pengganti atau suplemen bagi beras padi. Kandungan kimia jagung cukup baik
untuk dijadikan bahan pangan. Komposisi kimia jagung sebagian besar terdiri atas
pati 54,1-71,7 %, protein 11,1-26,6%, lemak 5,3-19,6%, serat 2,6-9,5%, abu 1,42,1% (Sunarti et al. 2009 Ratnaningsih et al. 2011). Komposisi tersebut sangat
tergantung pada faktor genetik, varietas dan kondisi penanamannya. Pada akhirakhir ini dipercaya bahwa konsumsi berasan jagung dapat menstabilkan glukosa
dalam darah, sehingga sangat layak dikonsumsi oleh penderita diabetes. Ternyata
dari hasil penelitian (Richana et al. 2011) bahwa jagung dari beberapa varietas
dan jenis lokal mempunyai Indeks Glikemik rendah rata-rata IG<40. Dengan
demikian terbukti bahwa jagung sangat bagus dikonsumsi oleh penderita diabetes.
Dengan demikian jagung merupakan sumber pangan berenergi, sehat dan
potensial yaitu disamping sumber gula atau karbohidrat juga mengandung protein
dan lemak yang cukup tinggi.
Di pasar tradisional jagung dijual dalam bentuk pipilan, dan kadang dalam
bentuk grit yaitu pipilan yang sudah di pecah. Dalam bentuk grit hasil penelusuran
prospek jagung di Gorontalo (Richana et al. 2009), maka kemampuan masyarakat
mengkonsumsi hanya 30% saja dan 70% beras padi. Apabila dalam jumlah 100%
jagung tersebut membuat perut terasa tak enak (sebah).
Di beberapa wilayah seperti di Jawa Tengah pembuatan berasan jagung
dilakukan dengan cara perendaman dengan air. Di negara lainpun terutama di
Afrika proses mikrobiologis dengan fermentasi spontan, secara luas telah banyak
digunakan dalam pengolahan serealia untuk membuat berbagai jenis makanan.
Fermentasi spontan memberikan kontribusi dalam pengembangan tekstur, rasa,
meningkatkan keamanan pangan, nilai gizi pada pangan berbasis jagung serta
mengurangi faktor anti nutrisi. Kelemahan cara tradisional ini, mikroba yang
tumbuh tidak terkendali, sehingga sering yang tumbuh menghasilkan rasa asam,
yang tidak disukai oleh konsumen. Dengan penambahan bakteri asam laktat maka
proses diharapkan dapat terkondisikan, sehingga dapat dipercepat dari tiga hari
menjadi sehari, dan kualitas berasan jagung meningkat. Disamping itu selama
proses terjadi perubahan sifat fisikokimia dan fungsional, kadar amilosa, derajat
polimerisasi mengalami penurunan sedangkan gula reduksi dan dekstrosa
equivalen mengalami kenaikan. Perubahan tersebut akan menghasilkan grid
jagung (seperti berasan) yang tidak menyebabkan sebah, nilai cerna lebih tinggi
dan waktu tanak lebih cepat. Dengan demikian diharapkan dengan teknologi
enzimatis dan mikrobiologis ini, maka konsumen beras jagung yang tadinya hanya
mampu 30% bisa ditingkatkan jadi 50% bahkan 100%.
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Kendala pangan adalah adanya aflatoksin yang merupakan salah satu
senyawa karsinogen yang biasanya mengkontaminasi jagung, kacang-kacangan,
gandum, sorgum dan minyak biji-bijian. Batas maksimum aflatoksin yang
diperbolehkan dalam makanan dan pakan ternak oleh FDA di Amerika Serikat
sebesar 200 ppb (Bhatnagar et al. 2000). Tingginya kandungan aflatoksin
merupakan masalah keamanan pada jagung yang ada di Indonesia. Peraturan
tentang batasan maksimum aflatoksin dalam produk pangan telah dituangkan SNI
7385:2009 yang menyebutkan bahwa batas maksimum kandungan aflatoksin B1
(AFB1) pada jagung dan produk olahannya adalah 20 ppb.
Jagung sangat cepat mengalami kerusakan karena terkontaminasi
aflatoksin. Biji jagung dalam penyimpanan 3 bulan sudah mencapai lebih dari 50
ppb aflatoksinya. Sedangkan berasan jagung yang diproses enzimatis dapat tahan
disimpan sampai 2 tahun tanpa terkontaminasi aflatoksin. Sesudah 2 tahun
aflatoksin yang terkandung tetap dibawah 20 ppb. Oleh karena itu berasan jagung
yang sering disebut jagung sosoh pratanak ini lebih baik dan lebih higienis.
Teknologi Proses Tepung Dari Komoditas Lokal
Tepung bersifat fleksibel karena dapat digunakan sebagai bahan baku
berbagai produk pangan dan relatif mudah diterima masyarakat. Biasanya
masyarakat menggunakan tepung beras untuk rempeyek atau kue tradisional,
sedangkan terigu untuk produk mi dan rerotian.
Pengembangan tepung lokal yang telah dilakukan yaitu jagung, sorgum,
ubikayu, ubijalar, dan ubi-ubian lain. Pada tahun 1990 an pengembangan tepung
dimulai dengan tepung kasava atau tepung ubikayu dengan teknologi penggunaan
alat mesin yang memperkecil ukuran ubi sebelum pengeringan diantaranya alat
penyawut dan alat pemarut, sehingga hasil tepung berwarna putih seperti terigu
(Prastowo et al. 1990, Prastowo et al. 1991) dan pengembangannya di Sulawesi
Selatan (Sarasuta et al. 1993) dan di Jawa Timur dan Lampung ( Suismono et al
1992). Hasil penelitian tepung ubikayu, dapat mensubstitusi terigu 80% untuk
pembuatan cake dan 30% untuk produk rerotian (Richana dan Damardjati. 1990,
Richana. 1990, Richana et al. 1990, Richana. 1992). Namun demikian tepung
kasava ini masih belum dapat berkembang, karena masih ada aroma ubi yang
kuat, yang tidak disukai masyarakat. Upaya untuk mengatasi hal tersebut telah
ditemukan bahwa penambahan enzim maupun bakteri asam laktat pada tepung
tepungan dapat memperbaiki kualitas tepung. Pada ubikayu telah dilakukan proses
pembuatan tepung dengan menggunakan mikroba yaitu tepung mocaf/ modified
cassava hasil penelitian Subagio (2006), dan tepung BIMO-CF/Biological modified
cassava hasil penelitian BB-Pascapanen (Suismono dan Misgiyarta. 2009). Sebagai
pengganti starter Mocaf maupun Bimo maka telah dicoba dengan mengganti
dengan ragi tape, dan ternyata menghasilkan tepung kasava berkualitas cukup
baik (Arief. 2010). Teknologi enzimatis ini sangat sederhana hanya melakukan
perendaman dengan mikroba tersebut selama semalam, asam laktat yang
dihasilkan akan merubah flavor ubikayu menjadi tidak beraroma ubi. Disamping
itu dengan adanya proses enzimatis maka pati akan terhidrolisis, sehingga sifat
patinya akan berpengaruh terhadap pengembangan adonan rerotian.
Proses yang sama juga dilakukan pada jagung, yang secara tradisional
dilakukan dengan perendaman selama 3 hari (fermentasi spontan). Fermentasi
spontan untuk jagung, selama proses fermentasi mikroflora secara bertahap
berubah dari beberapa bakteri gram negatif dan kapang yang tumbuh diawal lamalama akan di dominasi oleh bakteri asam laktat dan khamir. Setelah 24 jam
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mikroba yang tidak didinginkan seperti koliform dan kapang yang muncul di awal
akan tereliminasi (Sunarti et al. 2010 dan Mesteers et al. 2000). Namun dalam
fermentasi spontan dapat menghasilkan produk yang tidak seragam karena jumlah
dan jenis mikroba yang berperan belum tentu sama dalam setiap proses.
Pengolahan tepung jagung termodifikasi dengan cara perendaman dengan
starter bakteri asam laktat secara umum tidak menurunkan nilai gizi tetapi
meningkatkan sifat fungsionalnya dan memperbaiki sifat adonan. Kejernihan
pasta, solubility, swelling power, dan freeze-thaw menjadi lebih baik untuk sifat
tepungnya sebagai bahan baku adonan rerotian maupun mi. Viskositas amilograf
pada tepung jagung termodifikasi ini mengalami peningkatan sehingga sama
dengan terigu yaitu 180 BU (Richana et al. 2009, Permana et al. 2009,
Widaningrum et al. 2009). Tepung jagung hasil proses enzimatis ini dapat
dimanfaatkan untuk substitusi terigu dalam produk roti (substitusi 40%) dan mi
(substitusi 50-70%), dan dapat mengganti terigu 100% dalam produk cake dan
biskuit dengan syarat lolos ayakan ukuran 100 mesh.
Pengembangan tepung lokal selain ubikayu dan jagung yaitu sorgum dan
umbi-umbian. Kelemahan tepung sorgum yaitu mengandung tanin yang sering
terasa sepat dilidah, dengan penepungan cara basah dengan perendaman maka
tanin akan hilang (Suarni dan Firmansyah. 2005). Dengan perendaman berarti
terjadi fermentasi spontan yang akan melunakkan kulit biji sorgum sehingga tanin
yang dipermukaan akan hilang. Tepung sorgum dapat mensubstitusi terigu untuk
cookies 50-75%, cake 30-50%, roti 20-25% dan mi 15-20%. Tekstur tepung
sorgum menyamai tepung terigu (Suarni. 2004).
Pengembangan tepung ubijalar dengan cara fermentasi atau enzimatis juga
telah dilakukan dengan menggunakan starter Biomo-SF (Suismono et al. 2010).
Starter Bimo-SF tersebut dapat memperbaiki karakteristik tepung ubijalar yaitu
sifat fisik lebih putih, halus flavor lebih baik dan viskositas puncak naik sehingga
dapat meningkatkan pengembangan adonan 4-10 kali, dibanding tanpa proses
fermentasi. Namun proses fermentasi ini hanya baik dilakukan untuk jenis ubijalar
yang putih. Sedangkan untuk ubijalar yang berwarna kuning atau ungu, dengan
proses ini akan kehilangan warna umbi. Warna umbi yang kuning atau ungu dapat
digunakan untuk produk yang unik dan mempunyai sifat fungsional food yang
tinggi, yaitu mengandung betakaroten dan anthosianin sebagai antioksidan. Oleh
karena itu warna harus dipertahankan yaitu dengan perendaman secara kimiawi
dengan menambahkan natrium bisulfit 200-300 ppm, selama 15 menit.Tepung
ubijalar untuk produk mi dapat dilakukan sampai 30% bahkan dengan sistem
hidraulik (starch noodle) dapat dilakukan tanpa terigu (Richana dan Widaningrum.
2009) dan untuk produk rerotian dapat mensubstitusi terigu sampai 30%
(Antarlina, 1993).
Pengembangan ubi langka diantaranya adalah ubi kelapa (Dioscorea sp),
ganyong, garut, suweg dan gembili telah dilakukan. Untuk ubikelapa, suweg dan
gembili lebih potensial dibuat tepung, karena suspensi susah mengendap dan
membentuk koloid sehingga susah dipisahkan. Diduga koloid tersebut adalah
lipoprotein. Sedangkan untuk garut dan ganyong lebih potensial dibuat pati
(Richana dan Sunarti. 2004). Untuk pati garut dan ganyong proses pembuatannya
sama dengan pati ubikayu ataupun sagu. Pemanfaatannya seperti halnya tapioka,
tapi karena sifatnya yang lebih lembut dengan rantai amilosa yang lebih pendek
sehingga baik untuk campuran biskuit dan sebagainya yang menambah
kerenyahan produk (lebih crispy).
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Ubikelapa atau disebut umbi uwi, huwi atau ubi alabio mempunyai 2 jenis
yaitu warna putih dan ungu (Budiyanto et al. 2011). Untuk yang warna ungu
mengandung antosianin sebagai antioksidan. Teknologi enzimatis dan fermentasi
untuk menjaga warna ungu sebagai acuan adanya kandungan antioksidan yaitu
dengan penambahan Sacharomyces cereviceae, Rhizopus dan Lactobacillus (Fan
et al. 2008). Penelitian yang dilakukan dengan fermentasi bakteri asam laktat
ternyata tidak berhasil dan terbaik adalah menggunakan natrium bisulfit 2%
dengan kandungan antosianin 451,14 ppm dan total fenol 11,06%. Ubikelapa
termasuk umbi-umbian yang berkadar protein tinggi yaitu mencapai 9%. Dan
untuk aplikasi pembuatan mi formula terbaik adalah 63% tepung terigu dan 37%
tepung ubikelapa (Richana et al. 2010).
Semua tepung yang dibahas diatas pada umunya dapat dimanfaatkan
untuk pembuatan brownis, cake, podeng bakar, dan dapat menggantikan 100%
tepung terigu dengan cita rasa yang tidak berbeda dengan kue yang dibuat dari
100% tepung terigu. Demikian pula untuk kue kukus seperti lapis pelangi, lapis si
hitam manis, kue Lumpur, kue talam asin , brownis kukus dan pandan kukus.
Untuk jenis kue kering seperti semprit, kue keju, kue almond, walaupun dapat
digunakan 100%, tetapi tekstur kurang bagus, sehingga masih lebih bagus
dicampur dengan terigu 25%.
Teknologi Proses Komoditas Pangan untuk Gula
Sirup glukosa yang dibuat dari bahan berpati dapat dimanfaatkan sebagai
gula alternative. Gula cair dapat dibuat dari bahan berpati seperti tapioka, pati
umbi-umbian, sagu atau pati jagung, dengan cara hidrolisis asam ataupun dengan
cara enzimatis (Norman, 197938). Rendemen glukosa dari pati jagung lebih tinggi
dibanding pati garut, tapioka atau sagu aren (Richana, et al.,200039).
Proses pembuatan gula cair dilakukan dua tahap yaitu likuifikasi
menggunakan enzim alfa amilase dan sakarifikasi menggunakan amilo
glukosidase. Kedua enzim tersebut masih impor. Upaya mengatasi impor tersebut,
telah dilakukan penelitian isolasi dan kloning gen amilase (Richana et al. 200040,
Tantowi et al . 200041) dan teknologi produksi enzim amilase oleh mikroba unggul
hasil isolasi pada bioreaktor (Richana et al. 199842, Richana et al. 199943, Lestari
et al . 200044, , Richana. 200045, Rusmimik et al. 200146, Richana et al. 200047).
Hasil penelitian produksi telah menghasilkan teknologi yang efisien, namun untuk
rekayasa genetika amilase belum dapat menghasilkan amilase yang mempunyai
aktivitas 1000 kali dari sebelumnya, atau belum dapat menyaingi produk enzim
amilase impor dari NOVO.
Sementara ini gula cair ini masih diproduksi oleh industri besar dengan
investasi milyaran rupiah. Padahal sebetulnya proses enzimatis untuk pembuatan
gula cair dari bahan berpati ini sederhana, dan dapat dilakukan dipedesaan, dan
pemasaran untuk lingkup sekitar pedesaan (Budiyanto et al. 200648, Richana et al.
200749, Richana. 201150). Maka perlu adanya sosialisasi gula cair untuk dikonsumsi
secara langsung, terutama ditujukan untuk minuman dan jajanan di sekolah, untuk
mengganti gula sintetis yang diragukan keamanannya. Dan sampai sekarang telah
dilakukan sosialisasi teknologi prosesnya, dengan bekerjasama dengan majalah
Trubus dan beberapa media.
Sementara ini bahan baku untuk sirup glukosa dan produk turunannya
masih dari pati ubikayu. Ubikayu saat ini ketersediaannya dan kegunaannya tidak
sebanding sehingga perlu bahan baku alternatif dari sumber pati yang lain yaitu
pati jagung, sagu, ganyong, dan garut.
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Selain tebu dan gula dari sumber pati, terdapat tanaman lain yang cukup
potensial untuk digunakan sebagai bahan baku gula, yaitu sorgum manis. Sorgum
manis memiliki karakteristik yang sangat mirip dengan jagung, sementara
karakteristik batangnya memiliki kemiripan karakteristik dengan batang tebu
(Parlina, 2011). Pada sorgum, kandungan gula >15%, dan mengandung amilum
yang tinggi yang menyebabkan susah dikristalkan, sehingga bentuk gula sorgum
adalah sirup bukan gula padat. Sorgum manis juga mempunyai beberapa jenis
yaitu dibedakan dari sifat “nira” nya, ada yang bernira harum dan manis dan ada
yang berasa sepat. Oleh karena itu pengembangan ke depan yang bernira manis
dan harum diarahkan untuk gula alternatif, sedangkan yang berasa sepat
diarahkan untuk bioetanol. Dengan penanaman di pantai (tanah berpasir), maka
tidak akan mengganngu lahan untuk pangan, disamping itu bisa mengurangi
abrasi di lahan pantai (pinggir laut).
KESIMPULAN
1. Pengembangan industri pangan di pedesaan maupun skala industri dengan
teknologi proses dari bahan pangan sumber karbohidrat lokal, dapat
menghasilkan beras non padi dan tepung lokal yang dapat bersaing dengan
kualitas beras dan terigu. Hal tersebut akan mengurangi konsumsi beras
perkapita dan juga mengurangi impor terigu. Dengan begitu ketahanan
pangan dapat tercapai.
2. Bahan lokal untuk tepung dapat digunakan untuk aneka produk kue,
rerotian dan mi. Seandainya semua lini mau mensubstitusi terigu dengan
tepung lokal, impor terigu akan berkurang 50 persen. Itu berarti 3 juta ton
per tahun atau 0,875 milliar dolar Amerika, angka yang cukup besar untuk
menghemat devisa. Pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan untuk
memperketat impor terigu sehingga bahan lokal terpaksa harus digunakan.
3. Upaya mengatasi masalah gula maka dicari sumber gula alternatif yang
dapat mensubstitusi pemakaian gula dengan gula cair atau gula dari
sumber bahan berpati antara lain sirup glukosa, sirup fruktosa. Sorgum
manis juga dapat dikembangkan sebagai gula alternatife. Pengembangan
sorgum manis di pinggir pantai (tanah berpasir) sangat potensial tidak
mengganggu lahan pangan yang sudah ada dan mengurangi abrasi di
lahan pantai
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ABSTRAK
Sebanyak 6 varietas unggul Baru padi sawah dievaluasi pada lingkungan sawah
endemis blas di Konawe Selatan pada MT 2010, disentra produksi beras di Desa,
Matabubu Kec Baito, Desa Alakaya Kec Palangga, Desa Lere, Kec Basala,
Kelurahan Ponggaluku, Kec. Laeya dan Desa Mowila Kec. Mowila, dengan
menggunakan lahan masing-masing seluas 0,25 ha setiap desa dan 6 Varietas
Unggul Baru ( VUB ) yaitu, Situbagendit, Inpari 1, Inpari 3, Inpari 6 Jete, Inpari 8
dan Inpari 10 Laeya. Pemilihan Lokasi berdasarkan wilayah endemis Blas dimana
pemilihan varietas Situbagendit yang ditanam petani berdampingan dengan 5
Varietas baru yang di Introduksi BPTP sebagai Varietas pendampingan SLPTT dan
waktu tanam yang bersamaan setiap lokasi pengamatan. Berdasarkan hasil
pengamatan, maka ada 2 varietas yang mempunyai hasil tinggi dan beradaptasi
baik pada daerah endemis blas yaitu, Inpari 3 dan Inpari 6. Kedua varietas tersebut
mempunyai tampilan agronomis yang baik seperti tinggi tanaman, jumlah butir isi,
dan toleran terhadap blas

Kata Kunci: Varietas padi sawah, Blas
PENDAHULUAN
Peluang untuk mempertahankan swasembada beras tidak lepas dari
berbagai permasalahan yang ada pada lingkungan lahan sawah beririgasi, baik
masalah biotic maupun abiotik .Di Sulawesi Tenggara potensi lahan yang dapat
dijadikan sawah 318.324 ha ( Mursidi dan Widagdo, 1988 ) didominasi oleh tanah
Podsolik Merah Kuning (PMK) dengan kandungan unsur hara rendah, berdrainase
buruk, kelembaban tinggi dan patensial bekembangnya hama dan penyakit.
Patogen Pyricularia oryzae, dapat menyerang tanaman padi pada semua
stadia pertumbuhan seperti daun, buku, leher malai (neck blast) maupun bulir.
Serangan berat pada stadia vegetatif dapat mengurangi jumlah anakan produktif
dan tinggi tanaman sedangkan serangan pada leher malai dapat mempengaruhi
pengisian dan berat gabah. Kerugian hasil akibat serangan pada leher malai hampir
dua kali lipat dibandingkan dengan serangan pada daun (Ahn dan Amir, 1986).
Resintensi daun padi terhadap P. oryzae sangat tergantung pada umur dan
tingkat perkembangan daun. Resistensi meningkat dengan cepat pada daun-daun
yang lebih tua dan jumlah bercak sporulasi perluas daun (Roumen et al., 1992
dalam Rahama et al., 1995).
Pengendalian penyakit blas dengan menggunakan varietas resisten
merupakan cara yang paling praktis dan ekonomis dibandingkan dengan cara
lainnya (Roselo, 1979 dalam Rahama et al., 1995). Kenyataan menunjukkan
bahwa varietas yang semula resisten kemudian ditanam 2-3 musim berturut-turut
dapat menjadi rentan. Hal ini disebabkan karena terjadi perubahan ras atau
perbedaan dari satu daerah ke daerah lainnya.
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Di Sulawesi Tenggara, blas merupakan penyakit yang sering menyerang
pertanaman padi sawah sehingga petani mengalami kerugian karena gagal panen.
Khusus di Konawe Selatan merupakan daerah endemis blas karena didukung oleh
lingkungan dengan iklim yang tidak menentu, penggunaan pupuk N yang
berlebihan, dan jenis tanah PMK yang bereaksi masam.
Dalam ekosistem alami, penyakit merupakan hasil interaksi antara tiga
faktor utama, yaitu inang (host), pathogen (pathogen), dan lingkungan
(environment ). Inang yang rentan (susceptible), patogen yang virulen, dan
lingkungan yang cocok sangat diperlukan agar penyakit dapat berkembang. Tidak
adanya salah satu faktor tersebut, penyakit tidak akan terjadi (Suparyono, 2005).
Dalam ekosistem pertanian (agroekosistem) disamping ketiga faktor tersebut,
terdapat faktor keempat yaitu manusia (petani). Petani memilih komponen
teknologi (varietas, pola tanam, jarak tanam, pupuk, dsb) yang dapat
mempengaruhi penyakit tanaman.
METODOLOGI
Pengkajian ini dilaksanakan di Desa Alakaya (Kecamatan Pallangga),
Matabubu (Kecamatan Baito), Desa Lere (Kecamatan Basaala), Desa Mowila
(Kecamatan Mowila) dan Kelurahan Punggaluku (Kecamatan Laeya). Kajian
menggunakan 5 Varietas Unggul Baru (VUB) padi sawah dan 1 Varietas Unggul
Baru (VUB) padi gogo yaitu Inpari 1, Inpari 3, Inpari 6 Jete dan Inpari 10 Laeya
serta Situbagendit. Pemilihan lokasi berdasarkan sentra produksi Beras di
Kabupaten Konawe Selatan dan penyebaran wilayah persawahan, bagian selatan
Kecamatan Pallangga, tengah Kecamatan Baito, timur Kecamatan Laeya, barat
Kecamatan Basala, dan bagian timur Kabupaten Konsel Kecamatan Laeya. Waktu
tanam yang bersamaan.
Tabel 1. Wilayah pengkajian
No Desa/Kecamatan
Luas Tanam MT II 2010
Tanam

1
2
3
4
5

Lere/ Basala
Matabubu/Baito
Alakaya/Pallangga
Punggaluku/Laeya
Mowila/Mowila

Desa
( ha )
200
125
96
353
112

Kecamatan
( ha )
1.674
796
756
1.194
1.501

12 Agustus 2010
3 Agustus 2010
28 Juli 2010
21 Agustus 2010
19 Agustus 2010

Penanaman dilakukan dengan cara tanam pindah pada umur bibit 20 hari
setelah semai dengan jarak tanam 20 X 20 cm dengan sistim legowo 2 : 1. Takaran
pupuk yang digunakan , 300 kg NPK Ponska 15-15-15, Urea 100 kg dan Bahan
Organik 500 kg/ha. Seluruh dosis pupuk Ponska diberikan pada 7 HST
( hari
setelah tanam ), Urea diberikan pada 35 HST, sedangkan seluruh Bahan Organik
diberikan sesaat sebelum tanam.
Pengamatan dilakukan pada, Pesemaian, sesaat sebelum pupuk dasar, premordia,
inisiasi malai dan saat sebelum panen. Daun yang diamati adalah tiga daun teratas
yang telah membuka sempurna dari semua anakan pada rumpun contoh.
Pengamatan dilakukan dengan cara scoring menggunakan skala 0 – 9 sebagai
berikut (SES, 1996 ) :
0 = tidak ada infeksi
1 = bercak berupa titik jarum beberapa mm tetapi belum berbentuk elips
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3
2
5
7
9

= bercak berbentuk elips ukuran 2-20 mm ( luas permukaan daun terserang menvapai
%)
= luas permukaan daun terserang mencapai > 2-10 %
= luas permukaan daun terserang mencapai > 10 – 50 %
= luas permukaan daun terserang mencapai > 50-100 %

HASIL DAN PEMBAHASAN
Serangan P. oryzae mulai stadia pesemaian sampai padi siap panen. P.
oryzae membentuk bercak pada daun, ruas batang, leher malai, cabang malai,
dan kulit gabah (Rauf dan Idris, 2007). Serangan P. oryzae rendah pada pesemaian
setiap lokasi. Belum diketahui penyebabnya rendahnya serangan jamur P. oryzae,

kemungkinan waktu tanam dan kelembaban yang berbeda. Terlihat pada
pesemaian hanya Inpari 1 dan Inpari 8 di Desa Matabubu yang terserang namun
intensitas rendah yaitu < 2%. Mukelar dan Kardim (1991) menyatakan bahwa
peranan titik hujan, suhu, dan kelembaban sangat menentukan keberhasilan
infeksi jamur.
Tabel 2, Rata-rata intensitas serangan P.oryzae pada pesemaian 17 HSS.
No.
1
2
3
4
5
6

Varietas
Inpari 1
Inpari 3
Inpari 6 Jete
Inpari 8
Inpari 10 Laeya
Situbagendit

Lere
(%)
0
0
0
0
0
0

Matabubu
(% )
1,5
0
0
0,5
0
0

Desa
Alakaya
(% )
0
0
0
0
0
0

Punggaluku
(%)
0
0
0
0
0
0

Mowila
(%)
0
0
0
0
0
0

Serangan P. oryzae 7 HST mulai teridentifikasi pada varietas Inpari 1, Inpari
8, Inpari 10, dan Situbagendit, hanya saja masih rendah (rata-rata < 2%). Tingkat
serangan Blas daun hampir merata di semua varietas, (0,5-50%) setelah perlakuan
pupuk susulan kedua saat menjelang premordia. Serangan berat sudah terlihat
mulai tanaman berumur 21 HST sampai pada umur 45 HST. Tanaman yang
terserang paling berat adalah Inpari 1 dan Inpari 8, agak rendah adalah Inpari 10
Laeya dan Situbagendit. Menurut Rahama et al. (1995) jika terjadi serangan pada
umur tersebut tanaman yang rentan bisa menjadi puso.
Tabel 3 Rata-rata intensitas serangan P.oryzae pada sebelum aplikasi pupuk
No
1
2
3
4
5
6
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7 HST.
Varietas

Inpari 1
Inpari 3
Inpari 6 Jete
Inpari 8
Inpari 10 Laeya
Situbagendit

Lere
1,7
0
0
1,5
0,5
0,5

Matabubu
1,7
0
0
2,2
0,4
0,7

Desa
Alakaya
0,4
0
0
0,7
0,5
0.2

Punggaluku
0
0
0
0
0
0

Mowila
0
0
0
0
0
0
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Tabel 4, Rata-rata intensitas serangan P.oryzae setelah aplikasi pupuk (45 HST )
No

1
2
3
4
5
6

Varietas

Inpari 1
Inpari 3
Inpari 6 Jete
Inpari 8
Inpari 10 Laeya
Situbagendit

Lere
Blas t.tan
(%)
9.6
37,5
0,7
67,2
0,58 69,0
11,3 45,2
1,3
60,3
0,3
53,0

Matabubu
Blas t.tan
(%)
47,3 27,3
0,23 65,2
0,36 68,7
44,9 24,3
7,34 56,8
0,12 59,3

Desa
Alakaya
Blas t.tan
(%)
1,32 49,1
0,12 50,4
0,13 48’9
6,3
36,7
2,1
33.2
6,8
33.1

Punggaluku
Blas t.tan
(%)
0,67 60.1
0
58.6
0
61.7
0,78 60,1
0
61.0
0
60.0

Mowila
Blas t.tan
(%)
56,3
31,7
0
63.1
0
66.2
73,5
30.1
35,6
36.0
39,4
30.1

Pada 20-45 hari setelah tanam, Inpari 3 dan Inpari 6 teridentifikasi terserang
blas daun dengan intensitas rendah pada semua lokasi pengamatan. Rendahnya
intensitas serangan pada varietas ini mungkin disebabkan oleh ketahanan varietas
dan tanaman sudah berumur tua yaitu sudah memasuki stadia anakan maksimum.
Hal ini didukung oleh Roumen et al. (1992) dalam Rahama et al. (1995), bahwa
resistensi tanaman meningkat dengan cepat pada daun-daun yang lebih tua dan
jumlah bercak sporulasi perluas daun berkurang.
Tingkat serangan P. oryzae pada leher malai tertinggi pada Inpari 1, Inpari
8, Inpari 10, dan Situbagendit masing-masing di Desa Matabubu, Lere, dan Mowila
dengan intensitas serangan 50-100%, sedangkan intensitas serangan rendah di
Punggaluku. Inpari 3 dan Inpari 6 rata-rata tahan terhadap serangan blas leher
malai di semua lokasi pengamatan.
Kisaran hasil yang dicapai setiap desa dari 6 VUB yang diamati, tertinggi
Inpari 3 (3,9–6,7 t/ha dengan rata-rata 5,2 t/ha). Hasil Inpari 6 berkisar 3,5- 6,08
t/ha dengan rata-rata 4,8 t/ha. Hasil terendah dicapai Inpari 1 yaitu antara 0,02–
6,7 t/ha dengan rata-rata 1.8 t/ha, walaupun Inpari 1 tertinggi dicapai di
Punggaluku yaitu 6,7 t/ha (Tabel 5).
Tabel 5 Rata-rata intensitas serangan P.oryzae pada leher malai
No

1
2
3
4
5
6

Varietas

Inpari 1
Inpari 3
Inpari 6 Jete
Inpari 8
Inpari 10 Laeya
Situbagendit

Desa
Blas
(%)
77,3
0
0
1,8
0,3
1,1

Lere
Hasil
(t/ha)
0,93
4,6
5.3
4.8
5.4
4.7

Matabubu
Blas
Hasil
(%)
(t/ha)
98,6
0.02
1,5
3,9
1,3
3,8
98,7
0,03
3,2
4,02
11,5
2,7

Alakaya
Blas
Hasil
(%)
(t/ha
71,8
0.15
0
4.5
0
3.5
81,4
0.32
2,4
3.7
6,3
2.8

Punggaluku
Blas
Hasil
(%)
( t/ha)
0.5
6,7
0
6,4
0
6,08
0
8,25
0
5,8
0
6,17

Mowila
Blas
Hasil
(%)
(t/ha)
72,5
1,16
0
6,7
0
5,5
79.7
0,3
1,3
4,7
6,2
4,1

KESIMPULAN
1. Pengamatan yang intensif terhadap serangan P.oryzae pada beberapa VUB
ini perlu dilanjutkan pada musim tanam berikutnya.
2. Terdapat 2 varietas yang beradaptasi baik pada lokasi blas di Konawe
Selatan yaitu Inpari 3 dan Inpari 6
3. Untuk daerah endemis blas diperlukan rekomendasi pemupukan yang
tepat baik dosis, jumlah dan waktu pemberian terutama pemupukan N.
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KERAGAAN BEBERAPA VARIETAS PADI SAWAH
TERHADAP SERANGAN PENYAKIT BERCAK COKELAT
D. Rusmawan, Ahmadi, dan Muzammil

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Mentok Km 4 Pangkalpinang
Email: dede.rusmawan@ymail.com

ABSTRAK
Pencetakan sawah baru penting, tetapi berbagai upaya yang mengarah kepada
peningkatan produktivitas pangan per satuan luas lahan jauh lebih penting dan
bermakna bagi kesejahteraan rakyat. Peningkatan produktivitas padi dipengaruhi
oleh serangan hama penyakit dan perubahan iklim. Serangan hama penyakit dapat
menurunkan produksi padi sampai 50%. Untuk mengetahui pengaruh serangan
penyakit bercak coklat (Helminthosporium oryzae) terhadap produksi padi, perlu
dilakukakan pengkajian. Pengkajian dilaksanakan secara on farm research dengan
luasan 2 Ha. Varietas yang digunakan Inpari 2, Inpari 6, Inpari 10, Inpari 13 dan
Ciherang. Dalam teknik budidaya menggunakan pendekatan PTT. Hasil kajian
menunjukan Persentase serangan bercak coklat terendah dimiliki oleh varietas
Ciherang dan Inpari 10 masing-masing sebesar 20 % dan 21,67 %, sedangkan
serangan tertinggi terdapat pada varietas 13 sebesar 80 %. Dari segi produksi
Inpari 10 memiliki produksi tertingi sebesar 5,12 ton/ha. Dengan demikian,
varietas yang memiliki tingkat serangan bercak coklatnya rendah dengan
pertumbuhan produksi yang optimal merupakan varietas yang toleran. Varietas
Inpari 10 memiliki ketahan terhadap serangan penyakit bercak cokelat.

Kata kunci: varietas, produktivitas, bercak coklat
PENDAHULUAN
Beras merupakan bahan pangan pokok bagi lebih dari 95 persen penduduk
Indonesia. Usahatani padi menyediakan lapangan pekerjaan dan sebagai sumber
pendapatan bagi sekitar 21 juta rumah tangga pertanian. Selain itu, beras juga
merupakan komoditas politik yang sangat strategis, sehingga produksi beras dalam
negeri menjadi tolok ukur ketersediaan pangan bagi Indonesia. Berbagai kebijakan
untuk meningkatkan produksi padi, seperti: pembangunan sarana irigasi, subsidi
benih, pupuk, dan pestisida, kredit usahatani bersubsidi, dan pembinaan
kelembagaan usahatani telah ditempuh. Sementara itu, kebijakan impor dilakukan
untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang terus meningkat, dan agar harga
beras terjangkau oleh sebagian besar konsumen. Campur tangan yang sangat
besar dan bersifat protektif telah membuahkan hasil, yaitu tercapainya
swasembada beras pada tahun 1984. Namun demikian, swasembada yang dicapai
hanya sesaat. Secara umum, selama lebih dari tiga dekade produksi beras dalam
negeri belum mampu memenuhi kebutuhan. Dengan kata lain, Indonesia hampir
selalu defisit, sehingga masih tergantung pada impor (Sudaryanto et al., 2006).
Peningkatan produksi padi terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan
beras. Disisi lain banyak kendala yang harus dihadapi salah satunya serangan
hama penyakit dan semakin kompleks akibat perubahan iklimg lobal. Hama dan
penyakit padi merupakan salah satu cekaman biotic yang menyebabkan senjang
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hasil antara potensi hasil dan hasil aktual, dan juga menyebabkan produksi tidak
stabil. Hasil padi rata-rata 3,3 tI ha, pada hal hasil yang bisa dicapai 5,6 tlha.
Senjang hasil tersebut disebabkan oleh penyakit sebesar 12,6% dan hama 15,2
%. Di Indonesia, potensi hasil varietas padi yang dilepas berkisar antara 5-9 t/ha
(1994; Suprihanto et.al, 2006), sementara hasil nasional baru mencapai rata-rata
4,32 t/ha (BPS, 2001). Estimasi kehilangan hasil padi oleh hama dan penyakit
utama mencapai 212.948 t GKP/musim tanam (Soetarto et.al, 2001). Usaha
peningkatan produksi padi nasional secara berkelanjutan, khususnya melalui
peningkatan stabilitas hasil, masih berpeluang besar melalui: (1) penggunaan
sumberdaya genetic untuk perbaikan ketahanan varietas tehadap hama dan
penyakit; (2) peningkatan peran musuh alami hama dan penyakit sebagai agens
pengendali hayati; (3) pemanfaatan beragam spesies tanaman yang potensial
sebagai pestisda nabati yang efektif dan ramah lingkungan; (4) penyempitan
kesenjangan antara potensi hasil (hasil pada saat varietas dilepas) 441 dengan
hasil yang dicapai petani; (5) penekanan kehilangan hasil prapanen oleh hama dan
penyakit masih diatas15%; (6) peningkatan pemahaman epidemiologi penyakit
dan ekologi hama yang akan menghasilkan komponen teknologi baru
Pengendalian Hama Terpadu (PHT).
Untuk mengetahui ketahanan varietas terhadap serangan penyakit, perlu
dilakukan pengkajian lapang. Pengkajian yang akan dilakukan adalah keragaan
beberapa varietas padi terhadap serangan penyakit bercak coklat. Penyakit bercak
coklat banyak menyerang pertanaman padi di provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
dengan demikian diharapkan dapat menemukan varietas padi yang tahan terhadap
serangan penyakit bercak coklat.

Tempat dan Waktu

METODOLOGI

Pengkajian ini dilaksanakan di lahan sawah bukaan baru Desa Namang,
Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung pada
Musim Tanam Mei - September 2011.
Karakteristik Lokasi Kajian
Hasil analisis tanah sifat kimia tanah pada lokasi kajian dapat dilihat pada
tabel. 1 dan data sebaran cuaca dapat dilihat pada tabel. 1 di bawah ini:
Tabel 1. Sifat dan ciri kimia tanah di lokasi pengkajian
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Parameter
pH H2O
C-organik (%)
N total (%)
P2O5 Bray 1 (ppm P2O5)
K-dd (cmol(+)/kh)
Ca-dd (cmol(+)/kg)
Mg-dd (cmol(+)/kg)
Na-dd (cmol(+)/kg)
Al3+ (cmol(+)/kg)
H+ (cmol(+)/kg)
Tekstur
Pasir (%)
Debu (%)
Liat (%)

Nilai
5,5
10,75
0,48
13,6
0,57
6,49
0,95
0,57
0,47
0,20

Keterangan
Masam
Sangat Tinggi
Sedang
Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Rendah
Liat Berdebu

17
25
58

Keterangan: Hasil analisis tanah oleh Balai Penelitian Tanah
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Prosedur Pelaksanaan
Alat dan bahan yang digunakan dalam pengkajian ini adalah meteran,
penggaris, timbangan, sabit bergerigi, ember, alat tulis, benih padi (Inpari 2, Inpari
6, Inpari 10, Inpari 13, dan Ciherang), urea, SP-36, KCl, kapur, pupuk kandang
sapi.
Pengolahan tanah dilakukan 2 (dua) kali, yaitu pengolahan tanah pertama
dilakukan dengan bajak singkal (kedalaman 10 cm – 20 cm) dan pengolahan tanah
kedua dilakukan dengan bajak garu sampai melumpur, kemudian perataan tanah
sampai siap tanam. Penanaman dilakukan dengan menggunakan bibit muda yang
berumur 20 hari setelah semai, dan ditanam sebanyak 2 (dua) bibit per rumpun.
Cara tanam yang digunakan adalah cara tanam jajar legowo 2:1 (20 cm x 10 cm)
x 40 cm, yaitu cara tanam berselang-seling 2 (dua) baris dan 1 (satu) baris
kosong. Ulangan menggunakan petani penggarap.
Dosis pupuk yang digunakan adalah 300 kg NPK/ha, dan 100 kg/ha Urea.
Pupuk NPK diberikan 2 (dua) kali masing-masing pada saat tanaman umur 7 hari
setelah tanam (HST), dan 25 HST, masing-masing 50% dosis. Pupuk urea
diaplikasikan 3 kali pada umur 7 HST, 25 HST, dan 45 HST masing-masing 25%,
50%, dan 25% dosis. Kapur dan pupuk organik diberikan 2 (dua) minggu sebelum
tanam atau pada saat pengolahan pertama dengan dosis masing-masing 1 ton/ha.
Parameter tanaman yang diamati adalah persentase serangan penyakit
bercak coklat, tinggi tanaman, jumlah anakan, jumlah butir per malai, panjang
malai, gabah hampa, dan produksi. Untuk mengetahui suatu varietas tahan
terhadap serangan penyakit bercak coklat akan dilakukan perbandingan antara
persentase serangan antar varietas dengan paremeter pertumbuhan dan hasil
masing-masing varietas. Varietas yang memiliki persentase serangan rendah dan
produksi tinggi dikatagorikan varietas yang tahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Keragaan agronomis padi varietas Inpari 2, Inpari 6, Inpari 10, Inpari 13,
dan Ciherang terhadap serangan penyakit bercak cokelat di lahan sawah bukaan
baru Desa Namang, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan
Bangka Belitung disajikan pada Tabel 2 berikut.
Tabel 2. Rata-rata persentase serangan penyakit bercak cokelat pada beberapa
varietas padi sawah di Desa Namang Kecamatan Namang kabupaten
Bangka Tengah
No
Varietas
Persentase serangan
1
Inpari 2
36,67
2
Inpari 6
25
3
Inpari 10
21,67
4
Inpari 13
80
5
Ciherang
20
Dari tabel 2 di atas dapat kita lihat, bahwa varietas Ciherang dan Inpari 10
lebih tahan terhadap serangan bercak cokelat dibandingkan varietas yang diuji
lainnya. Presentasi serangan penyakit percak coklat terrendah dimiliki varietas
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Ciherang (20 %) dan Inpari 10 (21,67 %), sedangkan varietas yang banyak
terserang penyakit bercak coklat adalah varietas Inpari 13 sebesar 80 %.
Tabel 3. Keragaan agronomis padi varietas Inpari 2, Inpari 6, Inpari 10, Inpari 13,
dan Ciherang di lahan sawah bukaan baru Desa Namang, Kecamatan
Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung
No

Varietas

Tinggi
Tanaman
(cm)

Jumlah
anakan
(batang)

Panjang
Malai
(cm)

Jumlah
gabah/
malai

Persentase (%)

1

INPARI 2

86,22

15,11

20,49

75,67

53,61

46,39

Bobot
1000
Butir
(g)
34

Bernas

Hampa

Produksi
(ton)

2

INPARI 6

90,83

10,83

24,68

145

56,25

43,75

37

3,63

3

INPARI 10

90,57

16,39

22,82

88,54

60,97

39,03

34

5,24

4

INPARI 13

82,62

11,05

22,85

112,57

57,64

42,36

25,33

4,19

5

CIHERANG

87,17

16,5

22,28

109

83,35

16,65

28

4,13

Pada tabel 3 terlihat varietas Inpari 10 memiliki komponen pertumbuhan dan
hasil yang lebih baik dari varietas lainnya. Jumlah ananakan produktif dan
persentase gabah bernas varietas Inpari 10 lebih tinggi dibandingkan dengan
varietas lainya. Dengan demikian, varietas Inpari 10 memiliki ketahan terhadap
serangan penyakit bercak cokelat. Hal ini, terlihat dari produksi Inpari 10 sebesar
5,24 ton/ha. Produksi tersebut menunjukan bahwa Inpari 10 lebih adaptif dengan
lingkungan, sehingga dapat dijadikan varietas yang direkomendasikan untuk
ditanam di daerah yang sering terserang penyakit bercak coklat.
Pembahasan
Kerusakan yang diakibatkan serangan bercak cokelat akan berpengaruh
terhadap pertumbuhan dan komponen hasil. Hasil penelitian Kaher dan Lamid
(1992), bahwa varietas yang memiliki tingkat adaptasi baik dengan media tanam
dapat meningkatkan hasil dan mudah diterima petani. Sementara itu, Suprihatno
et al. (2004), menambahkan bahwa varietas yang memiliki anekaragaman
keunggulan, termasuk budidaya hasil tinggi merupakakan andalan dalam
meningkatkan produksi padi nasional. Widiarta et al. (2011), bahwa varietas
unggul merupakan komponen teknologi yang terbukti andal dalam meningkatkan
produksi berdaya hasil tinggi, tahan terhadap hama penyakit utama, dan toleran
terhadap kondisi lingkungan tertentu. Hasil penelitian Jonharnas dan Sembiring
(2007), menyebutkan bahwa penggunaan varietas unggul yang telah diuji dan
tidak berubah keunggulannhya karena faktor hubungan penotipe dan lingkungan
merupakan komponen untuk meningkatkan hasil. Nursyamsi et al. (2001) dan
Burbery dan Taher (1993), bahwa selain penggunaan varietas toleran upaya yang
dapat ditempuh untuk meningkatkan produktivitas tanah dan hasil padi sawah
adalah, pemberian pupuk organik dan kapur, pemupukan P dan K yang relatif
tinggi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Susanto et al. (2003), melaporkan
bahwa penggunaan benih bermutu dan vigour yang baik akan memberikan hasil
gabah yang lebih tinggi. Suhartono et al. (2004) mengatakan dalam pemilihan
varietas perlu memperhatikan kondisi wilayah dan sifat unggul dari varietas yang
tersedia serta tekstur nasi ikut menentukan akan kebutuhan konsumen suatu
daerah.
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4,05

Menurut Satria (2009), pH tanahnya optimal (pH 6-7) tanaman padi akan
tumbuh lebih sehat, subur, tahan dari gangguan hama dan penyakit serta dapat
berproduksi tinggi dengan mutu panen yang baik. Pemberian kapur salah satunya
kapur DSP (Dolomit Super Prima) dapat meningkatkan perkembangan mikro
organisme dalam tanah, tanah lebih gembur dan subur, memperlancar penyerapan
zat-zat makanan dari dalam tanah, dan unsur hara dibutuhkan tanaman terserap
dengan sempurna. Lahan yang kekurangan zat kalsium dan magnesium tanahnya
akan bereaksi masam sehingga zat fosfat (P) terfiksasi oleh zat aluminium (Al) dan
zat besi (Fe) serta zat mangan (Mn). Dengan demikian, zat fosfor (P) tidak terserap
maksimal oleh tanaman. Dengan demikian peredaran zat fosfat akan terhambat
dalam proses metabolisme dalam tubuh tanaman, sehingga tanaman mudah
terserang hama dan penyakit, batang lunak mudah rebah, produksi rendah. Selain
itu, akibat Zat Al, Fe dan Mn dalam keadaan berlebihan akan menjadi racun dan
meracuni tanaman, sehingga tanaman mudah terserang hama dan penyakit dan
produksi menurun. Menurut Hakim et al. (1986), pengaruh kapur yang menonjol
terhadap kimia tanah adalah berupa naiknya kadar Ca dan pH tanah, sehingga
reaksi tanah mengarah ke netral. Di lain pihak terjadi penurunan kandungan Al-dd
dan kejenuhan Al. Dengan naiknya pH tanah dan tersedianya beberapa hara yang
dibutuhkan biologi tanah menyebabkan jasad hidup ini lebih mudah diperoleh
energi dan materi dalam jumlah banyak. Sedangkan secara tidak langsung
penambahan kapur menciptakan suasana tumbuh yang baik bagi akar. Lingkungan
tumbuh yang baik itu memungkinkan akar menjadi lebih luas. Akibat semuanya itu
serapan hara menjadi lebih baik dan efisien. Meningkatnya serapan hara, akibat
perbaikan sifat dan ciri tanah dengan kapur ini akan menyebabkan pertumbuhan
dan produksi meningkat
KESIMPULAN
1. Varietas Inpari 10 memiliki pertumbuhan dan produksi, serta ketahanan
terhadap serangan penyakit bercak coklat lebih baik dari varietas lainnya.
2. Varietas Inpari 10 layak dikembangkan untuk daerah yang sering terserang
penyakit bercak coklat.
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ANALISIS SENSITIVITAS BEBERAPA VARIETAS INPARI PADI
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Eka Triana Yuniarsih

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan
Jl. Perintins Kemerdekaan Km. 17,5 Sudiang-Makassar

Email: ekatriana.yuniarsih@yahoo.com

ABSTRAK
Kabupaten Kepulauan Selayar satu-satunya kabupaten di Sulawesi selatan yang
seluruh wilayahnya terpisah dari daratan Sulawesi Selatan dan terdiri dari gugusan
beberapa pulau. Padi merupakan komoditas tanaman pangan yang potensial
dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Tahun 2012, luas panen padi
di Selayar mencapai 4.076 ha dengan produksi sebanyak 20.653 ton padi atau
produktivitasnya sebesar 5,07 ton/ha (BPS SulSel, 2012). Pengkajian ini dilakukan
di Kabupaten Kepulauan Selayar pada bulan Maret – September 2011. Metode
pengkajian yang digunakan dengan metode pendampingan melalui introduksi
teknologi dengan menggunakan varietas Inpari 7, Inpari 8 dan Inpari 10. Hasil
pengkajian pada memberikan hasil produksi yang cukup tinggi yaitu diata 9 ton
per hektar, dengan keuntungan yang diperoleh adalah lebih dari 25 juta rupiah.
Alokasi biaya tertinggi berturut-turut pada usahatani padi dengan varietas Inpari
adalah pada biaya tenaga kerja dan biaya pupuk yaitu 61,87% dan 29,37%. Untuk
memperoleh titik impas produksi (TIP) pada Inpari 7, Inpari 8 dan Inpari 10
dibutuhkan 1.916 kg/ha, untuk TIH pada Inpari 8 dibutuhkan harga Rp. 678/kg
lebih rendah dari Inpari 7 dan Inpari 10 yaitu Rp. 721 dan Rp. 729/kg. Hasil
analisis sensitivitas menunjukkan bahwa pada semua skenario (produksi turun
10%, harga produksi turun 15% dan biaya naik 15%) teknologi introduksi Inpari
7, Inpari 8 dan Inpari 10 tetap memberikan keuntungan. Hal ini dapat dilihat dari
nilai B/C yang lebih besar dari 0.

Kata Kunci : Padi, Inpari, Sensitivitas

PENDAHULUAN
Kabupaten Selayar merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Sulawesi
yang memiliki kekhususan, satu-satunya kabupaten di Sulawesi selatan yang
seluruh wilayahnya terpisah dari daratan Sulawesi Selatan dan lebih dari itu
wilayah Kabupaten Selayar terdiri dari gugusan beberapa pulau sehingga
merupakan wilayah kepulauan dan disebut daerah maritim, sehingga mata
pencaharian penduduk di Selayar tidak bias lepas dari seputar laut dan kelautan.
Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi yang cukup besar di sektor
pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Sektor Tanaman pangan yang sudah
menjadi prioritas diantaranya adalah tanaman padi. Luas panen padi di Selayar
adalah 4.076 ha dengan produksi sebanyak 20.653 ton padi atau produktivitasnya
sebesar 5,07 ton/ha (BPS SulSel, 2012). Sejak adanya program (SL) PTT padi
yang dilakukan di Selayar, produktivitas padi di Selayar sudah mulai meningkat
bahkan pada tahun 2011 produktivitasnya bersaing dengan rata-rata produktivitas
di SulSel yaitu 5,08 ton/ha. Salah satu faktor peningkatan produksi padi adalah
penggunaan varietas unggul baru yang mulai digunakan oleh petani di Selayar,

Prosiding Seminar Regional: Akselerasi Inovasi Teknologi Pertanian Mendukung
Ketahanan Pangan Dalam Mengantisipasi Perubahan Iklim Di Wilayah Kepulauan

57

serta implementasi teknologi PTT padi padi yang dilakukan dilahan petani. Hasil
penelitian Sama et al.,(1997), Idris et al., (1999) dan Suharno et al., (2000)
menunjukkan bahwa melalui perbaikan teknologi budidaya seperti pemupukan,
waktu tanam yang tepat dan pengendalian jasad pengganggu, hasil padi sawah
dengan menanam varietas unggul dapat mencapai 4,4 – 7,2 ton/ha.
Peningkatan produksi padi di Selayar diharapkan sejalan dengan
peningkatan modal petani serta ketersediaan pupuk dan benih yang dibutuhkan
oleh petani sehingga diharapkan petani konsisten dalam penerapan teknologi
budidaya padi karena akan berpengaruh pada biaya produksi usahatani padi,
harga jual gabah di Selayar dan menentukan alokasi penerimaan petani di Selayar.
Pengkajian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis alokasi pembiayaan
dan penerimaan usahatani padi yang dilakukan petani di Kabupaten Kepulauan
Selayar.
METODOLOGI
Pengkajian dilakukan di Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan
selayar pada bulan Maret sampai dengan September 2011. Teknologi yang
dilakukan adalah penggunaan VUB padi Inpari 7, Inpari 8, dan Inpari 10;
penggunaaan pupuk urea dan pupuk NPK, pengendalian OPT, menggunakan
sistem jajar legowo 2:1 dan penggunaan pestisida dan herbisida pra tumbuh pada
petak percobaan 1 ha. Para meter yang diamati adalah :
1. Jumlah input yang dipergunakan (kg ; liter)
2. Harga masing-masing (Rp/kg ; Rp/liter)
3. Jumlah produksi yang diperoleh (kg/ha)
4. Harga produksi (Rp/kg)
Analisis data yang dipergunakan adalah :
1. Analisis usahatani : Л = Q.pQ – Xi.pXi
Dimana : Л
= Keuntungan (Rp/ha)
Q = Jumlah Produksi (Kg/ha)
pQ = Harga Produksi (Rp/kg)
Xi = Jumlah Input (Kg;Liter)
pXi = Harga input (Rp/kg;Rp/Liter)
2. Analisis nilai tukar penerimaan
Titik Impas Produksi (TIP) = Bp
Hp
Titik Impas Harga (TIH) = Bp
S
Dimana : Ti = Titik impas produksi (kg)
Bp = Biaya Produksi (Rp)
Hp = Harga Produk (Rp/kg)
S = Volume
3. Analisis Sensitivitas dengan 3 skenario
a. Harga produksi turun 10%
b. Biaya produksi naik 15%
c. Produksi turun 15%
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Keragaan produksi padi di Kab. Kepulauan Selayar
Kabupaten Selayar mempunyai luas daratan 1.357,03 km persegi dan luas
wilayah lautan 9.146,66 km persegi. Secara administrasi Kabupaten Selayar
terbagi menjadi menjadi 11 kecamatan, 7 kelurahan dan 67 desa. Potensi lahan
sawah di Kab. Selayar 7.140 Ha terdiri dari sawah irigasi sederhana, dan sawah
tadah hujan (Tabel.1)
Tabel 1. Perkembangan Luas Lahan Sawah di Kab. Kepulauan Selayar, 2012
Tahun
Jenis Lahan Sawah
Irigasi
Tadah Hujan
Sederhana
2008
545
2.477
2009
545
2.977
2010
545
3.880
2011
545
3.880
2012
750
3.880
Sumber : SulSel dalam angka dan DDA Selayar
Pada tahun 2012, lahan sawah irigasi di Kab. Selayar mengalami perluasan
205 ha, tetapi pada lahan sawah tadah hujan luasannya tidak mengalami
perkembangan sejak tahun 2010 sampai tahun 2012 yaitu 3.880 ha. Kab. Selayar
merupakan daerah kepulauan dengan luas daratan yang terbatas sehingga akan
sulit untuk melakukan perluasan, dan hanya pulau-pulau tertentu yang memiliki
potensi pertanaman padi seperti Pulau Jampea, sedangkan sebagian lainnya
merupakan lahan kering iklim kering.
Program SLPTT dilakukan oleh Pemda Selayar sejak tahun 2008, kemudian
BPTP mengawal pendampingan SLPTT padi sejak tahun 2010. Hal ini berdampak
sangat positif terhadap peningkatan pertanaman padi di Kab. Selayar.
Tabel

2. Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi di Kab.
Kepulauan Selayar Lima Tahun Terakhir

Tahun

2008
2009
2010
2011
2012
Laju Pertumbuhan
(%)

Luas
Panen
(ha)
2.670
4.006
2.183
3.999
4.076
22,41

Produksi
(ton)
7.671
20.343
9.202
17.279
20.653
54,43

Perkembangan
Produktivitas
(ton/ha)
2,87
5,08
4,22
4,32
5,07
19,95

Produktivitas
SulSel
(ton/ha)
4,73
5,02
5,03
4,95
5,08
1,84

Sumber : Sulsel Dalam Angka dan Kepulauan Selayar Dalam Angka, 2012
Tabel 2. Perkembangan Luas panen, produksi dan produktivitas padi di
Kab. Selayar sejak lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang positif,
walaupun terjadi penurunan luas panen pada tahun 2010 sehingga berpengaruh
pada produksi padi di Kab. Selayar.
Adanya program SLPTT baik yang
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dilaksanakan oleh Pemda Kab. Selayar dan BPTP SulSel berpengaruh pada
peningkatan produktivitas padi pada tahun 2011 dan 2012, hal ini ditunjukka
dengan laju peningkatan produktivitas padi di Kab. Selayar mencapai 5,08 ton/ha.
Pelaksanaan pendampingan PTT padi seperti penggunaan VUB padi oleh petani
yang direkomendasikan oleh Badan Litbang Pertanian menjadi salah satu faktor
meningkatnya produksi padi di Selayar.
Struktur Biaya dan Penerimaan Usahatani Padi
Hasil pengkajian menunjukkan bahwa teknologi introduksi khususnya VUB
padi varietas Inpari 7, Inpari 8, dan Inpari 10 mampu memberikan produksi yang
cukup tinggi yaitu diatas 9 ton per hektar tidak jauh dari potensi hasil deskripsi
varietas padi yaitu 8,7 sampai 9,9 ton per hektar. Kesesuaian lahan akan varietas
yang diintroduksikan menjadi faktor peningkatan produksi padi di Selayar.
Tabel 3. Analisis Keuntungan Usahatani Beberapa Inpari Padi di Kab. Kepulauan
Selayar, 2012
Uraian

Inpari 7

A. Produksi (kg)

%

Inpari 8

9300

%

Inpari 10

9900

%

9200

B. Biaya (Rp.)
1. Benih

187.500

2.80

187.500

2.80

187.500

2. Pupuk

1.970.000

29.37

1.970.000

29.37

1.970.000

a. Urea

450.000

450.000

b. NPK

520.000

520.000

520.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

c. Organik

2.80
29.37

450.000

3. Pestisida

250.000

3.73

250.000

3.73

250.000

3.73

4. Herbisida

150.000

2.24

150.000

2.24

150.000

2.24

4.150.000

61.87

4.150.000

61.87

4.150.000

5. Tenaga Kerja
a.Pengolahan Tanah

600.000

600.000

600.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

300.000

300.000

300.000

d. Panen

2.000.000

2.000.000

2.000.000

C. Total Biaya

6.707.500

6.707.500

6.707.500

3.500

3.500

3.500

E. Penerimaan

32.550.000

34.650.000

32.200.000

F. Keuntungan

25.842.500

27.942.500

25.492.500

b. Penanaman
c.Pemupukan, Penyiangan

D. Harga Produksi

G. B/C Ratio

4.9

5.2

61.87

4.8

Sumber : Analisis Data Primer, 2012

Analisis usahatani Tabel 3, menunjukkan bahwa VUB Inpari 8 memberikan
keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan Inpari 7 dan Inpari 10, yaitu mencapai
Rp. 25.842.500, kondisi ini sangat menguntungkan petani, karena dengan
menerapkan teknologi introduksi utamanya VUB padi, biaya yang dikeluarkan
khususnya benih jauh berkurang dibandingkan dengan teknologi yang biasa
diterapkan petani. Dalam hal ini petani dapat mengintroduksi varietas Inpari yang
mampu memberikan hasil yang maksimal pada usahataninya.
Analisis Titik Produksi (TIP) dan Titik impas Harga (TIH)
Analisis TIP dan TIH dilakukan untuk mengetahui hubungan antara biaya,
penerimaan, dan volume produksi. Menurut Hansen dan Mowen (2005:274) Titik
Impas adalah titik dimana total pendapatan sama dengan total biaya, titik dimana
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laba sama dengan nol atau menurut Hongren (2005) Titik Impas adalah jumlah
penjualan output yang akan menyamakan pendapatan tital dengan biaya total,
yaitu jumlah penjualan output yang akan menghasilkan laba operasi nol. Dari hasil
kajian diperoleh titik impas dari usahatani di Kab. Selayar pada Tabel….
Tabel 4. Analisis Titik Impas Produksi (TIP) dan Titik Impas Harga (TIH) Beberapa
Varietas Inpari Padi di Kab. Kep. Selayar, 2012.
No

Inpari 7

Inpari 8

Total Biaya (Rp)
6,707,500
Produksi Aktual
9,300
(kg/ha)
3
Harga Aktual
3,500
(Rp/kg)
4
TIP (kg/ha)
1,916
5
TIH (RP/kg)
721
Sumber : Analisis Data Primer, 2012

6,707,500
9,900

Inpari
10
6,707,500
9,200

3,500

3,500

1,916
678

1,916
729

1
2

URAIAN

Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa TIP baik Inpari 7, Inpari 8 dan Inpari
10 memiliki nilai yang sama yaitu 1.916 kg/ha, sedangkan pada TIH masingmasing Inpari berbeda, untuk Inpari 7 Rp. 721/kg, Inpari 8 Rp.678/kg, Inpari 10
Rp. 729/kg.
Nilai TIP 1.916 kg/ha menunjukkan bahwa untuk memperoleh titik impas
pada introduksi baik Inpari 7, Inpari 8 dan Inpari 10 diperlukan produksi yang
lebih kecil, tetapi produksi yang akan dicapai mempunyai jumlah yang berbedabeda, yang tertinggi adalah Inpari 8 dan yang terendah Inpari 10. Sementara itu
pada TIH masing-masing Inpari berbeda-beda, untuk Inpari 8 dengan TIH yang
rendah mampu menghasilkan produksi yang tinggi, sedangkan TIH Inpari 7 dan
Inpari 8 yang tinggi menghasilkan produksi dibawah Inpari 8. Hal ini menunjukkan
bahwa untuk memperoleh titik impas pada Inpari 8 dibutuhkan harga yang lebih
rendah dan untuk memperoleh titik impas pada Inpari 7 dan 10 dibutuhkan harga
yang lebih tinggi dari Inpari 8.
Petani tidak akan menerapkan teknologi baru (teknologi introduksi) jika
hanya memberikan titik impas. Petani membutuhkan titik impas “plus”, yang
berarti bahwa teknologi baru harus mampu memberikan keuntungan di atas
keuntungan yang selama ini mereka peroleh dengan menggunakan teknologi yang
biasa dilakukan petani (Malian et al, 1987).
Analisis Sensitivitas
Analisis sensitivitas dilakukan untuk mengetahui perubahan harga baik input
maupun output, sehingga pada kajian ini dilakukan dengan 3 skenario, yaitu :
a. Harga produksi turun 10%
b. Biaya naik 15%
c. Produksi turun 15%
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Tabel 5 . Analisis Sensitivitas beberapa Varietas Inpari Padi di Kab. Kepulauan
Selayar, 2012
Inpari 7
No

Uraian

Harga
Produksi Biaya Naik
Turun
15%
10%

Inpari 8
Produksi
Turun
15%

Harga
Produksi Biaya Naik
Turun
15%
10%

Inpari 10
Produksi
Turun
15%

Harga
Produksi Biaya Naik
Turun
15%
10%

Produksi
Turun
15%

1

Total Biaya (Rp)

6,707,500

7,621,125

6,615,000

6,707,500

7,621,125

6,615,000

6,707,500

7,621,125

6,615,000

2

Produksi (Kg/ha)

9,3

9,3

7,905

9,9

9,9

8,415

9,2

9,2

7,82

3

Harga (Rp/kg)

3,15

3,5

3,5

3,15

3,5

3,5

3,15

3,5

3,5

4

Penerimaan (Rp)

29,295,000 32,550,000 27,667,500 31,185,000 34,650,000 29,452,500 28,980,000 32,200,000 27,370,000

5

Keuntungan (Rp/ha)

22,587,500 24,928,875 21,052,500 24,477,500 27,028,875 22,837,500 22,272,500 24,578,875 20,755,000

6

B/C

3.37

3.27

3.18

3.65

3.55

3.45

3.32

3.23

3.14

7

R/C

4.37

4.27

4.18

4.65

4.55

4.45

4.32

4.23

4.14

Sumber : Analisis data primer, 2012.

Hasil analisis pada Tabel 5, menunjukkan bahwa pada berbagai skenario
yang dilakukan teknologi introduksi varietas Inpari masih memberikan
keuntungan. Hal ini ditunjukkan dari nilai R/C lebih besar dari 1. Perubahan harga
turun 10% atau produksi turun 15%, usahatani padi menggunakan varietas Inpari
7, Inpari 8 dan Inpari 10 masih tetap memberikan keuntungan yang tinggi.
KESIMPULAN
1. Hasil pengkajian pada beberapa varietas Inpari baik Inpari 7, Inpari 8 dan Inpari
10 di Kab. Kepulauan Selayar memberikan hasil produksi yang cukup tinggi yaitu
diata 9 ton per hektar, dengan keuntungan yang diperoleh adalah lebih dari 25
juta rupiah.
2. Alokasi biaya tertinggi berturut-turut pada usahatani padi dengan varietas
Inpari adalah pada biaya tenaga kerja dan biaya pupuk yaitu 61,87% dan
29,37%.
3. Untuk memperoleh titik impas produksi (TIP) pada Inpari 7, Inpari 8 dan Inpari
10 dibutuhkan 1.916 kg/ha, untuk TIH pada Inpari 8 dibutuhkan harga Rp.
678/kg lebih rendah dari Inpari 7 dan Inpari 10 yaitu Rp. 721 dan Rp. 729/kg.
4. Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa pada semua skenario (produksi
turun 10%, harga produksi turun 15% dan biaya naik 15%) teknologi introduksi
Inpari 7, Inpari 8 dan Inpari 10 tetap memberikan keuntungan. Hal ini dapat
dilihat dari nilai B/C yang lebih besar dari 0.
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INTRODUKSI PADI GOGO VARIETAS SITU BAGENDIT UNTUK
KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT
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Kompleks Pertanian Kusu, Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan
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ABSTRAK
Usahatani padi gogo mencapai 60% dari total budidaya tanaman padi di
Halmahera Barat. Proporsi usahatani yang besar tersebut belum diikuti dengan
peningkatan produktivitas. Kajian bertujuan untuk memperoleh teknologi
usahatani padi gogo dengan produktivitas yang tinggi. Kajian dilakukan di Desa
Akediri, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara.
Teknologi introduksi padi gogo varietas Situ Bagendit menghasilkan beras
sebanyak 1,1 ton/ha/musim tanam, sedangkan teknologi petani dengan varietas
lokal Kayeli hanya 0,54 ton/ha/musim tanam. Teknologi introduksi padi gogo
varietas Situ Bagendit layak dilakukan, menguntungkan, dan dapat
direkomendasikan.

Kata kunci : padi gogo, Situ Bagendit, Kayeli, ketahanan pangan

PENDAHULUAN
Padi gogo mulanya hanya sebagai tanaman penyangga kebutuhan pangan
disamping jagung. Namun seiring meningkatnya permintaan kebutuhan pangan
maka padi gogo di Maluku Utara dibudidayakan dalam skala yang lebih besar. Padi
gogo yang dibudidayakan berasal dari jenis lokal dengan umur panen 5-6 bulan.
Salah satu varietas lokal yang sampai saat ini masih ditanam petani yaitu Kayeli.
Usahatani padi gogo masih bersifat tradisional sehingga rata-rata hasil yang
diperoleh < 2,0 ton/ha/MT (Anonimous, 2006). Kabupaten Halmahera Barat
memiliki potensi lahan kering yang cukup luas untuk usahatani padi gogo.
Usahatani padi gogo di daerah ini lebih luas dibandingkan padi sawah. Luas lahan
padi gogo 894 ha dengan produksi 2.263 ton per tahun (Anonimous, 2007). Hasil
tersebut masih dapat ditingkatkan karena produktivitas padi gogo di daerah lain
seperti Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,
dan Sulawesi Selatan diatas 2,6 ton/ha/MT.
Dalam upaya meningkatkan kecukupan dan kemandirian pangan yang
berlanjut, sangat perlu dilakukan optimalisasi lahan dengan pendekatan teknologi,
misalnya dengan introduksi padi gogo varietas unggul. Salah satu varietas unggul
padi gogo yaitu Situ Bagendit. Jenis padi gogo ini memiliki produktivitas 4,0
ton/ha/MT GKG (Anonimous, 2008) dan lebih cepat dipanen dibandingkan dengan
varietas lokal. Introduksi varietas Situ Bagendit yang dipadukan dengan komponen
teknologi lainnya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas padi gogo di
daerah ini. Kajian bertujuan untuk mendapatkan paket teknologi usahatani padi
gogo dengan produktivitas yang tinggi.
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METODOLOGI
Kajian dilaksanakan di Desa Akediri, Kecamatan Jailolo, Kabupaten
Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara pada bulan Oktober 2007 sampai Februari
2008. Kajian dilakukan pada lahan petani dengan luas 1,0 ha. Kajian menggunakan
rancangan petak berpasangan yang terdiri dari dua perlakuan yaitu teknologi
introduksi dan teknologi petani. Perlakuan teknologi introduksi mengikuti Petunjuk
Teknis Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi Gogo (Suharno, 2007;
Anonimous, 2008) sedangkan perlakuan teknologi petani sesuai dengan kebiasaan
yang dilakukan (Tabel 1).
Data dianalisis dengan analisis imbangan penerimaan dan biaya (Revenue
Cost Ratio) untuk mengetahui tingkat efisiensi usahatani, analisis titik impas
produksi (TIP) dan titik impas harga (TIH) untuk mengetahui tingkat keuntungan
serta kelayakan suatu usahatani (Sudana et al., 2002). Analisis Marginal Benefit
Cost Ratio (MBCR) digunakan untuk mengevaluasi pilihan teknologi baru yang
mungkin dapat menggantikan teknologi lama. MBCR = 1 berarti teknologi baru
tidak memberikan tambahan penerimaan dibanding teknologi lama, MBCR ≥ 2,
berarti teknologi baru layak untuk direkomendasikan (Kaliky & Widodo, 2006).
Tabel 1. Keragaan usahatani padi gogo pada teknologi introduksi dan eksisting
No.

Komponen Teknologi

1.

Pengolahan tanah
- Sistem olah tanah
- Tenaga kerja (Borong)

2.

Penggunaan benih
- Varietas
- Kelas benih
- Jumlah (per ha)
Penanaman
- Jumlah biji per lubang (btr)
- Jarak tanam (cm)
- Sistem tanam
Pemupukan (per/ha)
Pertama
Kedua

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Penyiangan
- Volume/frekuensi
- Alat yang digunakan
Pengendalian hama penyakit
Sumber air
Panen
Umur panen (hr)
Alat panen
Perontokan
Penjemuran
Pentapisan
Pengemasan
Peruntukan

Perlakuan
Teknologi introduksi
Teknologi petani
OTS
Hand traktor

OTS
Ternak sapi

Situ Bagendit
FS
25 kg

Kayeli (lokal)
Turunan ke-n
40 kg

4-6
30 x 30
Tugal

10-12
100 x 100
Larik potong (lokal)

70 kg SP-36 + 50 kg KCl
75 kg Urea

50 kg Urea
-

2 kali
Cangkul
PHT
Air hujan

1 kali
Cangkul
Cara tradisional
Air hujan

110-120
Sabit
Power threser
Lantai jemur
2 kali
Karung plastik 2 lapis
Konsumsi dan benih

150-180
Ani-ani
Diinjak-injak
Tikar
1 kali
Wadah terbuka
Konsumsi
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HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Keragaan Agronomi
Umur panen dan tinggi tanaman padi gogo varietas Situ Bagendit lebih
singkat dan lebih pendek dibanding varietas lokal Kayeli (Tabel 2). Pertumbuhan
padi gogo varietas Situ Bagendit yang cepat, ditandai dengan umur panen yang
pendek, menunjukkan bahwa varietas tersebut lebih responsif terhadap lahan
kering dan mampu memanfaatkan unsur hara lebih optimal untuk pertumbuhan
(Gardner et al., 1991; Winarmo, 2005).
Tabel 2. Morfologis tanaman padi gogo varietas Situ Bagendit dan Kayeli
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uraian
Umur panen (hr)
Bentuk tanaman
Tinggi tanaman (cm)
Jumlah
anakan
produktif
Warna kaki
Warna batang
Warna daun
Permukaan daun

Varietas padi gogo
Situ Bagendit
Kayeli
110-120
150-180
Tegak
Tegak
85
115
8-11
7-8
Hijau kekuningan
Hijau keunguan
Hijau kekuningan
Hijau
Hijau kekuningan
Hijau tua
Halus
Tulang daun menonjol

Varietas Situ Bagendit memiliki jumlah anakan produktif lebih banyak daripada
varietas lokal Kayeli (Tabel 2). Jumlah anakan lebih banyak disebabkan pengaruh
faktor genetis dan kemampuan yang lebih baik dalam memanfaatkan unsur mikro
tanaman untuk pertumbuhan (Anonimous, 2008). Varietas unggul dengan ciri
morfologi daun tegak, anakan produktif banyak akan meningkatkan kemampuan
menangkap cahaya yang lebih besar sehingga mempunyai keunggulan dalam laju
fotosintesis. Ini membuat tanaman mampu menyediakan energi untuk tumbuh dan
beranak lebih banyak (Gardner et al., 1991)
Pemberian pupuk menyebabkan faktor genetis muncul secara optimal karena
dirangsang oleh lingkungan mikro yang kondusif. Pemberian pupuk yang tepat
jenis dan waktu serta berimbang dapat menentukan jumlah anakan produktif padi.
Pupuk Urea, SP-36, dan KCl diperlukan dalam memacu pertumbuhan anakan,
resistensi terhadap hama dan penyakit, memacu perakaran, dan secara umum
untuk proses fisiologis (Lingga & Marsono, 2004). Unsur-unsur tersebut
ketersediannya sangat sedikit di tanah, terutama di lahan kering. Lahan kering
masam umumnya miskin akan unsur hara esensial seperti N, P, K dan Ca sehingga
perlu di tambahkan dari luar (Anonimous, 2008; Winarmo, 2005).
Penyiangan mempengaruhi pertumbuhan anakan. Introduksi dengan 2 kali
penyiangan, memberikan jumlah anakan produktif lebih banyak dibanding hanya
1 kali penyiangan. Penyiangan awal penanaman sangat penting karena
pertumbuhan awal padi gogo lambat sehingga pertumbuhan anakan bisa lebih
optimal (Purwono & Purnawati, 2007).
2. Keragaan Komponen Hasil Panen
Komponen hasil varietas Situ Bagendit rata-rata lebih rendah daripada
varietas lokal Kayeli (Tabel 3). Ini disebabkan karena adanya pengaruh genetik
varietas unggul yang secara potensial hasilnya lebih baik, juga karena perlakuan
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pemupukan (Anonimous, 2008). Varietas unggul memberikan manfaat teknis dan
ekonomis yang banyak, diantaranya pertumbuhan tanaman jadi seragam sehingga
panen jadi serempak, rendemen lebih tinggi, mutu hasil lebih tinggi dan sesuai
dengan selera konsumen, tanaman mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap
gangguan hama dan penyakit, berdaya adaptif tinggi terhadap lingkungan
sehingga dapat memperkecil biaya penggunaan input seperti pupuk dan pestisida
(Idris, 2007).
Tabel 3. Rata-rata nilai komponen hasil padi gogo pada teknologi introduksi dan
teknologi petani
No.
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.

Uraian
Panjang malai (cm)
Jumlah malai per m2
Jumlah gabah per malai
Jumlah gabah berisi per malai
Jumlah gabah hampa per malai
Bobot 1000 butir (gr)
Hasil GKP (ton/ha)
Hasil dalam bentuk beras (kg)

Perlakuan
Teknologi introduksi
Teknologi petani
22,3
24
135
109
105
98
67
56
38
42
21,7
19,9
2,20
1,08
1.100
540

Krismawati (2007) menegaskan bahwa faktor varietas dan pemupukan
berpengaruh nyata pada komponen hasil (jumlah malai per rumpun, jumlah gabah
per malai, bobot 1000 butir, dan hasil gabah per hektar). Varietas sebagai
pembawa sifat genetis dan pemupukan sebagai faktor lingkungan berinteraksi
mempengaruhi komponen hasil jumlah malai per rumpun (Gardner et al., 1991).
Varietas dapat memberikan sumbangan 10% terhadap peningkatan produksi padi,
dan jika diintegrasikan dengan pupuk dan irigasi dapat mencapai 75% (Idris,
2007). Pemupukan Urea, KCl, dan SP-36 yang tepat waktu berpengaruh terhadap
hasil tanaman karena akan meningkatkan asimilasi protein, pertumbuhan, dan
komponen hasil (Lingga & Marsono, 2004).
Penanaman varietas lokal Kayeli tidak menggunakan pupuk SP-36 dan KCl
padahal pupuk tersebut sangat diperlukan tanaman padi gogo karena ketersediaan
di tanah kering sangat kurang (Purwomo & Purnawati, 2007). Tingkat kesuburan
lahan kering umumnya lebih rendah dibanding lahan sawah, selain itu kelembaban
tanah cukup membatasi serapan hara oleh tanaman. Oleh karena itu untuk
mencapai tingkat hasil yang diharapkan, lahan kering memerlukan suplai hara
yang lebih banyak (Anonimous, 2008). Purwono & Purnawati (2007) menyatakan
bahwa pemupukan untuk padi gogo cenderung lebih banyak, terutama untuk
fosfor. Pemberian pupuk kandang juga diberikan dalam jumlah lebih banyak
karena kandungan bahan organik di lahan kering sangat rendah.
Hasil kajian usahatani padi gogo di desa Akediri, Kecamatan Jailolo,
Kabupaten Halmahera Barat diperoleh hasil 2,24 ton/ha/MT GKP. Kurang
maksimalnya hasil tersebut karena petani kooperator terlambat melakukan
penyiangan. Petani kooperator terbiasa dengan usahatani varietas lokal yang
hanya satu kali penyiangan. Walaupun demikian, hasil tersebut masih lebih baik
daripada teknologi petani yang menggunakan varietas lokal Kayeli (1,08 ton/ha/MT
GKP).
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3. Analisis Finansial Usahatani
Penerapan teknologi introduksi menghasilkan pendapatan (bruto) sebesar
Rp 6.600.000,- lebih besar dibandingkan teknologi petani yang hanya Rp
3.240.000,-(Tabel 4). Peningkatan pendapatan tersebut disebabkan karena
teknologi introduksi mampu memperbaiki kondisi tanaman sejak pertumbuhan
vegetatif hingga panen. Penggunaan varietas unggul merupakan perbaikan dari
segi genetik tanaman dan secara umum mempengaruhi produktivitas, sebaliknya
varietas lokal walaupun telah beradaptasi dengan baik namun tingkat produktivitas
tetap bahkan cenderung menurun.
Pupuk yang diberikan tepat jenis, dosis, sasaran, dan waktu akan membantu
peningkatan jumlah asimilat dari hasil fotosintesis. Kegiatan penyiangan yang
teratur (2 kali) dapat menghalangi gangguan gulma sehingga tidak terjadi
kompetisi untuk memperoleh zat hara dan cahaya matahari dengan tanaman padi.
Kondisi tersebut tidak dilakukan pada teknologi petani karena pengaruh kondisi
sosial budaya yang biasanya hanya melakukan penyiangan sebanyak 1 kali per
musim tanam. Besarnya input yang digunakan meningkatkan penggunaan tenaga
kerja (baik dari dalam maupun luar keluarga). Namun, besarnya biaya yang
dikeluarkan untuk input diimbangi pula dengan hasil yang meningkat. Artinya
pemanfaatan sarana produksi dan tenaga kerja yang tepat dan bijaksana dapat
meningkatkan produksi.
Tabel 4. Analisis usahatani padi gogo per hektar dengan teknologi introduksi dan
teknologi petani
Uraian
Volume
Output:
Hasil beras (kg)
Harga jual (Rp)
Pendapatan (Rp)
Total Output (Rp)
Input:
Penyiapan lahan (HOK)
Penanaman (HOK)
Penyiangan (HOK)
Herbisida DMA-6 (ltr)
Insektisida Regent (ltr)
Pupuk
a. Urea (kg)
b. SP-36 (kg)
c. KCl (kg)
Tenaga penyemprotan &
pemupukan (HOK)
Panen (Borong)
Perontokan (HOK/ Borong)
Pembersihan (HOK)
Pengeringan (HOK)
Penggilingan (10% hasil)
Total Input (Rp)
Keuntungan (Rp/ha)
R/C ratio
TIP
TIH
MBCR
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Teknologi Petani
Harga
Nilai
(Rp)
(Rp)

540
-

6.000
-

3.240.000
3.240.000

15
10
10
1

40.000
40.000
40.000
40.000

50
2
1
3
4
2
-

Teknologi Introduksi
Volume
Harga
Nilai (Rp)
(Rp)
1.100
-

6.000
-

6.600.000
6.600.000

600.000
400.000
400.000
40.000

15
10
10
1
1

40.000
40.000
40.000
30.000
40.000

600.000
400.000
400.000
30.000
40.000

3.000
5.000
6.000
40.000

150.000
80.000

150
70
50
4

3.000
5.000
6.000
40.000

450.000
350.000
300.000
160.000

300.000
40.000
40.000
40.000
-

300.000
120.000
160.000
80.000
324.000
2.654.000

1
3
4
2
-

300.000
40.000
40.000
40.000
-

300.000
120.000
160.000
80.000
672.000
4.062.000

586.000
1,22
442
4.915
2,39

2.538.000
1,62
677
3.693
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Beras yang dihasilkan teknologi introduksi lebih tinggi dari teknologi petani
menunjukkan bahwa usahatani padi gogo dengan teknologi introduksi lebih
menguntungkan dibanding dengan teknologi petani. Nilai R/C rasio yang >1
menunjukkan bahwa kedua teknologi layak untuk dilakukan. Setiap satu satuan
biaya yang dikeluarkan untuk usahatani akan menghasilkan penerimaan sebesar
1,62 satuan untuk teknologi introduksi dan 1,22 satuan untuk teknologi petani.
Analisis titik impas produksi (TIP) untuk teknologi introduksi sebesar 677 kg,
artinya jika pada harga beras Rp 6000,-/kg petani hanya memproduksi 677 kg,
maka hasil penjualannya hanya cukup menutupi biaya produksi. Tetapi dengan
produksi 1.100 kg beras maka teknologi introduksi menghasilkan surplus 423 kg.
Pada teknologi petani dengan TIP 442 kg, maka pada hasil 540 kg beras hanya
diperoleh surplus beras 98 kg. Pada analisis titik impas harga (TIH), teknologi
introduksi memiliki nilai 3.963, artinya dengan harga jual minimal Rp 3.963,-/kg,
teknologi introduksi sudah bisa menutupi biaya produksinya. Harga jual tersebut
lebih rendah jika dibandingkan dengan teknologi petani sebesar Rp 4.915,-/kg.
Analisis MBCR diperoleh nilai 2,39 yang berarti setiap penambahan biaya sebesar
satu satuan akibat menggunakan teknologi introduksi berdampak pada
penambahan pendapatan sebesar 2,39 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa
teknologi introduksi layak dilakukan dan direkomendasikan.
KESIMPULAN
1.
Teknologi introduksi padi gogo varietas Situ Bagendit menghasilkan beras
sebanyak 1,1 ton/ha/musim tanam, sedangkan teknologi petani dengan varietas
lokal Kayeli hanya 0,54 ton/ha/musim tanam.
2. Teknologi introduksi padi gogo varietas Situ Bagendit layak dilakukan,
menguntungkan, dan dapat direkomendasikan.
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PENGARUH DOSIS PUPUK NITROGEN TERHADAP PERTUMBUHAN
DAN PRODUKSI JAGUNG (Zea mays L.) DI KABUPATEN
MERAUKE
Herman Masbaitubun

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Papua
Jl. Yahim Sentani-Jayapura Papua
E-mail : liwarwartel@yahoo.com

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk nitrogen
terhadap pertumbuhan dan produksi jagung di Kampung Marga Mulya Distrik
Semangga Kabupaten Merauke. Lima (5) perlakuan dosis pupuk nitrogen yang
diulang sebanyak empat (4) kali sehingga diperoleh dua puluh (20) satuan
percobaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan nitrogen tidak
berpengaruh nyata pada taraf kepercayaan 95% terhadap tinggi tanaman dan
jumlah daun sebaliknya berpengaruh nyata pada terhadap umur berbunga,
panjang tongkol total, panjang tongkol isi, diameter tongkol, produksi sampel,
produksi plot dan bobot 100 biji. Pemberian perlakuan dosis pupuk nitrogen 100
dan 150 kg/ha tidak mampu memberikan hasil yang baik. Demikian pula
pemberian perlakuan dosis pupuk 250 dan 300 kg/ha juga tidak mampu
memberikan hasil yang tinggi pula malainkan berdampak terhadap ketidak
seimbangan unsur hara dalam tanah. Sedangkan dengan pemberian dosis pupuk
nitrogen sebesar 200 kg/ha atau 0,112 kg/plot mampu memberikan pertumbuhan
dan produksi jagung paling baik dengan hasil 4,07 ton/ha.

Kata kunci : Jagung, pupuk nitrogen, pertumbuhan, produksi, Kabupaten Merauke
PENDAHULUAN
Jagung merupakan tanaman pangan penting dan salah satu komoditas
unggulan setelah beras karena merupakan sumber karbohidrat dan dibeberapa
daerah dijadikan sebagai bahan pangan utama. Bentuk olahan lanjutan dikenal
sebagai tepung dan beras jagung, makanan ringan (pop corn dan jagung
marning). Selain itu dari patinya digunakan sebagai bahan baku industry seperti
es krim, kue dan minuman (Purwono dan Rudi Hartono, 2007). Dekade terakhir
menunjukkan bahwa seluruh bagian tanaman dapat dimanfaatkan sebagai pakan
ternak, pupuk hijau atau kompos, minyak goreng, margarin, farmasi, bahan baku
kertas seiring meningkatnya jumlah penduduk dan berkembangnya usaha
peternakan dan industri. Upaya untuk meningkatkan produktivitas jagung dapat
dilakukan dengan intensifikasi budidaya sehingga mampu menghasilkan produk
dalam jumlah yang cukup, berkelanjutan, berkualitas dan memiliki daya saing
tinggi.
Di Kabupaten Merauke produktivitas jagung tergolong masih rendah dan
hanya mencapai 3 ton/ha (Dintanpang Kab. Merauke, 2010) kondisi ini
dibandingkan dengan hasil di Kabupaten Jayapura yang mampu menghasilkan 56 ton/ha (Dintanpang Kab. Jayapura, 2010). Rendahnya produktivitas ini karena
beberap faktor antara lain pemakaian dosis pupuk, cara bercocok tanam yang
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belum sesuai dengan teknik budidaya yang direkomendasikan. Nitrogen
merupakan unsure hara esensial yang banyak dimanfaatkan dalam praktek
pertanian karena berperan penting dalam meningkatkan produksi jagung. Selain
itu nitorgen, fosfor dan kalium dalam tanah akan menjadi unsur pembatas bagi
tanaman jagung terutama bila kurangnya nitrogen. Sehingga dalam upaya
meningkatkan produksi jagung perlu dilakukan dengan pendekatan teknologi yang
diterapkan harus sesuai dengan potensi dan permasalahan biofisik lahan karena
tidak melakukan rotasi pertanaman. Salah satu upaya perbaikan yakni dengan
pemberian pupuk nitrogen, namun sampai saat ini pupuk urea merupakan sumber
unsur N masih dalam bentuk padat (Marsono dan Paulus, 2005). Penelitian
bertujuan untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk nitrogen terhadap
pertumbuhan dan produksi tanaman jagung (Zea mays L).

METODOLOGI
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni-September 2011 di Kampung
Marga Mulya, Distrik Semangga Kabupaten Merauke. Bahan utama yakni benih
jagung komposit srikandi kuning dan pupuk nitrogen, sedangkan peralatan bantu
yakni hand traktor, cangkul, timbangan kasar, timbangan analitik, pestisida dan
alat pendukung lainnya. Penelitian menggunakan metode eksperimen rancangan
acak kelompok (RAK) dengan perlakuan dosis pemupukan yakni U1=100 kg/ha
(0,056 kg/plot); U2=150 kg/ha (0,084 kg/plot); U3=200 kg/ha (0,112 kg/plot);
U4=250 kg/ha (0,14 kg/plot); U5=300 kg/ha (0,18 kg/plot).

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tinggi Tanaman
Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan pemberian nitrogen
tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman (Gambar 1).

Gambar 1. Rata-rata tinggi tanaman jagung pada berbagai umur pengamatan
Pada Gambar 1 terlihat bahwa rata-rata tinggi tanaman pada berbagai umur
pengamatan mengalami kenaikan signifikan pada setiap minggunya. Walaupun
tinggi tanaman tidak berpengaruh nyata namun ada kecendrungan tinggi tanaman
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yang lebih baik yaitu pada perlakuan U4 dengan dosis pupuk nitrogen 0.14 kg/plot
dibandingknan dengan dosis pupuk lainnya, sedangkan perlakuan U1 dengan
pemberian dosis pupuk 0.056 kg/plot menunjukkan pertumbuhan yang rendah.
Menurut Sarief (1999) bahwa fungsi nitrogen bagi tanaman pada umumnya
diperlukan untuk pembentukan atau pertumbuhan bagian-bagian vegetatif
tanaman seperti daun, batang dan akar. Selain itu pertumbuhan tanaman
dipengaruhi oleh ketersediaan unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang
cukup dimana dapat diperoleh dari penambahan unsur hara dari luar. Sehingga
kontribusi pupuk nitrogen terjadi pada saat tanaman berada pada massa
pertumbuhan vegetatif dan generatif.
2.

Laju pertumbuhan jumlah Daun
Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa pemberian perlakuan pupuk
nitrogen tidak berpengaruh nyata terhadap laju pertumbuhan jumlah daun. Pada
Gambar 2 menunjukkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan jumlah daun pada
berbagai umur pengamatan mengalami peningkatan pada setiap minggunya
sebanyak 2 helai. Namun pada umur tanaman 28 – 35 HST rata-rata terjadi
penambahan daun sebanyak 3 helai, sehingga laju pertumbuhan jumlah daun
secara maksimal terjadi pada periode tersebut. Sebaliknya pada umur tanaman 56
– 63 HST tidak mengalami penambahan jumlah daun. Menurut Admadi (1999)
bahwa tanaman yang kekurangan unsur nitrogen akan mengakibatkan
pertumbuhan agak taterhambat dalam proses pertumbuhan masa vegetatif yang
akan berpengaruh juga pada masa generatif. Dikatakan pula oleh Lingga (1998)
bahwa unsur nitogen bagi tanaman dapat merangsang pertumbuhan tanaman
secara keseluruhan khususnya batang dan daun. Selain itu juga secara umum
penggunaan nitrogen pada tanaman mampu menghasilkan pertumbuhan vegetatif
tanaman lebih cepat dalam hal ini meningkatkan panjang batang, memperbesar
ukuran daun dan memberikan warna daun yang lebih hijau sehingga memberikan
pengaruh pada proses pembentukan masa generatif dan menghasilkan produksi
yang lebih baik.

Gambar 2. Rata-rata laju pertumbuhan jumlah daun tanaman jagung pada
berbagai umur pengamatan
Sehubungan dengan pertambahan jumlah daun maka berpengaruh pula
terhadap umur berbunga. Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan U3
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mempunyai umur berbunga tercepat yaitu 62,00 HST, sedangkan perlakuan U1
memiliki umur berbunga terlambat yaitu 64,50 HST. Sedangkan perlakuan U2, U4
dan U5 memiliki umur berbunga yang berada pada kisaran tersebut. Penggunaan
dosis pupuk nitrogen yang tinggi akan memberikan ketidak seimbangan unsur hara
dalam tanah, yang berpengaruh terhadap penyerapan unsur hara yang lain,
sehingga tanaman jagung hanya membutuhkan nitrogen dalam jumlah yang cukup
untuk proses pembungaan.
Ditegaskan oleh Hardjowigeno (2003) bahwa nitrogen membentuk senyawa
penting seperti klorofil, asam nukleat dan enzim karena itu nitrogen dibutuhkan
dalam jumlah yang cukup pada setiap tahapan pertumbuhan vegetatif yaitu
pembentukan tunas atau perkembangan batang dan daun serta pembungaan.
Selanjutnya dikatakan oleh Wiryata (2004) bahwa unsur nitrogen berperan penting
dalam pendewasaan tanaman (pembentukan bunga) sehingga tercukupinya
nitorgen bagi tanaman akan memberikan umur berbunga lebih cepat.
3.

Produksi sampel dan berat 100 biji
Hasil sidik ragam memperlihatkan bahwa produksi sampel tertinggi diperoleh
pada perlakuan U3 (90,04 kg) dan terendah pada perlakuan U1 (52,08 kg). Namun
perlakuan U2 tidak berbeda produksi sampelnya dengan U1, demikian pula dengan
perlakuan U4 dan U5 tidak berbeda dengan produksi sampel U3. Hasil sidik ragam
parameter berat 100 biji tertinggi diperoleh pada perlakuan U3 (25,75 gr) dan
terendah pada perlakuan U1 (17,75 gr). Secara statistik perlakuan U2 tidak
berbeda nyata dengan perlakuan U4 dan U5 (Gambar 3).

Gambar 3. Rata-rata berat 100 biji dan produksi sampel terhadap perlakuan dosis
pemupukan nitrogen
Hasil produksi sampel yang diperoleh sebagai akibat pemberian pemupukan
yang seimbang di dalam tanah sehingga penyerapan hara dapat berlangsung
dengan baik, dan memberikan pertumbuhan organ vegetatif tanaman yang
berkorelasi dengan pembentukan organ-organ generatif sehingga proses
pertumbuhan tanaman berlangsung dengan baik. Proses pertumbuhan tanaman
yang baik menunjukkan bahwa tanaman menyerap unsur N dalam tanah lebih
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banyak pula sehingga dapat menghasilkan produksi yang maksimal. Menurut
Musa, et al (2007) bahwa peningkatan produksi tanaman per luasan tertentu dapat
dilakukan dengan meningkatkan serapan .hara dalam tanah, terutama pupuk
nitrogen. Ditegaskan pula oleh Sugiyanto (2000) bahwa unsur N anzdapat
mendorong peningkatan berbagai komponen hasil jagung dengan meningkatnya
komponen hasil juga meningkatkan hasil per petak.
Hasil tertinggi yang diperoleh pada perlakuan U3 diduga karena pemberian
pemupukan berdampak terhadap pertumbuhan masa generatif tanaman sehingga
dapat menghasilkan produksi yang tinggi. Selain itu pemupukan yang diberikan
seimbang tanah dan berpengaruh terhadap proses fotosintesis dari fase vegetatif
ke fase generatif dan akan disimpan sebagai cadangan makanan dalam bentuk
karbohidrat yang berupa biji. Semakin tinggi hasil fotosintesa maka berat 100 biji
akan meningkat pula. Menurut Sutedjo (2002) bahwa tanaman yang sudah
menyerap berupa unsur nitrogen berfungsi untuk mempercepat dan memacu
pertumbuhan tanaman pada masa vegetatif dan meningkatkan produksi biji-bijian
pada masa generatifnya.
4.

Panjang tongkol isi dan tongkol total
Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa panjang tongkol isi tertinggi pada
perlakuan U3 (15,58 cm) dan terendah pada perlakuan U1 (11,29 cm). Namun
perlakuan U2 tidak berbeda nyata panjang tongkolnya dengan U1, demikian pula
dengan perlakuan U4 dan U5 tidak berbeda nyata dengan panjang tongkol
perlakuan U3. Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa panjang tongkol total
tertinggi pada perlakuan U3 (17,23 cm) dan terendah pada perlakuan U1 (13,10
cm). Namun perlakuan U2 tidak berbeda nyata panjang tongkolnya dengan U1,
demikian pula dengan perlakuan U4 dan U5 tidak berbeda nyata panjang
tongkolnya pada perlakuan U3 (Gambar 4).

Gambar 4. Rata-rata pertambahan panjang tongkol terhadap perlakuan dosis
pemupukan nitrogen
Hal ini menunjukkan bahwa pemberian dosis pupuk pada perlakuan yang
lain lebih tinggi dibandingkan dengan dosis pupuk pada perlakuan U3 dimana
terjadi keseimbangan hara dalam tanah selain itu juga kandungan nitrogen yang
tinggi akan berpengaruh terhadap organ-organ tanaman pada masa vegetatif,
sehingga akan berdampak pada pertumbuhan tanaman masa generatif yang
berlangsung secara maksimal. Ditegaskan olehitegaskan oleh Gardner (1999)
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bahwa organ vegetatif akan terbentuk sempurna selanjutnya mendukung
pertumbuhan organ generatif sehingga tanaman dapat menghasilkan produksi
secara maksimal.
5. Produksi total dan diameter tongkol
Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa produksi total tertinggi diperoleh pada
perlakuan U3 (2,28 cm) sedangkan terkecil pada perlakuan U1 (1,11 cm). Namun
secara statistik perlakuan U1 tidak berbeda nyata dengan U2 demikian pula dengan
perlakuan U4 dan U5 tidak berbeda nyata dengan perlakuan U3. Sedangkan hasil
sidik ragam untuk diameter tongkol yang tertinggi pada perlakuan U3 (4,34 cm)
dan terendah pada perlakuan U1 (3,77 cm). Secara statistik perlakuan perlakuan
U1 tidak berbeda nyata dengan U2, demikian pula dengan perlakuan U3 tidak
berbeda nyata dengan perlakuan U4 dan U5 (Gambar 5).
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Gambar 5. Rata-rata pertambahan panjang tongkol total dan diameter tongkol
terhadap perlakuan dosis pemupukan nitrogen

Hal ini diduga bahwa pemberian nitrogen dengan dengan dosis yang sangat
tinggi tidak memberikan pengaruh terhadap hasil diameter tongkol, karena
nitrogen yang diberikan dengan dosis tinggi mempengaruhi keseimbangan
nitrogen dalam tanah. Menurut Robinson (1986) bahwa konsentrasi hara
berkelebihan dalam tanah tidak meningkatkan pertumbuhan tanaman malainkan
berpengaruh terhadap serapan unsur hara oleh tanaman lainnya.

KESIMPULAN
1. Perlakuan dosis pupuk nitrogen tidak berpengaruh nyata pada tingkat
kepercayaan 95% tehadap tinggi tanaman dan jumlah daun tetapi
berpengaruh nyata terhadap umur berbunga, panjang tongkol total, panjang
tongkol isi, diameter tongkol, produksi sampel, produksi total dan berat 100
biji.
2. Perlakuan dosis pupuk nitrogen secara keseluruhan untuk perlakuan U1 – U5
tidak memberikan pengaruh pertumbuhan terhadap tanaman, kecuali untuk
perlakuan U3 dengan dosis 200 kg/plot memberikan hasil terbaik dengan ratarata produksi tertinggi 2,28 kg dengan rata-rata hasil 4,07 ton/ha.
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ABSTRAK
Salah satu inovasi teknologi yang diandalkan dalam peningkatan produktivitas padi
adalah penggunaan varietas unggul yang berdaya hasil tinggi. Penelitian bertujuan
untuk mengetahui pengaruh kombinasi pupuk NPK phonska dengan pupuk tunggal
N, P dan K terhadap peningkatan produktivitas tanaman padi (oryza sativa L.)
Inpari 10 Laeya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kombinasi pupuk
NPKk2 pada umur 60 hari dengan tinggi tanaman 96,02 cm dan terhadap berat
1000 biji sebesar 29,67 gr. Sedangkan kombinasi pupuk NPKn1 berpengaruh
terhadap jumlah anakan minimum dan maksimum masing-masing 11,66 dan 17,19
anakan demikian pula terhadap jumlah gabah/malai (116,37 gr) dan jumlah gabah
isi (86,40 gr). Untuk kombinasi pupuk NPKn2 berpengaruh terhadap pembentukan
anakan produktif (12,73 anakan) dan mempercepat umur berbunga (48,33 hari)
serta menyebabkan terjadinya gabah hampa (37,10 gr). Sedangkan kombinasi
pupuk NPKp2 memberikan kontribusi terhadap panjang malai (30,13 cm) dan
gabah kering panen (GKP) sebesar 6,73 ton/ha.

Kata kunci : NPK phonska, pertumbuhan, produksi, padi, Kabupaten Merauke
PENDAHULUAN
Penggunaan pupuk secara rasional dan berimbang merupakan faktor kunci
untuk memperbaiki dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Penggunaan
pupuk an-organik untuk kegiatan usahatani telah dianggap sebagai suatu
keharusan. Hal ini berhubungan erat dengan penggunaan varietas unggul yang
berpotensi hasil tinggi yang memerlukan hara tanah yang cukup banyak.
Pangan merupakan kebutuhan pokok yang menjadi esensi kehidupan
manusia. Papua sebagai salah satu propinsi di Indonesia, memiliki peluang yang
sangat besar terutama lahan yang masih sangat menungkinkan dalam
pengembangan sektor pertanian, khususnya untuk pengembangan budidaya
tanaman pangan. Kabupaten Merauke memiliki potensi sumberdaya lahan dengan
luasan lebih kurang 45,071 km2 atau 4.507.100 ha dengan potensi lahan basah
1.937.291 ha (77,7%), lahan kering 554.530 ha (22,3%) dari luas lahan produktif
sebesar 37.014 ha (1,5%). Tahun 2010 luas lahan yang dimanfaatkan untuk sawah
irigasi telah mencapai 27,075.20 ha dengan produksi 122,959.45 ton GKP dengan
tingkat produktivitas 4,6 ton/ha (Distanpanghort Kab. Merauke, 2010). Merujuk
pada potensi daerah dan kebutuhan akan konsumsi beras yang semakin meningkat
serta berbagai masalah krisis pangan yang disebabkan oleh rendahnya
produktivitas padi baik secara nasional maupun regional, maka diharapkan
Kabupaten Merauke dapat dijadikan sentra pengembangan padi dalam
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menanggulangi persoalan-persoalan nasional dalam hal ini krisis pangan dan
dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi menurunnya
produktivitas tanaman pangan khususnya padi adalah dengan cara pemberian
unsur hara (an-organik) secara tepat dan berimbang agar dapat meningkatkan
produksi padi, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi petani. Disamping
dukungan sarana produksi lain seperti benih dan bibit unggul, tata air dan
pemeliharaannya. Menurut Pudjihartati dkk, (2008) bahwa pemupukan padi yang
efektif dan efisien sebaiknya penggunaan pupuk disesuaikan dengan kebutuhan
tanaman dan ketersediaan hara dalam tanah.
Penggunaan pupuk tunggal secara meluas telah banyak dilakukan petani
baik untuk tanaman pangan (Hayani et al., 2000), perkebunan (Nasution dan
Sudarnoto, 2000; Wigena et al. 2007), dan hortikultura (Ernawati et al., 2000 dan
Tuherkih et al., 2007). Penggunaan pupuk tunggal jika tidak berimbang dapat
menyebabkan ketidak-seimbangan hara dalam tanah, jumlah hara yang diserap
tanaman, penurunan produksi, dan kualitas hasil. Selain itu pengadaan pupuk
tunggal sering tidak serentak, sehingga menyulitkan petani untuk aplikasinya.
Keuntungan lain penggunaan pupuk majemuk tersebut adalah lebih
homogen dalam penyebaran pupuk. Kerugian dari penggunaan pupuk NPK
majemuk adalah sukar untuk memenuhi kebutuhan rekomendasi pupuk secara
tepat dengan hanya menggunakan pupuk majemuk saja (Achorn dan Balay, 1997).
Penelitian bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pengaruh kombinasi
pupuk NPK phonska dengan pupuk tunggal N, P dan K terhadap pertumbuhan dan
peningkatan produktivitas tanaman padi.
METODOLOGI
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei-Agustus 2012 di Kampung Sirapu,
Distrik Semangga Kabupaten Merauke. Bahan utama yakni benih padi varietas
Inpari 10 Laeya, herbisida, insektisida, pupuk NPK phonska, pupuk tunggal N, P,
dan K. Sedangkan peralatan bantu yakni hand tractor, hand spayer, cangkul,
timbangan dan alat pendukung lainnya. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode
eksperimen dengan menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) yang terdiri
dari tujuh perlakuan dosis pupuk. Perlakuan terdiri dari NPK 300 kg/ha; NPK
300+N1 50 kg/ha; NPK 300+N2 100 kg/ha; NPK 300+P1 50 kg/ha; NPK 300+P2
100 kg/ha; NPK 300+K1 25 kg/ha; NPK 300+K1 50 kg/ha yang diulang sebanyak
tiga kali.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1.

Tinggi Tanaman
Tinggi tanaman merupakan variabel yang sering diamati atau diukur sebagai
indikator pertumbuhan tanaman. Tinggi tanaman diukur mulai umur 15 hst dengan
interval pengamatan berselang 10 hari. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa
terjadinya pertambahan tinggi tanaman pada fase vegetatif memberikan hasil yang
berbeda pada setiap perlakuan (Gambar 1).
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Gambar 1. Rata-rata tinggi tanaman padi dengan pemberian perlakuan pupuk
NPK phonska dan pupuk tunggal N, P dan K pada berbagai umur
pengamatan.
Secara keseluruhan dari komponen pertumbuhan akan terlihat hasil yang
berbeda pada setiap perlakuan, terutama faktor penyerapan unsur hara dari pupuk
yang diaplikasikan. Perlakuan pemberian dosis pupuk terhadap pertumbuhan
tanaman terbaik pada fase vegetatif yaitu NPKn2 (97,54 cm). Sedangkan dengan
perlakuan NPKp1 pada fase vegetatif tidak mampu memberikan dampak untuk
pertumbuhan tanaman sebesar 80,8 cm.
Peningkatan pemberian pupuk NPKn pada dosis yang lebih tinggi sangat
berpengaruh terhadap pertumbuhan vegetatif dan diiringi lamanya umur
berbunga. Keunggulan pupuk NPK majemuk yaitu disamping mengandung N juga
terdapat P dan K. Pemberian fosfor kedalam tanah yang cukup tersedia bagi
tanaman padi sangat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas hasil sehingga perlu
ditambahkan pupuk fosfat.
Menurut Bala dan Fagbayide (2009) bahwa nitrogen mempunyai peran yang
penting dalam pertumbuhan suatu tanaman, kekurangan nitrogen dapat
menyebabkan tanaman menjadi kerdil dan ditandai dengan warna daun hijau
pucat atau hijau kekuningan, klorosis pada daun serta terjadi nekrosis pada daun
tua. Nitrogen juga berpengaruh pada fase awal pertumbuhan padi karena
berperan mendorong pada fase pertumbuhan vegetatif yang berkorelasi dengan
produksi kelopak bunga. Sebaliknya penggunaan pupuk nitrogen yang berlebihan
akan berpengaruh terhadap fase generatif yaitu tingginya jumlah gabah hampa
yang disebabkan kurangnya unsur fosfat dan kalium sehingga proses pengisian
bulir terhambat serta berpengaruh terhadap menurunnya jumlah gabah kering
panen. Pada perlakuan NPK + N2 hanya memberikan hasil gabah kering panen
hanya mencapai 6,30 ton/ha.
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Anakan Minimum dan Maksimum
Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa pengaruh kombinasi NPK
phonska dan N, P dan K memberikan pengaruh terhadap jumlah anakan minimum
dan maksimum (Gambar 2).
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Gambar 2. Rata-rata jumlah anakan minimum dan maksimum padi dengan
perlakuan pupuk NPK phonska dan pupuk tunggal N, P dan K yang berbeda.
Pada Gambar 2 diatas menunjukkan bahwa jumlah anakan minimum yang
memberikan hasil terendah pada perlakuan pupuk NPK sebesar 9,87 anakan
sedangkan tinggi tanaman pada anakan minimum terdapat pada penggunaan
pupuk NPKn1 sebesar 11,7 anakan. Jumlah anakan maksimum memberikan hasil
yang cukup tinggi pada perlakuan kombinasi NPK phonska 300 kg + N1 50 kg/ha
sedangkan terendah pada perlakuan NPK phonska 300 kg + N1 25 kg/ha. Dengan
pemberian pupuk amonia yang berlebihan akan menyebabkan pertumbuhan
vegetatif menjadi pesat tetapi produksi buah menurun (Wijayanti, 2010).
3.

Anakan Produktif dan Umur Berbunga
Pengamatan terhadap umur berbunga dengan adanya kombinasi pupuk
sangat berpengaruh nyata. Sidik ragam memperlihatkan bahwa umur berbunga
menunjukkan untuk perlakuan NPKp1 dan NPKk1 dimana umur berbunga lebih
cepat (45,67 hst) jika dibandingkan dengan perlakuan NPKn2 yang berbunga lebih
lambat yaitu pada umur yaitu 48,33 hst (Gambar 3).
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Gambar 3. Rata-rata jumlah anakan produktif dan umur berbunga terhadap
perlakuan pemberian dosis pupuk NPK phonska dan pupuk tunggal N, P dan K
yang berbeda.
Sebaliknya hasil sidik ragam diperoleh bahwa perlakuan kombinasi pupuk
majemuk dan pupuk tunggal tidak berpengaruh terhadap jumlah anakan produktif,
dimana pada perlakuan NPK (9,96/rumpun) memberikan hasil yang lebih rendah
sedangkan perlakuan yang memberikan hasil yang tertinggi pada perlakuan NPKn2
(12,73/rumpun). Menurut Gardner, et al, (1991) jumlah anakan akan maksimal
apabila tanaman memiliki sifat genetik yang baik ditambah dengan keadaan
lingkungan yang menguntungkan atau sesuai dengan pertumbuhan dan
perkembangan tanaman. Selanjutnya Ismunadji, et al, (1988) menyatakan bahwa
jumlah anakan ini juga ditentukan oleh radiasi matahari, hara mineral serta
budidaya tanaman itu sendiri.
4.

Komponen Produksi
Hasil sidik ragam terhadap komponen produksi menunjukkan komponen
panjang malai, jumlah gabah per malai, jumlah gabah isi, dan gabah hampa, bobot
seribu biji dan hasil gabah kering panen ton/ha memberikan hasil yang berbeda
pada setiap perlakuan kombinasi. Hasil sidik ragam memperlihatkan bahwa
panjang malai yang terpanjang yaitu NPKp2 (30,13 cm) sedangkan pada perlakuan
NPKk2 memberikan hasil malai terpendek.

Nilai komponen produksi

120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
NPK

NPKn1
PM

NPKn2 NPKp1 NPKp2
Perlakuan pupuk
JGM
JGI
JGH
BB

NPKk1

NPKk2

GKP

Gambar 5. Rata-rata produksi dari panjang malai (PM), jumlah gabah/malai
(JGM), gabah isi (JGI), jumlah gabah hampa (JGH), berat 1000 biji
(BB) gabah kering panen (GKP) terhadap perlakuan pupuk
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Pada Gambar 5 menunjukkan bahwa pemberian pupuk tunggal N, P, K dan
majemuk dapat meningkatkan secara nyata jumlah, panjang, dan bobot malai
dibandingkan tanpa NPK. Pemberian 300 kg/ha urea menghasilkan jumlah dan
bobot malai tidak berbeda nyata dengan NPK tunggal takaran rekomendasi (NPK
tunggal) dan 600 NPK majemuk/ha. Pupuk NPK tunggal dan NPK majemuk 420
kg/ha nyata membentuk anakan maksimum, gabah per malai, gabah isi, tinggi
tanaman dan bobot 1000 butir gabah. Bobot 1000 butir gabah tertinggi sebesar
29,7 g dicapai pada pemberian 420 kg NPK majemuk/ha dan tidak berbeda nyata
dengan 480 kg NPK majemuk/ha dan NPK tunggal. Berdasarkan hasil gabah kering
panen (GKP), takaran terbaik dari NPK majemuk adalah 480 kg/ha yang
menghasilkan 6,73 t GKP/ha. Hasil gabah pada 420 kg penabur/ha tidak berbeda
nyata dengan NPK tunggal.
Berdasarkan Gambar 5 dapat diduga bahwa untuk mencapai hasil GKP dan
bobot jerami tertinggi diperlukan 420 kg dan 480 kg NPK majemuk/ha. Perlakuan
tanpa NPK menghasilkan bobot gabah hampa paling tinggi (13,8%) dibandingkan
perlakuan lainnya. Terdapat kecenderungan bahwa semakin banyak takaran pupuk
yang diberikan semakin besar juga bobot gabah hampa yang dihasilkan. Jika
perhitungan didasarkan persen bobot, nampak bahwa persen bobot gabah hampa
tertinggi didapatkan pada pelakuan tanpa NPK yaitu sebesar 37,1% dan menurun
seiring dengan pemberian pupuk NPK baik majemuk dan NPK tunggal. Hasil ini
mengindikasikan bahwa persentase bobot gabah hampa terbanyak terdapat pada
tanaman padi yang tidak dipupuk atau dosis pemupukan rendah. Abdurahman et
al. (2008) mengemukakan bahwa peningkatan produksi padi 75% disebabkan oleh
perbaikan varietas dan penggunaan pupuk. Dengan semakin mahalnya harga
pupuk, maka efisiensi pemupukan berimbang perlu.
KESIMPULAN
Pemberian kombinasi pupuk majemuk dan tunggal dengan dosis 420 g/ha
memberikan pengaruh terhadap terbentuknya anakan maksimum (17,9 anakan),
gabah isi (86,4 g) bobot 1000 biji (29,7 gr) dengan pertumbuhan tinggi tanaman
pada umur 60 hari sebesar 96,02 cm. Sebaliknya dengan kombinasi pupuk
majemuk dan tunggal dengan dosis 480 g/ha memberikan pengaruh terhadap
terbentuknya anakan produktif (12,8 anakan), panjang malai (30,1 cm), umur
berbunga (48,3 hari), dan gabah hampa (37,1%) sehingga diperoleh gabah kering
panen (GKP) sebesar 6,73 t/ha.
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ABSTRAK
Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL) adalah konsep pemanfaatan
pekarangan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga secara
diversifikasi berbasis sumberdaya lokal, ramah lingkungan dan berkelanjutan
dalam satu kawasan. Komoditas yang utama dalam pengembangan M-KRPL di
Maluku Utara adalah sayuran. Salah satu kendala yang dihadapi adalah kerusakan
pada tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan (OPT).
Sampai saat ini, cara pengendalian hama dan penyakit tersebut adalah dengan
pestisida sintetik karena mudah didapatkan dan berdampak cepat dalam
menanggulangi hama dan penyakit. Penggunaan pestisida sintetik yang tidak
bijaksana akan menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan, membunuh
makhluk bukan sasaran, terjadinya resistensi dan resurjensi yang menyebabkan
munculnya hama sekunder. Selain itu, tidak semua pestisida yang digunakan
mampu mengenai OPT sasaran. Alternatif pengendalian lain yang lebih ramah
lingkungan adalah dengan pemanfaatan pestisida nabati. Dengan semakin
meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan pangan dan
pencemaran lingkungan memberikan peluang terhadap pemanfaatan pestisida
nabati. Pengendalian OPT yang ramah lingkungan sesuai dengan konsep M-KRPL
yang mengutamakan prinsip pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan pangan
dan gizi keluarga sehingga pengembangan M-KRPL di Maluku Utara diupayakan
secara organik untuk meningkatkan kesehatan keluarga dan mengurangi
pencemaran lingkungan. Salah satu komponennya adalah pemanfaatan pestisida
nabati dengan menggunakan bahan baku sumberdaya lokal yang tersedia di
lingkungan sekitarnya.

Kata Kunci : M-KRPL, keamanan pangan, pestisida nabati, sumberdaya lokal
PENDAHULUAN
Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia untuk dapat
mempertahankan hidup. Oleh karena itu, kecukupan pangan bagi setiap orang
pada setiap waktu merupakan hak asasi yang harus dipenuhi (Ismet, 2007).
Peningkatan dalam ketahanan pangan baik tingkat nasional, regional maupun
rumah tangga merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional. Berdasarkan
Undang-Undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan menjelaskan bahwa Ketahanan

Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang
tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya,
aman, merata dan terjangkau. Berdasarkan definisi tersebut, ketahanan pangan
nasional harus dimulai dari ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.
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Prinsip utama dalam membangun ketahanan pangan ini bertumpu pada
kemampuan sumberdaya, budaya dan kelembagaan lokal. Sehingga pangan dapat
diproduksi untuk memenuhi ketersediaan dan kecukupan pangan secara mandiri
dengan sumberdaya yang dimiliki. Mahela dan Adi (2007) menambahkan bahwa
ketahanan pangan yang kokoh dibangun pada tingkat rumah tangga yang
bertumpu pada keragaman sumberdaya lokal. Keunggulan dari pendekatan ini
adalah bahan pangan yang diproduksi secara lokal telah sesuai dengan
sumberdaya pertanian dan iklim setempat, sehingga ketersediaannya dapat
diupayakan secara berkesinambungan. Ketersediaan dan kecukupan pangan ini
bukan saja berperan penting dalam pemenuhan energi kalori cukup bagi
peningkatan produktivitas, melainkan juga memberikan dukungan pada
peningkatan kualitas hidup dan keberlanjutan pembangunan (Kariyasa dan
Achmad, 2012).
Tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan diantaranya adalah
semakin berkurangnya luasan lahan yang tersedia untuk kegiatan produksi
pangan, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, dan peningkatan
pendapatan per kapita yang menyebabkan peningkatan kebutuhan pangan total,
peningkatan standar mutu pangan, dan meningkatnya tuntutan untuk jaminan
keamanan pangan (Lakitan, 2012). Meningkatnya harga pangan akibat
peningkatan harga bahan bakar minyak (BBM) berdampak pada peningkatan
harga sarana produksi pertanian dan tenaga kerja, sehingga akan berpengaruh
pada ketahanan pangan rumah tangga. Peningkatan harga ini juga akan
berdampak serius terhadap ketahanan pangan regional maupun nasional
(Rusastra, 2010). Purwanigsih (2010) menambahkan dalam penelitiannya, bahwa
semakin tinggi harga pangan maka semakin tidak tahan pangan.
Hadirnya Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL) yang
diinisiasi oleh Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian merupakan salah
satu terobosan dalam mendukung ketahanan pangan yang berawal dari tingkat
rumah tangga melalui program utama optimalisasi lahan pekarangan di masingmasing rumah tangga. Tujuan program pengembangan M-KRPL adalah untuk (1)
meningkatkan kemandirian keluarga dalam penyediaan bahan pangan lokal,
beragam, dan bergizi seimbang; (2) meningkatkan kemampuan keluarga dan
masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan dan/atau sumberdaya ruang,
baik di perkotaan maupun perdesaan untuk budidaya tanaman pangan,
hortikultura (buah, sayuran dan tanaman hias) dan tanaman obat keluarga (toga),
ternak dan ikan, serta penanganan hasil segar dan pengolahannya dengan prinsip
berkelanjutan; (3) mengembangkan logistik sumber benih/bibit dalam melayani
keajegan kebutuhan benih/bibit bagi pelaku KRPL; (4) meningkatkan konservasi
tanaman pangan lokal untuk masa depan; dan (5) mengembangkan kegiatan
ekonomi produktif keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan
menciptakan lingkungan hijau yang bersih dan sehat secara mandiri (Mardiharini,
2013). Melalui pengembangan M-KRPL diharapkan rumah tangga akan kembali
mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi, sehingga
dapat menjalani hidup sehat dan produktif setiap harinya.
Dalam masyarakat perdesaan, pemanfaatan lahan pekarangan untuk
ditanami tanaman untuk memenuhi kebutuhan keluarga sudah berlangsung dalam
waktu yang lama dan masih berkembang hingga sekarang. Hingga saat ini
pemanfaatan lahan pekarangan di sebagian besar wilayah di Indonesia masih
bersifat sambilan, untuk mengisi waktu luang dan ditujukan untuk pemenuhan
kebutuhan pangan rumah tangga. Pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman
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pangan, tanaman sayuran, tanaman buah, tanaman biofarmaka, serta
pemeliharaan ternak dan ikan, selain dapat memenuhi kebutuhan pangan dan gizi
rumah tangga, juga berpeluang meningkatkan penghasilan rumah tangga, apabila
dirancang dan direncanakan dengan baik. Pemanfaatan lahan pekarangan
dirancang untuk meningkatkan konsumsi aneka ragam sumber pangan lokal
dengan prinsip bergizi, berimbang, dan beragam, sehingga berdampak
menurunkan konsumsi beras. Sementara itu, pemanfaatan pekarangan untuk
komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi berpeluang meningkatkan pendapatan
rumah tangga di perdesaan (Purwantini dkk, 2012).
Selain rumah tangga mampu memproduksi pangan sendiri, namun yang
menjadi perhatian penting adalah bagaimana memproduksi pangan dengan aman
dan bermutu. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mencegah pangan dari
kemungkinan adanya bahaya karena cemaran biologis, kima, dan benda lain yang
dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
Penyediaan pangan yang cukup disertai dengan terjaminnya keamanan, mutu dan
gizi pangan untuk dikonsumsi merupakan hal yang tidak bisa ditawar dalam
pemenuhan kebutuhan pangan (Anonim, 2013). Keamanan pangan juga
merupakan salah satu aspek penting yang menentukan kualitas SDM (BKP
Kementa, 2013). Upaya pengendalian secara alami/ramah lingkungan merupakan
alternatif yang dapat diterapkan dengan cara pengenalan pestisida nabati di rumah
tangga yang terlibat dalam program M-KRPL. Tujuan utama dari paper ini adalah
untuk mengetahui pemanfaatan pestisida nabati dalam mendukung ketahanan
pangan di tingkat rumah tangga melalui program KRPL.
KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL) DI MALUKU UTARA
Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan
yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli)
pangan dan tidak terjadinya ketergantungan pangan pada pihak manapun. Oleh
karena itu, dalam program KRPL ini dilakukan berbagai bentuk diseminasi melalui
metode kebun percontohan maupun pemanfaatan lahan pekarangan yang belum
di kelola dengan baik. Kebiasaan/kultur masyarakat setempat yang biasa berkebun
perlu didekati dengan pola membuat kebun disekitar rumah dengan komoditas
sesuai dengan pilihan masyarakat.
Pengembangan Model KRPL di Provinsi Maluku Utara sudah dilakukan sejak
tahun 2011 di Kelurahan Fobaharu Kota Tidore Kepulauan. Kemudian di tahun
2012 dan 2013 dikembangkan lagi menjadi masing-masing 9 lokasi dan 11 lokasi
Model KRPL yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.
Pengembangan Model KRPL secara masif juga dilakukan melalui diadopsinya KRPL
menjadi bagian dari Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
(P2KP) yang diinisiasi oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian di
tahun 2012 dengan tujuan yang serupa, yaitu untuk meningkatkan keragaman dan
kualitas konsumsi pangan masyarakat agar lebih beragam, bergizi seimbang dan
aman guna menunjang hidup sehat yang aktif dan produktif (BKP Kementan,
2013). Berikut ini perkembangan lokasi Model KRPL dan P2KP di Maluku Utara:
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Gambar 1. Lokasi Model KRPL dan P2KP di Provinsi Maluku Utara tahun 2013
Berdasarkan gambar 1 di atas, terlihat bahwa pengembangan lokasi KRPL
di Maluku Utara sudah mencakup seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Maluku
Utara. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung kemandirian pangan di lokasi
Model KRPL dan P2KP berarti telah terbentuk sebanyak 129 unit Kebun Bibit Desa
(KBD) dan minimal 3.225 Kepala Keluarga (KK) atau yang biasa disebut Rumah
Pangan Lestari (RPL) di seluruh Maluku Utara. Adapun bentuk pengembangan
KRPL di setiap lokasi berbeda-beda, ada yang menggunakan polybag, vertikultur
maupun langsung ditanam di tanah pekarangan. Sedangkan komoditas yang
dikembangkan pada umumnya adalah tanaman sayuran dikarenakan cepat panen,
memiliki nilai jual yang tinggi, dan kandungan gizinya relatif lebih tinggi
dibandingkan tanaman pangan (BPTP Malut, 2012). Akan tetapi, komoditas
tanaman pangan (jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang-kacangan), buah-buahan
(pepaya dan pisang), dan tanaman obat keluarga (Toga) juga dikembangkan di
masing-masing wilayah pengembangan sesuai dengan kebutuhan setempat.
Pelaksanaan kegiatan Model KRPL maupun P2KP dalam pengembangan
budidaya tanaman sayuran (hortikultura) terkendala dengan adanya serangan
organisme pengganggu tanaman (OPT). Tidak sedikit petani/RPL yang
menginginkan OPT ini dapat segera hilang/musnah dengan cepat melalui
penggunaan pestisida kimia untuk mengurangi resiko kegagalan panen.
Penggunaan pestisida masih dilakukan disebabkan oleh masih rendahnya
pengetahuan dan kesadaran petani/RPL terhadap bahaya yang timbul akibat
penggunaan pestisida kimia bagi kesehatan dan keamanan produk yang dihasilkan
untuk dikonsumsi. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ameriana (2008) bahwa
penggunaan pestisida secara tidak bijaksana dapat menimbulkan berbagai dampak
negatif baik bagi manusia maupun lingkungan.
DAMPAK PENGGUNAAN PESTISIDA KIMIA
Permasalahan kerusakan tanaman oleh serangan organisme pengganggu
tanaman (OPT) telah menjadi bagian dari upaya manusia dalam melaksanakan
budidaya tanaman sejak ribuan tahun yang lalu. Kebutuhan manusia akan pangan
semakin meningkat dari tahun ke tahun baik kuantitas maupun kualitasnya seiring
dengan pertambahan penduduk. Salah satu hambatan utama dalam rangka
meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan adalah adanya serangan organisme
pengganggu tanaman (OPT). Kehilangan hasil tanaman akibat serangan OPT
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mencapai ± 33% yang disebabkan oleh hama sebesar 13%, penyakit 11%, dan
oleh gulma sebesar 9% (Natawigena, 1989).
Penggunaan pestisida sebagai solusi utama dalam upaya pengelolaan
organisme pengganggu tanaman (OPT) telah lama menjadi pilihan petani karena
dianggap paling mampu menyelamatkan kehilangan hasil akibat serangan OPT. Di
sisi lain, pengetahuan petani yang berhubungan dengan penggunaan pestisida dan
berbagai aspek yang mengikutinya masih kurang. Hal ini perlu karena pada
dasarnya pestisida merupakan bahan berbahaya yang dapat menimbulkan
pengaruh negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Meski
demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pestisida juga mempunyai manfaat yang
besar dalam mengurangi kerusakan akibat OPT, oleh karena itu dalam
pengelolaannya harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana untuk mengurangi
dampak negatifnya. Cooper dan Dobson (2007 dalam Supriadi, 2013) menyatakan
bahwa penggunaan pestisida yang bijaksana akan menguntungkan manusia,
misalnya meningkatkan produksi tanaman dan ternak karena menurunnya
gangguan OPT, terjaminnya kesinambungan pasokan makanan dan pakan karena
hasil panen meningkat serta meningkatnya kesehatan, kualitas dan harapan hidup
akibat tersedianya bahan makanan bermutu dan perbaikan lingkungan.
Teknologi pertanian yang semakin berkembang, maju, dan modern dalam
rangka memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan membawa pestisida
kimia sebagai salah satu bagian dalam revolusi hijau yang terbukti secara signifikan
meningkatkan kesejahteraan penduduk, namun membawa konsekuensi dampak
negatif yang luar biasa (Wagiman, 2008). Sebagai bagian dari pelaksanaan
program intensifikasi pertanian, penggunaan pestisida mengakibatan timbulnya
ketergantungan petani pada pestisida kimia. Insektisida berperan dalam
menimbulkan masalah terhadap hama, diantaranya adalah timbulnya hama baru,
terjadinya resistensi, resurjensi, terbunuhnya musuh alami, pencemaran
lingkungan dan keracunan terhadap manusia (Sastrodiharjo dan Sastrosiswojo
1983; Laba 1986, 1998, 2010). Pencemaran lingkungan akibat penggunaan
pestisida yang tidak bijaksana disebabkan oleh daya racun yang dikandung oleh
pestisida tersebut. Selain dapat mencemari air dan tanah, pestisida juga dapat
menyebabkan pencemaran udara. Hal ini sesuai dengan pernyataan
Mangkoediharja (1999 dalam Adriyani, 2006), pestisida bersifat toksik dan
mempunyai kemampuan dispersi yang tinggi, yaitu mencapai 100%.
Terhadap hama, penggunaan pestisida yang berlebihan dapat
menyebabkan resistensi, resurgensi, ledakan hama dan kematian musuh alami.
Resistensi hama terhadap pestisida kimia telah lama dilaporkan. Resistensi dan
resurjensi timbul sebagai akibat dari aplikasi pestisida kimia tidak bijaksana.
Menurut Bellinger (1996 dalam Supriadi, 2013), ada lebih dari 500 spesies
serangga dan tungau, 270 spesies gulma, 150 patogen tanaman, dan beberapa
spesies tikus yang tahan terhadap pestisida kimia. Di antaranya terdapat lebih dari
1000 kombinasi serangga yang tahan dan 17 spesies serangga yang tahan
terhadap hampir sebagian besar kelompok insektisida. Resurgensi menyebabkan
terjadinya ledakan hama yang diakibatkan oleh penggunaan pestisida karena
terstimulasi untuk memproduksi keturunan. Jumlah telur meningkat, daur hidup
lebih singkat sehingga populasi hama meningkat cepat. Serangga dewasa dapat
hidup lebih lama dengan kemampuan makan yang meningkat dan pesaing,
misalnya musuh alami terbunuh sehingga pertumbuhan populasi semakin tinggi
(Harnoto et al., 1983 ; Kardinan, 2011).
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Residu pestisida yang terpapar secara langsung melalui produk pertanian
maupun yang tidak langsung dalam jangka panjang akan terakumulasi suatu saat
dapat merangsang munculnya pertumbuhan sel kanker, mengganggu sistem
reproduksi pria maupun wanita, kelainan syafat dan dapat merusak sistem
kekebalan tubuh (Mudjajanto, 2006 dalam Anggraheni, 2008). Residu pestisida
juga meningkatkan kemungkinan timbulnya kerusakan hati, ginjal, paru-paru,
kelumpuhan, bahkan kerusakan otak. Residu pestisida pada produk pertanian
biasanya diakibatkan oleh penggunaan pestisida yang cara kerjanya sistemik.
Meskipun residu tersebut dapat hilang melalui pencucian, namun tidak menutup
kemungkinan masih ada sisa residu yang tertinggal. Penelitian Ameriana et al
(2000 dalam Ameriana, 2008) menyebutkan bahwa buah tomat dengan perlakuan
pencucian saja hanya mampu mengurangi nilai inhibisi insektisida dari 61,17%
menjadi 60,18% dan nilai inhibisi fungisida dari 70,64% menjadi 50,28%. Nilai
tersebut masih di atas ambang batas toleransi bagi konsumen, sedangkan dengan
perlakuan perebusan, nilai inhibisi buah tomat berkurang sampai di bawah ambang
batas toleransi. Residu pestisida, meskipun jumlahnya kecil dan masih aman
dikonsumsi, tetapp dapat memberikan efek samar bagi orang yang
mengkonsumsinya (Anggraheni, 2008).
Pestisida nabati yang terbuat dari bahan alami bersifat mudah terurai (bio
– degradable) di alam sehingga tidak mencemari lingkungan dan relatif aman bagi
manusia dan ternak serta banyaknya dampak negatif penggunaan pestisida kimia
terhadap lingkungan membuka peluang untuk pengembangan pestisida nabati
sebagai bagian dari sistem budidaya tanaman. Bahan dasar pestisida nabati dapat
ditemui di beberapa jenis tanaman dimana senyawa kimia yang terkandung pada
masing-masing tanaman memiliki fungsi yang berbeda-beda ketika digunakan
sebagai pestisida nabati.
PEMANFAATAN PESTISIDA NABATI
Penggunaan pestisida semakin hari semakin meningkat seiring dengan
meningkatnya kebutuhan akan produk pertanian. Sementara itu, produk pertanian
yang sehat dengan label organik, bernutrisi tinggi dan aman telah menjadi
tuntutan pasar global seiring dengan meningkatnya pemahaman, pengetahuan
dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan produk pertanian yang ramah
lingkungan. Kualitas produk pertanian dapat ditingkatkan melalui cara bertani yang
baik (good agricultural practise), diantaranya dapat dilakukan dengan cara
mengurangi penggunaan bahan kimia sebagai input produksi. Permasalahan yang
sering dihadapi adalah adanya serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT),
pengendalian yang sering digunakan adalah dengan menggunakan pestisidan
sintesis yang tidak ramah lingkungan dan berbahaya bagi manusia.
Pemerintah melarang penggunaan 42 jenis bahan aktif pestisida sintesis
termasuk di dalamnya adalah dieldrin, endosulfan, dan klordan melalui Peraturan
Menteri Pertanian No. 24/Permentan/SR.140/4/2011 tanggal 8 April 2011 untuk
mengurangi dampak negatif penggunaan pestisida. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman, penggunaan
pestisida dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)
merupakan alternatif terakhir dan dampak negatif yang timbul harus ditekan
seminimal mungkin. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 1992
tentang Sistem Budidaya Tanaman, menyebutkan bahwa perlindungan tanaman
dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama terpadu (PHT) dan
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pelaksanaannya merupakan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah. Lebih
lanjut disampaikan oleh Laba (2010), pengendalian OPT harus dilakukan secara
terpadu (PHT) berdasarkan konsep pengendalian secara ekologis dan teknologis
memanfaatkan berbagai komponen pengendalian yang berwawasan lingkungan
dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan
penggunaan pestisida sintesis dan mengoptimalkan penggunaan pestisida
alternatif, diantaranya adalah pestisida nabati. Sedikitnya
Pestisida nabati adalah pestisida yang bahan aktifnya berasal dari
tumbuhan atau bagian tumbuhan seperti akar, daun, batang atau buah. Pestisida
nabati dapat dibuat secara sederhana oleh kelompok tani atau perorangan.
Pestisida nabati yang dibuat secara sederhana dapat berupa larutan hasil perasan,
rendaman, ekstrak, dan rebusan bagian tumbuhan, misalnya akar, batang, daun,
buah, dan biji. Bahan aktif yang berupa senyawa kimia yang berasal dari bagian
tanaman tersebut berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai pestisida nabati yang
lebih selektif dan kurang persisten dibandingkan dengan pestisida sintesis
sehingga lebih aman digunakan oleh petani, konsumen dan lingkungan (RegnaultRoger dalam Laba, 2012). Bahan aktif yang banyak digunakan sebagai pestisida
nabati untuk mengendalikan hama adalah piretrum, rotenon, azadirakta, dan
minyak atsiri (Isman, 2006 dalam Supriadi 2013). Meski demikian, Grainge dan
Ahmed (1988 dalam Laba 2012) menyebutkan ada lebih dari 1500 tanaman
berkhasiat sebagai bahan pestisida nabati untuk mengendalikan hama.
Pestisida nabati tidak hanya mengandung satu jenis bahan aktif tetapi
beberapa jenis bahan aktif (Kardinan, 2011). Keefektifan pestisida nabati berkaitan
dengan kandungan senyawa kimianya yang bersifat racun (toxic), menolak
(repellent), mencegah makan (detterent), merusak perkembangan telur, larva dan
pupa, mengurangi nafsu makan, menghambat reproduksi serangga betina,
menghambat pergantian kulit, dan menghambat perkembangan patogen
penyebab penyakit (Suryaningsih et al, 2007 ; Rachmawati et al, 2009 ; Supriadi,
2013). Disebutkan oleh Koul et al (2008 dalam Supriadi, 2013) penggunaan
minyak atsiri sebagai pestisida nabati penting dilakukan karena sifat kerjanya yang
luas dan efektif terhadap serangga hama maupun patogen penyebab penyakit.
Lebih lanjut dikatakan bahwa sebagian besar kandungan senyawa dalam minyak
atsiri berpengaruh terhadap sistem syaraf oktopaminergis pada serangga dan
relatif aman terhadap manusia dan ikan sehingga memenuhi kriteria sebagai
pestisida beresiko rendah.
Beberapa keuntungan/kelebihan penggunaan pestisida nabati secara
khusus dibandingkan dengan pestisida konvensional (Gerrits dan Van Latum, 1988
dalam Asmaliyah et al, 2010) antara lain (1) mempunyai sifat cara kerja (mode of
action) yang unik, yaitu tidak meracuni (2) mudah terurai di alam sehingga tidak
mencemari lingkungan serta relatif aman bagi manusia dan hewan peliharaan
karena residunya mudah hilang (3) penggunaannya dalam jumlah (dosis) yang
kecil atau rendah (4) mudah diperoleh di alam, contohnya di Indonesia sangat
banyak jenis tumbuhan penghasil pestisida nabati serta (5) cara pembuatannya
relatif mudah dan secara sosial-ekonomi penggunaannya menguntungkan bagi
petani kecil di negara-negara berkembang.
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya makanan yang
aman dan sehat memberikan peluang yang cukup besar untuk pengembangan
pestisida nabati sebagai pestisida yang ramah lingkungan. Namun, pengembangan
pestisida nabati ini masih mengalami kendala karena daya kerjanya yang lambat
dibandingkan pestisida sintesis, bahan baku yang terbatas, kalah bersaing dengan
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keberadaan pestisida kimia yang banyak tersedia di pasaran, serta pendaftaran
dan perizinannya sulit didapatkan (Kardinan, 2011). Selain itu, Rajashekar et al
(2012 dalam Supriadi, 2013) menyatakan bahwa beberapa permasalahan dalam
pengembangan pestisida nabati antara lain (1) keefektifannya kurang meyakinkan,
terutama apabila dibuat pada skala rumah tangga (2) sulitnya standarisasi mutu
produk akibat besarnya keragaman genetik tanaman, tempat tumbuhnya, dan cara
panen yang masih tradisional (3) kesulitan dalam pendaftaran dan paten (4) nilai
usaha tani belum pasti karena pengaruh musim, sumber bahan baku dan tingkat
keefektifannya (5) stabilitas bahan aktif rendah (6) tidak kompetitif terhadap
pestisida sintetis (harga dan spektrum kerjanya) serta (7) terbatasnya data
keamanan terhadap mamalia dan lingkungan.
Tabel 1. Beberapa tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan pestisida nabati
di Maluku Utara
No
1
2
3

Nama Umum (Ilmiah)
Bawang merah
(Allium cepa)
Bawang putih
(A. sativum)

Bagian yang
Digunakan
Umbi
Umbi

Senyawa Biotoksin

Manfaat

Acetogenin, saponin, dan
minyak atsiri
Saponin, flavonoida
politenol dan minyak atsiri

Pembunuh hama
serangga
Pengusir kutu-kutuan dan
serangga hama lainnya

Annonain dan resin
(daun), Acetogenin
Alkaloida, steroid dan
flavonoida

Pengusir aphids dan
thrips
Pengusir tikus pada padi,
pembasmi hama pada
cabe (kutu dan semua
jenis serangga)
Pengusir hama
(serangga)
Pengusir hama (ulat)

Sirsak
(Anona muricata)
Brotowali
(Tinospora tuberculata)

Daun dan biji

Kencur
(Kaempferia galanga Linn)
Cengkeh
(Syzigium aromaticum L.)

Rimpang

7

Jarak pagar
(Jathropha curcas L.)

Buah

8

Kayu manis
(Cinnamomum burmanii)
Mimba / Nimba
(Azadirachta indica)

Kulit batang
Daun dan biji

Azadirachtin, salanin,
nimbinen, dan meliantriol

10

Pepaya
(Carica papaya)

Daun

11

Sereh dan sereh wangi
(Cymbopogon citratus dan
C. nardus)
Jahe
(Zingiber officinale)
Lengkuas
(Alpinia purpurata)

Daun dan
batang

Alkaloida, saponin dan
flavonoida (daun, akar,
kulit batang), polifenol
(daun dan akar), papain
(daun)
Flavonoida, limonoid dan
linaloole

Rimpang

Minyak atsiri dan oleoresin

Pengusir hama

Rimpang dan
batang

Saponin, tannin,
flavonoida, minyak atsiri
(rimpang), dan saponin,
tanindan flavonoida
(batang)

Pengusir hama

4

5
6

9

12
13
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Batang

Daun

Saponin, flavonoida,
pollfenol dan minyak atsiri
Kuncup bungan dan daun
mengandung saponin,
flavonoid, tanin, minyak
atsiri, eugenol
Daun dan batang
mengandung saponin,
flavonoida, polifenol dan
tanin
Minyak atsiri dan tanin

Pembunuh hama (ulat)

Pembunuh serangga
Pengusir dan pembunuh
hama dan penhakit (ulat,
hama pengisap, jamur,
bakteri, nemotoda, dsb)
Pembunuh hama (ulat
dan hama pengisap)

Fungisida dan pengusir
hama
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No
14
15

Nama Umum (Ilmiah)
Gamal
(Gliricidia sepium)
Pacar cina
(Aglaia odorata)

Bagian yang
Digunakan
Daun
Kulit batang

Senyawa Biotoksin
Tanin
Minyak atsiri, alkaloid,
saponin, flavonoid, dan
tanin

Manfaat
Pengendali ulat dan hama
pengisap
Pembasmi ulat

Sumber: Suryaningsih (2004), Asmaliyah (2010), Utami dan Noor (2010), dan Sudarmo
(2005).

KESIMPULAN
1. Pestisida nabati yang terbuat dari bahan alami bersifat mudah terurai (bio –
degradable) di alam sehingga tidak mencemari lingkungan dan relatif aman
bagi manusia dan ternak. Selain cara pembuatannya yang murah dan mudah,
selain itu dukungan sumberdaya lokal sebagai bahan baku pembuatannya
tersedia dengan beragam pilihan.
2. Pemanfaatan pestisida nabati dalam mendukung keamanan pangan di tingkat
rumah tangga melalui kegiatan KRPL perlu disosialisasikan dan diaplikasikan
di seluruh lokasi KRPL di Maluku Utara.
3. Pengelolaan OPT dengan penggunaan pestisida nabati dalam kegiatan KRPL
di Maluku Utara memerlukan peran aktif dari semua pelaku yang terlibat, yaitu
komunitas KRPL, RPL, PPL dan juga peneliti BPTP Maluku Utara.
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ABSTRAK
Pengkajian dilaksanakan di lokasi SLPTT desa Manis Raya Kecamatan Sepauk,
Kabupaten Sintang Kalimantan Barat pada musim penghujan (MH) pada tahun
2012. Tujuan pengkajian untuk mempelajari keragaan beberapa varietas unggul
baru (VUB) padi dan respons VUB terhadap pemupukan. Dalam pengkajian
digunakan dua faktor yaitu varietas (V) dan pemupukan (P). Varietas yang
digunakan adalah: Inpari 10, Ianpri 13, Inpari 18, Cibogo, Situbagendit dan
Mekongga. Sedangkan pemupukan adalah: PI = (100 kg/ha urea + BWD) + 100
kg/ha SP36+ 100 kg/ha KCI+ 2 ton pupuk kandang/ha ) dan P2 = (75 kg/ha urea
(tanpa BWD)+50 kg/ha gP36+50 kg/ha KCI+ 1 ton pupuk kandang/ha). Kelompok
tani yang dilibatkan dalam pengkajian ini adalah Kelompok Mandiri Tani pada
luasan 2,0 ha. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa keragaan pertumbuhan
tanaman padi varietas Inpari 10, Inpari 13, Inapri 18, Cibogo, Situbagendit dan
Mekongga baik dan merata. Keenam varietas tersebut cukup tahan terhadap
penyakit Helminthosporium dan leaf blast. Penerapan teknologi budidaya padi
dengan pemupukan 100 kg/ha urea+BWD+ 100 kg/ha SP36+ 100 kg/ha KCI+2,0
t/ha pupuk kandang (PI) mampu meningkatkan pertumbuhan dan hasil padi. Pada
perlakuan tersebut terjadi peningkatan hasil sebesar 15,6% sampai 21,7%
dibanding pemupukan 75 kg/ha urea (tanpa BWD)+50 kg/ha SP36+50 kg/ha KCI+
1,0 t/ha pupuk kandang (P2). Hasil tertinggi yang diperoleh pada perlakuan PI,
yaitu 6,21 t/ha (Inpari 10) diikuti oleh Inpari 13, 6.00 t/ha, Cibogo 5. 68t/ha,
Situbagendit 5.50t/ha Inpari 18 5.40 t/ha dan Mekongga 5.25 t/ha. Sedangkan
pada perlakuan P2 hasil tertinggi 4,95 t/ha pada varietas Inpari 10, Situbagendi
4,50 t/hat, Inpari 13 4,45t/ha, Cibogo 4,20, Inpari 18 4.18 t/ha, diikuti Mekongga
4,00 t/ha,

Kata kunci: VUB padi, pemupukan, lahan sawah
PENDAHULUAN
Padi merupakan tanaman pangan terpenting dan merupakan komoditas
yang menyangkut hajat hidup dan kebutuhan dasar hampir seluruh rakyat
Indonesia. Tanaman padi di Provinsi Kalimantan Barat, menjadi prioritas dalam
menunjang program pertanian, akan tetapi tingkat produksi yang masih rendah.
Menurut Abdullah (2004), laju peningkatan produktivitas padi di Indonesia telah
melandai. Rendahnya produktivitas padi di Kalimantan Barat disebabkan oleh
bebrapa factor seperti, 1) pengolahan tanah kurang sempurna ( merupakan lahan
pasang surut ), 2) penggunaan benih yang tidak bermutu, 3) penggunaan pupuk
yang tidak berimbang dan seimbang.
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Salah satu faktor utama untuk mendukung produksi padi adalah
penggunaan varietas unggul baru (VUB) yang berdaya hasil tinggi dan tahan
terhadap hama dan penyakit. Menurut Makarim (2004), beberapa vaietas unggul
baru bahkan melebihi produksi varietas IR 64. Pergeseran penggunaan varietas
IR64 ke varietas unggul baru secara nasional erat kaitannya dengan kemampuan
varietas untuk menghasilkan hasil yang tinggi, ketahanan terhadap organisme
pengganggu tanaman dalam hal ini hama dan penyakit, stabilitas hasil antar
musim dan lingkungan varietas tersebut ( Darajat, 2007). Suprihatno,et al 2006,
menyatakan bahwa beberapa varietas unggul baru seperti Ciherang memiliki
potensi hasil 8.5 t/ha, Tukad Petanu 7.0 t/ha, Tukad unda 7.0 t/ha, Tukad Balian
7.0 t/ha. Selain factor varietas, untuk meningkatkan produksi padi juga perlu usaha
untuk meningkatkan kesuburan tanah. Tingkat kesuburan tanah akan semakin
berkurang baik fisik, kimia maupun biologi dan menurunya kandungan bahan
organic akibat kehilangan melalui panen, tercuci dan pemupukan tidak berimbang.
Upaya untuk meningkatkan kesuburan tanah dapat dilakukan dengan penambahan
unsur hara dalam bentuk pemupukan. Munurut Tisdale, et al (1985) pemupukan
dilakukan untuk mempertahankan konsistensi produktivitas lahan dan daya sangga
dalam mendukung pertumbuhan tanaman. Pupuk N, P, dan K berperan penting
dalam mendorong pertumbuhan dan peningkatan hasil padi sawah (Naim, 1984).
Menurut Fagi et al. 2003, selain Pupuk N, P, dan K pemberian pupuk organik dapat
memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah, meningkatkan pertumbuhan dan
hasil gabah. Tujuan pengkajian untuk mengetahui keragaan varietas unggul baru
dan pemupukan terhadap pertumbuhan dan hasil padi dilahan pasang surut desa
Manis Raya Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang Kalimantan Barat pada musim
penghujan (MH) pada tahun 2012
METODOLOGI
Pengkajian dilaksanakan di lokasi SLPTT desa Manis Raya Kecamatan
Sepauk, Kabupaten Sintang Kalimantan Barat pada musim penghujan (MH) pada
tahun 2012. Dalam pengkajian digunakan dua faktor yaitu varietas (V) dan
pemupukan (P). Varietas yang digunakan adalah: Inpari 10, Ianpri 13, Inpari 18,
Cibogo, Situbagendit dan Mekongga. Sedangkan pemupukan adalah: PI = (100
kg/ha urea + BWD) + 100 kg/ha SP36+ 100 kg/ha KCI+ 2 ton pupuk kandang/ha)
dan P2 = (75 kg/ha urea (tanpa BWD)+50 kg/ha gP36+50 kg/ha KCI+ 1 ton pupuk
kandang/ha). Kelompok tani yang dilibatkan dalam pengkajian ini adalah Kelompok
Mandiri Tani pada luasan 2,0 ha. Dalam pengkajian ini petani menerapkan paket
teknologi budidaya padi meliputi: pengolahan tanah, varietas, sistem tanam jajar
legowo 4:1, umur bibit15 hari, pemupukan (sesuai dengan perlakuan), pengairan
(intermitten) dan PHT. Parameter yang diamati adalah tinggi tanaman, jumlah
anakan, panjang malai, jumlah gabah isi, jumlah gabah hampa dan hasil gabah.
Pengolahan tanah dilakukan dengan menggunakan traktor. Setelah
pembajakan tanah pertama, sawah digenangi dengan air selama 7 hari dan
selanjutnya dilakukan penggaruan dengan tujuan untum meratakan dan
pelumuran tanah.Benih yang digunakan berasl dari BB Padi dengan berbagai
varietas seperti : Inpari 10, Ianpri 13, Inpari 18, Cibogo, Situbagendit dan
Mekongga. Persemaian yang dilakukan tidak digenangi air tetapi dalam keadaan
lembab dengan jumlah benih 10-15 kg/ha. Sistem tanam yang dilakukan adalah
jajar legowo 4:1
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Tabel 1. Komponen teknologi yang dilakukan
No

Komponen Teknologi

1

Pengolahan Tanah

2
3
4
5
6

Benih
Persemaian
Sistem tanam
Umur bibit
varietas

7
8

Pupuk Organik
Pupuk an organik
- Urea
- SP 36
- KCl
Pengairan
Pengendalian OPT

9
10

Perlakuan
----------------------------------------------------------P1
P2
Traktor:
traktor
1x bajak 1x garu
1x bajak 1x garu
Berlabel : 10 kg/ha
berlabel: 10 kg/ha
basah
basah
legowo 4:1
Legowo 4:1
10-15 hari
10-15 hari
Inpari10, Inpari 13,
Inpari10, Inpari 13,
Inpari 18 Cibogo
Inpari 18, Cibogo
Situbagendit, Mekongga Situbagendit, Mekongga
2.0 t/ha
1 t/ha
100 kg/ha + BWD
100 kg/ha
100 kg/ha
Pengaturan air berselang
Prinsip PHT

75 kg/ha non BWD
50 kg/ha
50 kg/ha
Pengaturan air berselang
Prinsip PHT

Pemberian pupuk organik menggunakan pupuk kandang dengan dosis
penggunaan 2 t/ha (P1) dan 1 t/ha (P2) yang ditaburkan pada saat pengolahan
tanah ke dua. Pemupukan pertama untuk urea adalah sebesar 100 kg dan
selanjutnya berdasarkan BWD, 100 kg SP 36 dan 100 kg KCL (P1). Untuk perlakuan
P2, pupuk urea diberikan sebesar 75 kg/ha dan tanpa menggunakan BWD, 50 kg
SP 36 dan50 kg KCL. Parameter yang diamati adalah tinggi tanaman, jumlah
anakan, panjang malai, jumlah gabah isi, jumlah gabah hampa dan hasil gabah.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Keragaan sifat agronomis dan hasil
Keragaan beberapa varietas padi dan reaksi terhadap penyakit cukup
beragam sesuai dengan sifat genetis dari masing-masing varietas dan lingkungan.
Keragaan tanaman padi pada fase vegetatif varietas Inpari 10, Inpari 13, Inapri
18, sangat baik, sedangkan tanaman padi varietas Cibogo, Situbagendit dan
Mekongga baik dan merata. Pada fase generatif keragaaan tanaman Inpari 10,
Inpari 13, Inapri 18, Cibogo, Situbagendit dan Mekongga baik dan merata dalam
pertumbuhannya. Bentuk rumpun padi untuk Inpari 10, Inpari 13, Inapri 18,
Cibogo, sangat kompak tetapi untuk varietas situbagendit dan mekongga berserak
dan tegak.
Dari hasil pengamatan reaksi beberapa varietas padi terhadap serangan
hama dan penyakit bahwa hama yang paling dominan adalah orong-orong, hama
putih palsi, sundep, walang sangit, hama penggerek batang dengan intensitas
serangannya rendah. Reaksi terhadap penyakit, beberapa varietas tanaman padi
menunjukkan agak tahan sampai tahan terhadap penyakit tergantung dari masingmasing varietas. Keenam varietas tersebut cukup tahan terhadap penyakit
Helminthosporium dan leaf blast.
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Tabel 2. Keragaam tanaman terhadap hama dan penyakit
Varietas
Keragaan tanaman padi
reaksi
Vegetatif Generatif
bentuk rumpun
Inpari 10
1-3
1-3
1
Inpari 13
3
3
1
Inapri 18
3
3
1
Cibogo
3
1-3
1
Situbagendit 1-3
1-3
5
Mekongga
3
3
5

terhadap penyakit
Ho
LB
NB
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

Ket.: Keragaan tanaman ( 1=sangat baik, 3= baik dan merata, 5=baik dan kurang merata,
7=kurang baik ); Bentuk rumpun (1= kompak dan tegak, 3= kompak dan terkulai, 5=
berserak dan Tegak, 7=berserak dan terkulai); Reaksi penyakit (Ho = helminthosporium,
Lb=leaf blast, Nb= neck blast)

Beragamnya keragaan tanaman dan reaksi terhadap hama dan penyakit
sangat dipengaruhi oleh sifat genetika dan karakteristik varietas serta factor
lingkungan seperti sinar matahari kurang karenan sering mendung. Menurut Allord
dan Bradshaw ( 1964) dalam Satoto dan Suprihatno ( 1998), bahwa penampilan
fenotipik tanaman adalah refleksi pengaruh genetik dan lingkungan selama
perkembangan tanaman. Adanya pengaruh lingkungan yang ekstrim akan dapat
merubah kestabilan sifat suatu varietas padi. Penampilan tanaman padi pada
P1terlihat bercak coklatnya lebih sedikit disbanding penampilan pada perlakuan
P2. Hal ini diakibatkan oleh dosisi pupuk KCl pada P1 lebih tinggi dibandingkan
pada perlakuan P2. Menurut Mahmud (1991) bahwa dalam tubuh tanaman, unsur
K berfungsi untuk mempengaruhi keseimbangan unsur N dan P, bila keseimbangan
telah tercapai maka unsur K akan memberikan kekersan pada jaringan, tanaman
menjadi kuat, dan daya tahan terhadap penyakit semakin meningkat serta dapat
menurunkan intensitas serangan penyakit (Mukelar dan Kardin, 1991).
Pertumbuhan dan hasil beberapa varietas dengan perlakuan pemupukan
P1menunjukkan tinggi tanaman, jumlah anakan, jumlah malai, jumlah gabah isi,
jumlah gabah hampa, dan produksi hasil lebih tinggi di bandingkan dengan
perlakuan pemupukan P2 (Tabel 3). Tinggi tanaman dan jumlah anakan
menunjukkan ada perbedaan diantara perlakuan yang diuji yaitu dengan
pemupukan P1 terlihat tinggi tanaman pada masing-masing varietas lebih tinggi
disbanding dengan pemupukan P2. Tinggi tanaman berkisar antara 90,7 cm
sampai dengan 97,4 untuk Perlakuan P1, sedangkan untuk P2 tinggi tanaman
berkisar antara 88,4 cm sampai dengan 93,8 cm. Untuk jumlah anakan, perlakuan
P1 lebih tinggi yaitu 18 rumpun ( Inpari 18), sedangkan yang paling sedikti yaitu
pada perlakuan P2 10 rumpun ( Inpari 13). Panjang malai dengan perlakuan P1
tetap lebih tinggi yaitu 24,3 cm (Cibogo), dan yang paling pendek yaitu dengan
perlakuan P2 yaitu 20,8 cm ( Inpari 13).
Tabel 4, memperlihatkan bahwa hasil tertinggi yang diperoleh pada
perlakuan PI, yaitu 6,21 t/ha (Inpari 10) diikuti oleh Inpari 13, 6.00 t/ha, Cibogo
5. 68t/ha, Situbagendit 5.50t/ha Inpari 18 5.40 t/ha dan Mekongga 5.25 t/ha.
Sedangkan pada perlakuan P2 hasil tertinggi 4,95 t/ha pada varietas Inpari 10,
Situbagendi 4,50 t/hat, Inpari 13 4,45t/ha, Cibogo 4,20, Inpari 18 4.18 t/ha, diikuti
Mekongga 4,00 t/ha. Penerapan teknologi budidaya padi dengan pemupukan 100
kg/ha urea+BWD+ 100 kg/ha SP36+ 100 kg/ha KCI+2,0 t/ha pupuk kandang (PI)
mampu meningkatkan pertumbuhan dan hasil padi. Pada perlakuan tersebut
terjadi peningkatan hasil sebesar 15,6% sampai 21,7% dibanding pemupukan 75
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kg/ha urea (tanpa BWD)+50 kg/ha SP36+50 kg/ha KCI+ 1,0 t/ha pupuk kandang
(P2)
Tabel 3. Hasil Pertumbuhan VUB desa Manis Raya MH 2012
Perlakuan

Tinggi Tanaman (cm) Jumlah anakan
Panjang Malai (cm)
--------------------------------------------------------------------------------P1
P2
P1
P2
P1
P2

VI-10
VI-13
VI-18
VCibogo
VSitu.B
VMekongga

97.4
95,2
93,5
94,3
90,7
93.8

93,8
90,3
90,3
88,4
89,2
90,7

15
10
18
14
16
13

11
10
11
12
12
11

23,6
22,4
22,9
23,9
24,3
22,2

21,4
20,8
22,1
21,8
23,3
21,5

Penambahan pupuk urea memperlihatkan peranan yang lebih baik dapat
memperbaiki pertumbuhan tinggi tanaman dan membentuk jumlah anakan
produktif, sedangkan penambahan pupuk SP 36 dan KCl dapat meningkatkan
jumlah anakan produktif, jumlah gabah isi dan hasil gabah kering. Penambahan
pupuk K dapat menambah ketahanan terhadap ganggaun hama dan penyakit,
mengurangi stress tanaman terhadap kekurangan air dan memperbaiki mutu
gabah/beras serta dapat menurunkan kepararahan serangan penyakit busuk
batang, hawar pelepah, bercak daun bergaris dan bercak cokelat pada tanaman
padi sawah ( Suparyono et al, 1991) Hal tersebut menggambarkan bahwa dengan
penambahan dosis pupuk kandang dan pupuk urea, SP 36 dan KCl dapat
meningkatkan pertumbuhan dan hasil beberapa varietas padi. Pemberian bahan
organic, selain itu unsur hara makro diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan
dan hasil padi diantaranya N,P dan K ( Fagi et al. 2003).
Tabel 4. Pertumbuhan dan hasil Panen VUB desa Manis Raya MH 2012
Jumlah gabah isi/malai
jumlah gabah
hasil GKG (t/ha)
Perlakuan
hampa/malai
____________________________________________________________
P1
P2
P1
P2
P1
P2
VI-10
VI-13
VI-18
VCibogo
VSitu.B
VMekongga

105
102
111
101
99
100

87
82
80
86
85
86

10
10
12
9
8
7

7
8
8
7
5
7

6,21
6,00
5,40
5,68
5,50
5,25

4,95
4,45
4,18
4,20
4,50
4,00

Pada perlakuan tersebut terjadi peningkatan hasil sebesar 15,6% sampai
21,7% dibanding pemupukan 75 kg/ha urea (tanpa BWD)+50 kg/ha SP36+50
kg/ha KCI+ 1,0 t/ha pupuk kandang (P2). Hasil tertinggi yang diperoleh pada
perlakuan PI, yaitu 6,21 t/ha (Inpari 10) diikuti oleh Inpari 13, 6.00 t/ha, Cibogo
5. 68t/ha, Situbagendit 5.50t/ha Inpari 18 5.40 t/ha dan Mekongga 5.25 t/ha.
Sedangkan pada perlakuan P2 hasil tertinggi 4,95 t/ha pada varietas Inpari 10,
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Situbagendi 4,50 t/hat, Inpari 13 4,45t/ha, Cibogo 4,20, Inpari 18 4.18 t/ha, diikuti
Mekongga 4,00 t/ha.
KESIMPULAN
1. Keragaan tanaman padi pada fase vegetatif varietas Inpari 10, Inpari 13,
Inapri 18, sangat baik, sedangkan tanaman padi varietas Cibogo,
Situbagendit dan Mekongga baik dan merata. Keenam varietas tersebut
cukup tahan terhadap penyakit Helminthosporium dan leaf blast.
2. Pemupukan dengan P1( 100 kg/ha + BDW,100 kg/ha SP36, 100 kg/ha KCl
, 2,0 t/ha pupuk kandang mampu meningkatkan pertumbuhan dan hasil
padi disbanding dengan perlakuan P2( 75 kg/ha urea+tanpa BWD, 50
kg/ha SP36, 50 kg/ha KCl, 1,0 t/ha pupuk kandang. Peningkatan hasil
panenya mencapai 1 t/ha sampai 1.5 t/ha.
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KERAGAAN KEDELAI PADA LAHAN KERING DI KALIMANTAN
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ABSTRAK
Salah satu jenis tanaman pangan yang menjadi mata pencaharian masyarakat
adalah tanaman kedelai. Varietas unggul kedelai yang banyak ditanam adalah
Anjasmoro, namun produksi yang dihasilkan masih rendah berkisar antara 0.8–1.3
ton/ ha, padahal potensi produksi yang dihasilkan varietas Anjasmoro dapat
mencapai 2.03–2.25 ton/ha. Sementara potensi lahan kering masih cukup luas
untuk pengembangan varietas selain Anjasmoro. Kegiatan pengkajian Uji Adaptasi
Varietas Kedelai di Lahan Kering Kabupaten Sintang dilaksanakan di Desa Baning
Panjang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang yang dimulai pada Bulan Maret
sampai Juni 2012. Pengkajian dilaksanakan dengan menggunakan metode
eksperimental yang terdiri dari 1 faktor perlakuan yaitu varietas unggul kedelai
sebanyak 4 varietas dengan tiga ulangan. Varietas kedelai yang digunakan adalah
Anjasmoro, Wilis, Burangrang dan Tanggamus yang ditanam pada lahan seluas 1
ha dengan jarak tanam 40 cm x 15 cm. Parameter yang diamati meliputi tinggi
tanaman umur 30 hari setelah tanam (hst), tinggi tanaman 85 hst, jumlah cabang,
jumlah polong, bobot 100 biji, dan produksi per ha. Hasil analisa memperlihatkan
bahwa perlakuan varietas memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap
peubah tinggi tanaman 80 hst, jumlah cabang, jumlah polong dan bobot 100 biji,
sedangkan terhadap peubah tinggi tanaman 30 hst, dan produksi per ha
berpengaruh tidak nyata. Varietas Wilis, Slamet dan Tanggamus memperlihatkan
rata-rata pertumbuhan yang cenderung lebih baik dan produksi yang lebih tinggi
dibandingkan dengan potensi produksinya, Produksi tertinggi berturut-turut
dicapai oleh varietas Wilis 1,85 ton/ha, Burangrang 1,44 ton/ha, Tanggamus 1,37
ton/ha dan Anjasmoro 1.56 ton/ha Hasil di atas menunjukkan bahwa varietas
kedelai Wilis, Burangrang dan Tanggamus berpotensi untuk dikembangkan karena
mampu beradaptasi di lahan kering di Kabupaten Musi Rawas dengan produksi
yang tinggi, sehingga dapat mendukung upaya diversifikasi pangan dan
optimalisasi lahan kering di Kabupaten Sintang.

Kata-kata kunci: adaptasi, kedelai, lahan kering
PENDAHULUAN
Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi dengan produktivitas
kedelai (Glycine max) yang bervariasi setiap tahun. Menurut Badan Pusat Statistik
Kalimantan Barat (2011), luas lahan kedelai di Kalimantan Barat pada tahun 2010
adalah 2.541 Ha dengan produksi sebesar 3.477 ton. Tahun 2011 luasan lahan
meningkat menjadi 2.582 Ha dengan produksi kedelai sebesar 3.559 ton. Produksi
kedelai pada tahun berikutnya seharusnya dapat lebih ditingkatkan dengan cara
mengoptimalkan lahan gambut untuk areal produksi kedelai di Kalimantan Barat.
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Kedelai adalah salah satu komoditi pangan utama setelah padi dan jagung.
Kedelai merupakan bahan pangan sumber protein nabati utama bagi masyarakat.
Kebutuhan kedelai di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat.
Ketergantungan pada padi seperti yang terjadi pada saat ini sangat tidak
menguntungkan bagi kelangsungan ketahanan pangan nasional. Selain harus terus
dilakukan usaha peningkatan produksi padi, program diversifikasi pangan dengan
sumber karbohidrat dan sumber protein merupakan tindakan yang sangat strategis
(Purwono dan Purnamawati, 2007). Kabupaten Sintang merupakan daerah agraris,
hal ini ditunjukkan dengan luas lahan yang digunakan untuk pertanian. Dari
seluruh lahan yang ada di Kabupaten Sintang lebih dari 50 persen digunakan untuk
usaha pertanian (Anonimous, 2008). Salah satu jenis tanaman pangan yang
menjadi mata pencaharian masyarakat adalah tanaman kedelai yang juga
merupakan salah satu subsektor penting pada sektor pertanian. Varietas kedelai
yang banyak ditanam adalah Anjasmoro, namun produksi yang dihasilkan masih
rendah yaitu 0.8–1.3 ton ha-1.
Produksi kedelai tersebut lebih rendah bila dibandingkan potensi hasil yang
dapat dicapai varietas Anjasmoro yaitu 2.03–2.25 ton ha-1. Umumnya tanaman
kedelai ditanam pada lahan kering, dimana potensi lahan kering di Kabupaten
Sintang yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian masih cukup luas.
Lahan kering merupakan salah satu agroekosistem yang mempunyai potensi besar
untuk usaha pertanian tanaman pangan. Permasalahan dalam pemanfaatan lahan
kering untuk tanaman pangan bervariasi pada setiap wilayah, baik aspek teknis
maupun sosial ekonomi (Abdurachman et al., 2008). Untuk meningkatkan produksi
kedelai di lahan kering dapat dilakukan dengan menanam varietas unggul berdaya
hasil tinggi baik secara kuantitas maupun kualitas serta mampu beradaptasi
terhadap kondisi lingkungan atau agroekosistem setempat (Pangaribuan, 2010;
dan Anonimous, 2006 dalam Hutagaol, 2010). Varietas memegang peranan
penting dalam perkembangan penanaman, karena untuk mencapai produktivitas
yang tinggi sangat ditentukan oleh potensi daya hasil dari varietas unggul yang
ditanam. Potensi hasil di lapangan dipengaruhi pula oleh interaksi antara faktor
genetik varietas dengan kondisi lingkungan tumbuh. Bila pengelolaan lingkungan
tumbuh tidak dilakukan dengan baik, potensi daya hasil yang tinggi dari varietas
unggul tersebut tidak dapat tercapai (Adisarwanto, 2005). Menurut Kasim (2002)
dalam Suratmini dan Adijaya (2005), varietas unggul yang ideal adalah berdaya
hasil tinggi, tahan hama penyakit utama, dan stabil pada berbagai lingkungan.
Menurut Adisarwanto (2005), langkah awal terpenting untuk mencapai
produktivitas maksimal dalam bertanam kedelai yaitu memilih varietas yang akan
ditanam. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan varietas yaitu umur
panen, produksi, serta tingkat adaptasi terhadap lingkungan tumbuh yang tinggi
agar tidak mengalami hambatan dalam pertumbuhannya. Saat ini banyak macam
varietas kedelai unggul hasil pemuliaan yang dilepas untuk dikembangkan.
Diantara varietas unggul tersebut adalah Wilis, Anjasmoro, Lokon, Tanggamus,
dan Slamet. Umumnya, stabilitas hasil dari suatu varietas sangat bervariasi,
dimana varietas kedelai yang unggul untuk suatu daerah belum tentu
menunjukkan keunggulan yang sama di daerah lain, karena faktor perbedaan
iklim, topografi dan cara tanam (Sudjudi et al., 2005). Berkaitan dengan hal di atas
dan melihat potensi lahan kering yang cukup besar di Kabupaten Musi Rawas,
maka perlu dilakukan upaya untuk mengembangkan varietas kedelai selain
Anjasmoro yang bersifat adaptif, sehingga dapat mendukung diversifikasi pangan
dan optimalisasi pemanfaatan lahan kering di wilayah tersebut.
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METODOLOGI
Kegiatan dilaksanakan di Desa Baning Panjang Kecamatan Kelam Permai
Kabupaten Sintang pada bulan Maret 2012 sampai Juni 2012, Kegiatan dilakukan
di lahan kering milik petani kooperator peserta SLPTT Kedelai, dengan sumber air
utama berasal dari air hujan. Bahan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah: 1)
benih kedelai (berasal dari hasil penelitian Serelia), 2) pupuk NPK (15-15-15) dan
3) pestisida. Pengkajian dilaksanakan dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK)
yang terdiri dari 1 faktor perlakuan yaitu varietas kedelai sebanyak 4 varietas
dengan tiga ulangan. Varietas kedelai yang digunakan adalah Anjasmoro, Wilis,
Burangrang, dan Tanggamus. Penanaman kedelai dilakukan pada luasan areal 1
ha, dimana setiap varietas ditanam pada lahan seluas 2 500 m2 dengan jarak
tanam yang digunakan adalah 40 cm x 15 cm. Saat penanaman, benih kedelai
dimasukkan ke dalam lubang tanam sebanyak 2 butir per lubang. Pemberian pupuk
majemuk NPK sebanyak 290 kg/ha dilakukan pada saat tanam. Pupuk diberikan
dengan cara disebar dalam larikan sekitar 10 cm dari lubang tanam. Penyiraman,
penyiangan, pembumbunan dan pengendalian hama dan penyakit dilakukan
sesuai dengan keadaan di lapangan. Untuk pengamatan, masing-masing luasan
yang ditanami varietas kedelai tersebut dibagi menjadi 3 ulangan. Parameter yang
diamati adalah: tinggi tanaman (umur 36 hst dan 80 hst), jumlah cabanlah g,
jumlah polong, bobot 100 butir, produksi per petak dan produlah ksi per ha.
Selanjutnya, data hasil pengamatan diolah secara statistik sederhana dan diuji
dengan menggunakan uji BNT untuk membandingkan dan melihat perbedaan
antar perlakuan (Steel dan Torrie, 1995).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengkajian menunjukkan bahwa penggunaan varietas yang berbeda
memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap peubah tinggi tanaman umur
85 hari setelah tanam, jumlah cabang, jumlah polong dan bobot 100 biji;
sedangkan terhadap peubah tinggi tanaman umur 30 hari setelah tanam, produksi.
Berdasarkan hasil uji BNT terhadap komponen pertumbuhan sebagaimana tersaji
pada Tabel 1, yang memperlihatkan bahwa varietas Anjasmoro menghasilkan
tanaman tertinggi (84,67 cm) yang berbeda nyata dengan varietas Burangrang
dan Tanggamus. Jumlah cabang yang paling banyak adalah varietas Burangrang (
4,76), jumlah polong terbanyak varietas Wilis 88,40 dan berat 100 biji yang
terberat adalah varoetas Wilis yaitu sebesar 16,71.
Tabel 1. Parameter terhadap nilai rata-rata komponen pertumbuhan dan
komponen hasil kedelai
Varietas Tinggi Tanaman Jumlah cabang
jumlah polong
bobot 100
Kedelai
80 hst ( cm)
(tangkai)
(buah)
biji (g)
Anjosmoro
84,67 b
3,30 b
60,30 a
15,52 b
Wilis
80,43 b
3,73 b
88,40 c
16,71 c
Burangrang 78,35 a
4,76 c
84,20 c
14,53 a
Tanggamus 70,65 a
2,20 a
70,60 b
13,85 a
Pada tabel 2 memperlihatkan bahwa meskipun varietas Anjasmoro memiliki
pertumbuhan yang lebih tinggi dibangdingkan dengan varietas lainnya, namun
menghasilkan produksi hasil panennya hanya 1,56 ton/ha. Produksi hasil panen
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yang paling tinggi didapatkan pada varietas Burangrang yaitu sebesar 1,84 ton/ha,
lalu diikuti dengan varietas Tanggamus 1,67 ton/ha, Anjasmoro 1,56 ton/ha dan
Wilis 1,45 ton/ha. Meskipun demikian produksi hasil panen di lokasi SLPTT ini
masih di bawah dari potensi hasil dari berbagai varietas tersebut, misalnya varietas
Burangrang potensi hasilnya dapat mencapai 2,26 ton/ha, akan tetapi dalam
pengkajian ini produksi hasilnya hanya 1,44 ton/ha.
Tabel 2. Pertumbuhan dan produktivitas beberapa varietas kedelai
Varietas
Tinggi Tanaman
Produktivitas
30 hst (cm)
(ton/ha)
Anjosmoro
63,34
1,56
Wilis
65,76
1,85
Burangrang
60,47
1,44
Tanggamus
58,94
1,37
Keterangan: Potensi produktivitas Anjasmoro (2.03-2.25 ton/ha), Tanggamus (1.42
ton/ha), Wilis (1.9 ton/ha) dan Burangrang (2.26 ton/ha)

Dari parameter pertumbuhan yaitu tinggi tanaman, varietas Anjasmoro
lebih tinggi namun jumlah cabang primer lebih sedikit dibandingkan varietas
lainnya. Pada parameter produksi, Anjasmorohanya menghasilkan bobot 100 biji
yang lebih tinggi, namun jumlah polong lebih sedikit, produksi per petakdan
produksi per ha lebih kecil dibanding varietas lainnya. Varietas Anjasmoro
cenderung memperlihatkan adanya penurunan pertumbuhan dan produksi diduga
karena jarak tanam yang terlalu rapat menyebabkan varietas tersebut menjadi
lebih tinggi dan di lapangan nampak banyak tanaman yang rebah sehingga
mengurangi jumlah cabang dan jumlah polong yang dihasilkan. Menurut Jumin
(2008), jarak tanam berkaitan dengan kerapatan tanam dan jumlah populasi.
Bertambahnya populasi pada suatu lahan akibat makin rapat jarak tanam yang
digunakan, maka tidak akan lagi meningkatkan bahan kering tanaman, bahkan
terjadi persaingan yang sangat ketat yang berakibat pada penurunan produksi.
Selain unsur tanaman sendiri yang berpengaruh terhadap kerapatan tanaman,
faktor tingkat kesuburan tanah, kelembaban tanah juga akan menimbulkan
saingan apabila kerapatan tanaman makin besar. Harjadi (1986) menjelaskan,
jarak tanam akan mempengaruhi efisiensi penggunaan cahaya matahari,
persaingan penggunaan air dan unsur hara, yang pada akhirnya akan
mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman.
Varietas Wilis, Burangrang dan Tanggamus memperlihatkan rata-rata
pertumbuhan yang cenderung lebih baik dan produksi yang lebih tinggi atau
mendekati potensi produksinya. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga varietas
tersebut mampu beradaptasi secara optimal pada lahan kering dan kondisi iklim
setempat dibawah pengelolaan lingkungan tumbuh yang telah dilakukan.
Adisarwanto (2005) menjelaskan bahwa varietas memegang peranan penting
dalam perkembangan penanaman, karena untuk mencapai produktivitas yang
tinggi sangat ditentukan oleh potensi daya hasil dari varietas unggul yang ditanam.
Potensi hasil di lapangan dipengaruhi pula oleh interaksi antara faktor genetik
varietas dengan kondisi lingkungan tumbuh. Bila pengelolaan lingkungan tumbuh
tidak dilakukan dengan baik, potensi daya hasil yang tinggi dari varietas unggul
tersebut tidak dapat tercapai. Hasil penelitian Adijaya et al., (2004)
memperlihatkan bahwa varietas Tanggamus memiliki respon dan adaptasi yang
baik di lahan kering dengan perlakuan Legin. Hal yang sama juga dilaporkan oleh
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Hanum dan Wiyoso (2008) bahwa varietas Wilis memiliki daya adaptasi tinggi pada
lahan kering. Berdasarkan hasil diatas, maka tanaman kedelai Varietas Wilis,
Slamet dan Tanggamus dapat dikembangkan dengan baik di lahan kering,
sehingga dapat menjadi alternatif pengembangan kedelai di Kabupaten Sintang
selain varietas Anjasmoro yang banyak dibudidayakan petani. Dengan demikian
dapat menambah diversifikasi pangan sekaligus optimalisasi penggunaan lahan
kering di Kabupaten Sintang.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengkajian ini dapat disimpulkan bahwa:
1. Varietas Wilis, Burangrang dan Tanggamus memiliki potensi dan peluang
untuk dikembangkan secara luas dan massaal di Kabupaten Sintang
mengingat pertumbuhannya yang sangat baik dan hasil produksinya
mendekati potensi hasi
2. Varietas Wilis, Burangrang dan Tanggamus dapat dikembangkan dengan baik
di lahan kering di Kabupaten Sintang untuk diversisifikasi pangan
3. Hasil produksi hasil pada varietas Wilis, 1,85ton/ha, Burangrang 1,44 ton/ha
dan Tanggamus 1,37 ton/ha
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POTENSI BEBERAPA VARIETAS KEDELAI UNGGUL SEBAGAI
TANAMAN SELA PADA TANAMAN KARET MUDA DI KEPUALAUAN
BANGKA BELITUNG
Kiki Yolanda, S.P. dan Sugito, S.P.
BPTP Kepulauan Bangka Belitung

ABSTRAK
Pengkajian dilaksanakan mulai bulan April sampai Juli 2013 di Kecamatan Belinyu,
Kabupaten Bangka, Propinsi Bangka Belitung. Pengkajian bertujuan untuk
mengetahui kemampuan hasil beberapa varietas unggul kedelai yang ditanam
sebagai tanaman sela dengan menerapkan model teknologi pengelolaan tanaman
terpadu di areal perkebunan karet belum menghasilkan. Varietas unggul yang
digunakan berasal dari Balitkabi antara lain Anjasmoro, Argomulyo, Burangrang,
Tanggamus,dan Kaba. Budidaya tanaman dilaksanakan di sela-sela tanaman karet
belum menghasilkan dengan menerapkan sistem PTT. Hasil pengkajian
menunjukkan bahwa pertumbuhan vegetatif tertinggi pada varietas burangrang
dengan tinggi tanaman 88,8 cm. berat 100 biji tertinggi hasil biji kering tertinggi
pada varietas anjasmoro sebesar 15,03 gram dan 1,36 ton/ha. Varietas yang
direkomendasikan untuk dikembangkan di wilayah Kep. Bangka Belitung adalah
varietas anjasmoro.

Kata kunci: Varietas, kedelai, tanaman sela, karet muda
PENDAHULUAN
Kedelai (Glycine max. (L) Merill) adalah salah satu tanaman polong-polongan
dan menjadi komoditas strategis setelah padi dan jagung. Berdasarkan data Badan
Pusat Statistik (BPS) pada 2011, produksi kedelai lokal hanya sebesar 851.286 ton
atau 29% dari total kebutuhan kedelai pada tahun tersebut, sedangkan sisanya
dipenuhi dari impor. Peningkatan produksi kedelai nasional salah satunya dapat
dilakukan secara ekstensifikasi, berupa pemanfaatan lahan-lahan marginal atau
melalui tumpangsari dengan tanaman perkebunan antara lain karet.
Sebagai salah satu produsen karet dunia, luas areal karet Indonesia pada
tahun 2010 mencapai 3,4 juta ha (Dirjenbun, 2011). Luas areal yang cukup besar
ini berpotensi dalam usaha peningkatan produksi kedelai nasional. Penanaman
kedelai sebagai tanaman sela di bawah tegakan karet dapat menjadi sumber
pendapatan petani selama tanaman karet yang dibudidayakan belum
menghasilkan. Selain itu, keuntungan tumpangsari kedelai dengan tanaman karet
belum menghasilkan antara lain: (1) tanaman kedelai dapat difungsikan sebagai
penutup tanah (cover crops), (2) lebih efisien dalam mengendalikan gulma, (3)
sisa-sisa panen kedelai dapat diolah dan dijadikan sumber bahan organik tanah
(BPTP Jambi, 2009).
Upaya pemanfaatan kedelai sebagai tanaman sela perkebunan karet oleh
petani memang telah berjalan cukup lama. Namun, pengembangan yang dilakukan
oleh petani mengalami banyak kendala baik dari segi teknik, biofisik, dan sosial
ekonomi. Dari segi teknis, kendala dan masalah tersebut dapat dipecahkan melalui
inovasi teknologi. Diantara komponen teknologi yang paling cepat diserap oleh
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petani adalah varietas unggul/benih. Benih unggul menjadi salah satu faktor
penting dalam peningkatan produktivitas pertanian.
Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan hasil beberapa
varietas unggul kedelai yang ditanam sebagai tanaman sela dengan menerapkan
model teknologi pengelolaan tanaman terpadu di areal perkebunan karet belum
menghasilkan.
METODOLOGI
Kegiatan pengkajian dilaksanakan di areal Hutan Tanaman Industri yang
dikelola oleh PT. Istana Kawi Kencana, Kecamatan Belinyu, Kab. Bangka, Propinsi
Kepulauan Bangka Belitung pada bulan April-Juli 2013.
Varietas kedelai yang digunakan antara lain Anjasmoro, Argomulyo,
Burangrang, Kaba, dan Tanggamus. Komponen teknologi PTT kedelai yang
diterapkan meliputi pengolahan tanah, tata air mikro, benih bermutu, varietas
unggul, penggunaan pupuk kandang, dolomit, dosis dan cara pemupukan serta
pengendalian OPT. Secara rinci teknologi PTT kedelai tertera pada Tabel 1.
Varietas karet yang ditanam merupakan varietas unggul berumur 3 bulan dengan
jarak tanam 6 x 3 m.
Tabel 1. Komponen teknologi PTT kedelai di tumpangsari kedelai – karet
Kecamatan Belinyu Kab. Bangka.
No
Komponen Teknologi
PTT
1.
Pengolahan tanah
Olah tanah
2.
Benih
Berlabel
3.
Varietas
Ajansmoro, Argomulyo, Burangrang,
Kaba, Tanggamus
4.
Sistem tanam
Tugal
5.
Jarak tanam
40 x 20 cm
6.
Dolomit
Aplikasi pada saat olah tanah
7.
Pupuk kandang
Aplikasi pada saat olah tanah
8.
Pupuk anorganik (kg/ha)
- Urea
75
- KCl
100
- TSP
100
9.
Pupuk cair organik
Bionutrilizer
10. Pengendalian OPT
PHT berdasarkan pengamatan
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan Kedelai
Pengamatan pertumbuhan dilaksanakan saat umur tanaman mencapai 60 hari.
Parameter yang diamati adalah tinggi tanaman. Rerata tinggi tanaman terbaik
pada varietas Burangrang dan terendah pada varietas Argomulyo. Secara
keseluruhan rerata tinggi tanaman kelima varietas melebihi deskripsi Balitkabi. Hal
ini dapat disebabkan karena pemberian pupuk cair yang memacu pertumbuhan
vegetatif tanaman (Tabel 2).
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Tabel 2. Rerata tinggi tanaman
No Varietas
Rerata tinggi tanaman
(cm)
1
Anjasmoro
2
Argomulyo
3
Burangrang
4
Tanggamus
5
Kaba
*sumber: Balitkabi (2012)

73.7
66.5
88.8
68.2
86

Rerata tinggi
tanaman menurut
Balitkabi (cm)*
64-68
40
60-70
67
64

Ketahanan Terhadap Hama dan Penyakit
Hama utama yang menyerang tanaman kedelai antara lain lalat bibit
(Ophiomya phaseoli), kumbang kedelai (Phaedonia inclusa), penggerek polong
(Helicoverpa armigera, Etiella sp.)
dan ulat grayak (Spodoptera litura).
Sedangakan penyakit utamanya antara lain hawar batang (Sclerotium rolsii), karat
daun (Phakopsora pachyrhizi), dan virus (Nazar et al., 2008). Pengamatan di
lapangan menunjukkan bahwa serangan hama P.inclusa dan H.armigera cukup
tinggi. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa serangan hama penggerek polong
terjadi pada semua varietas kedelai yang diujicobakan dan sudah mencapai
ambang kendali yaitu ditemui 2 ekor ulat/rumpun pada umur tanaman lebih dari
45 hari. Namun demikian, serangan hama ini tidak berpengaruh besar terhadap
hasil panen karena segera dilakukan pengendalian.
Hasil pengamatan penyakit menunjukkan bahwa karat daun memiliki
intensitas serangan yang tinggi mencapai 80% pada varietas kaba dan tanggamus.
Serangan penyakit karat yang tinggi dapat disebabkan karena intensitas hujan
yang cukup tinggi selama tanaman dalam masa pertumbuhan. Varietas Anjasmoro,
Burangrang, dan Argomulyo merupakan varietas yang toleran-tahan penyakit
karat (Balitkabi, 2012) sehingga tingkat serangannya tidak terlalu tinggi pada
ketiga varietas tersebut dan tidak berpengaruh signifikan pada hasil panen.
Berat 100 Biji dan Hasil Biji Kering
Berat 100 biji dari 5 varietas yang diuji sangat beragam yang berarti
ukuran biji yang dimiliki masing-masing varietas bervariasi. Hasil pengamatan
menunjukkan ukuran biji terkecil diperoleh pada varietas kaba. Berat 100 biji
tertinggi diperoleh pada varietas Anjasmoro yang mencapai 15,03 gram. Hasil ini
mendekati berat 100 biji maksimal yang telah dideskripsikan oleh Balitkabi (2012)
yaitu 15,30 gram. Berat 100 biji terendah pada varietas Kaba sebesar 8,94 gram.
Hasil ini jauh dibawah deskripsi Balikabi yang mencapai 10,4 gram. Rendahnya
nilai berat 100 biji varietas Kaba dapat disebabkan konsentrasi pertumbuhan
vegetatif lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan generatifnya. Hal ini ditunjukkan
dengan tinggi tanaman yang mencapai 86 cm sedangkan hasil penelitian Balitkabi
hanya mencapai 64 cm.
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Tabel 4. Berat 100 biji dan hasil biji kering beberapa varietas kedelai pada
pengkajian Potensi Beberapa Varietas Kedelai Unggul Sebagai Tanaman
Sela pada Tanaman Karet di Kab. Bangka
No Varietas
Berat 100 biji (gr)
Hasil biji kering (ton/ha)
1 Anjasmoro
1,36
15,03
2 Argomulyo
0,64
14,46
3 Burangrang
1,12
13,31
4 Tanggamus
1,20
10,57
5 Kaba
1,10
8,94
Hasil biji kering tertinggi sebesar 1,36 ton/ha pada varietas Anjasmoro.
Meskipun berat 100 biji pada varietas Argomulyo cukup tinggi, hasil biji kering
yang diperoleh merupakan terendah dibandingkan varietas-varietas lainnya.
Balitkabi (2012) melaporkan bahwa potensi hasil kedelai varietas adalah 2,03-2,25
t/ha untuk varietas anjasmoro, 1,5-2,0 t/ha untuk varietas Argomulyo, 1,6-2,5 t/ha
untuk varietas Burangrang, 1,22 t/ha untuk varietas Tangggamus, dan varietas
Kaba 2,13 t/ha.
Dampak Hasil Pengkajian
Petani sekitar lokasi pengkajian sangat berminat terhadap berbagai
varietas kedelai yang dikenalkan, karena dapat menjadi sumber pendapatan
selama karet yang dibudidayakan belum menghasilkan. Berdasarkan hasil
pengkajian, varietas yang dapat dikembangkan di wilayah Kep. Bangka Belitung
adalah varietas anjasmoro.
KESIMPULAN
Pertumbuhan vegetatif sangat baik, bahkan kelima varietas yang diuji
memiliki tinggi tanaman yang melebihi deskripsi yang telah ada. Tinggi tanaman
terbaik pada varietas Burangrang mencapai 88,8 cm dan terendah pada varietas
Tanggamus 68,2 cm. Varietas Kaba memiliki ukuran biji terkecil disbanding
varietas lain dengan berat 100 biji 8,94 gram. Hasil biji kering tertinggi sebesar
1,36 ton/ha pada varietas Anjasmoro, sedangkan terendah pada varietas
Argomulyo sebesar 0.64 ton/ha.
DAFTAR PUSTAKA
BPTP Jambi. 2009. Kedelai Sebagai Tanaman Sela pada Tanaman karet Muda.
BPTP Jambi. Jambi.
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KERAGAAN KETAHANAN BEBERAPA VARIETAS PADI SAWAH
TERHADAP SERANGAN HAMA WERENG COKLAT DI KABUPATEN
BANGKA TENGAH
Muzammil, Ahmadi, D. Rusmawan dan Hakim Ode R
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Mentok Km 4 Pangkalpinang
Email: bptp.babel@yahoo.com

ABSTRAK
Hama Wereng coklat (Nilaparvata lugens Stal) merupakan hama utama tanaman
padi. Serangan hama wereng coklat dapat menurunkan produksi padi.
Penggunaan varietas tahan dan pemupukan berimbang merupakan salah satu cara
untuk mengendalikan serangan hama wereng coklat. Perlu dilakukan pengkajian
Untuk mengetahui ketahanan varietas terhadap serangan wereng coklat.
Pengkajian dilakukan di lahan persawahan Desa Namang Kabupaten Bangka
Tengah. Varietas yang digunakan adalah Pepe, Sunggal, Aek Sibundong, Sintanur,
Inpari 11 dan Ciherang sebagai control. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa
Rataan tinggi tanaman tertinggi dimiliki oleh varietas Sunggal (42,7 cm) dan Aek
sibundong (40,48 cm), sedangkan rataan tinggi tanaman yang terendah terdapat
pada varietas Pepe (30,9 cm). Varietas Sunggal juga memiliki anakan terbanyak
dibandingkan varietas lainnya yakni 13,4 batang diikuti varietas Aek Sibundong
12,4 batang. Selain itu, varietas sunggal dan Aek Sibundong memiliki produksi
tertinggi masing-masing sebanyak 6,2 ton dan 6,7 ton. Dari segi serangan hama
wereng coklat varietas Sunggal dan Aek sibundong sebesar 60% lebih rendah
dibandingkan varietas lainnya, sedangkan serangan tertinggi adalah varietas
Ciherang 86,6%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa varietas Sunggal
dan Aek sibundong lebih tahan terhadap serangan hama wereng coklat.

Kata Kunci: Varietas Unggul Baru, produksi, wereng coklat
PENDAHULUAN
Padi merupakan tanaman pangan utama sebagai sumber makanan pokok
sebagian besar penduduk Indonesia. Produktivitas padi sawah secara nasional
dalam beberapa tahun terakhir cenderung menurun, ini terlihat dibeberapa lokasi
produktivitasnya cenderung turun disertai merosotnya kualitas hasil (Suwonoet al.
1999). Penurunan produktivitas padi salah satunya disebabkan kurangnya
ketersediaan teknologi spesifik lokasi dan tingkat adopsi teknologi anjuran yang
masih relatif rendah (Mulyadyet al. 2004), hal ini akan menyebabkan menurunnya
ketahanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit tanaman.Wereng
coklat (Nilaparvata lugens Stal) merupakan hama tanaman padi dari golongan
insekta yang sangat merugikan perpadian di Indonesia. Serangan wereng coklat
dapat menurunkan produksi padi, sehingga berdampak pada penurunan
pendapatan petani.
Ada beberapa cara untuk mengatasi permasalah tersebut diantaranya
penggunaan varietas unggul dan pemupukan. Penggunaan benih varietas unggul
memiliki potensi genetik yang dapat mempengaruhi produktivitas yang tinggi,
mutu tinggi, ekonomis dan mampu mengabaikan faktor lingkungan. Mutu benih
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yang tinggi mencakup mutu fisik, fisiologis, dan genetik. Hal tersebut dipengaruhi
oleh proses penanganannya dimulai dari produksi sampai akhir periode simpan,
sehingga penggunaan benih varietas unggul harus mendapatkan perhatian lebih
besar dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian (Sadjad 1999).
Pupuk merupakan sarana produksi yang memegang peranan penting
dalam meningkatkan produktivitas tanaman pangan. Pemupukan menggunakan
pupuk anorganik secara intensif dan penggunaan lahan secara terus menerus
menyebabkan degradasi lahan, penurunan kandungan bahan organik yang
mengakibatkan menurunnya kesuburan tanah, sehingga produktivitas lahan
menurun. Menurut Adiningsih et al.(1989), penggunaan pupuk kimiawi secara
terus menerus pada dosis tinggi dapat berpengaruh negatif terhadap lingkungan,
dan menurunkan tingkat efisiensi penggunaannya. Kajian ini bertujuan untuk
mengetahui varietas yang tahan terhadap serangan hama wereng coklat di
Kabupaten Bangka Tengah.
METODOLOGI
Waktu dan Tempat
Pengkajian dilaksanakan pada musim tanam (MT) April-Oktober 2012 di
persawahan Desa Namang, Kecamatan NamangKabupaten Bangka Tengah.
Bahan dan metode
Varietas padi yang digunakan adalah varietas unggul baru (VUB), yaitu Pepe,
Sunggal, Aek Sibundong, Sintanur, Inpari-11 dan Ciherang sebagai pembanding.
Pengolahan tanah dilakukan 2 (dua) kali, yaitu pengolahan tanah pertama
dilakukan dengan bajak singkal (kedalaman 10 cm – 20 cm) dan pengolahan tanah
kedua dilakukan dengan bajak garu sampai melumpur, kemudian perataan tanah
sampai siap tanam. Penanaman dilakukan dengan menggunakan bibit muda yang
berumur 18 hari setelah semai, dan ditanam sebanyak 2 (dua) bibit per rumpun.
Cara tanam yang digunakan adalah cara tanam jajar legowo 2:1 (20 cm x 10 cm)
x 40 cm, yaitu cara tanam berselang-seling 2 (dua) baris dan 1 (satu) baris
kosong. Ukuran plot yang digunakan untuk masing-masing varietas adalah 50 m x
100 m.
Dosis pupuk yang digunakan adalah 200 kg/ha Urea, 100 kg/ha SP-36, dan
100 kg/ha KCl. Pupuk urea diberikan 3 (tiga) kali masing-masing pada saat
tanaman umur 7 hari setelah tanam (HST), 25 HST, dan 45 HST, masing-masing
1/3 bagian dosis. Pupuk SP-36 diaplikasikan seluruhnya pada umur 7 HST;
sedangkan KCl diberikan 2 (dua) kali masing-masing 50% dosis pada saat tanaman
berumur 7 HST dan 45 HST. Kapur dan pupuk organik diberikan 2 (dua) minggu
sebelum tanam atau pada saat pengolahan pertama dengan dosis masing-masing
1 ton/ha.
Peubah yang diamatimeliputi : tinggi tanaman, Jumlah anakan produktif,
produksi, dan persentase serangan hama. Persentase serangan hama dapat
dihitung dengan rumus:
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚𝑎𝑛𝑦𝑔𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔
Persentase hama = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚𝑎𝑛 × 100%

114

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

HASIL DAN PEMBAHASAN
Keragaan Pertumbuhan
Keragaan pertumbuhan beberapa varietas padi yang ditanam pada lahan
sawah Desa Namang Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung di
sajikan pada tabel 1.
Tabel 1. Rataan tinggi tanaman, jumlah anakan, persentase serangan wereng pada
fase vegetatif dan produksi masing-masing varietas
Varietas
Ciherang
Inpari 11
Sintanur
Pepe
Sunggal
Aek sibundong

Tinggi
Tanaman
(cm)
36,22
35,74
40,02
30,9
42,7
40,48

Jumlah
anakan
(batang)
10,0
10,2
11,0
10,0
13,4
12,4

Persentase
wereng coklat
(%)
86,6
73,3
63,3
70
60
60

Produktivitas
(Ton/ha)
4,2
4,8
5,2
5,6
6,2
6,7

Hasil pengamatan menunjukan Rataan tinggi tanaman tertinggi dimiliki
olehvarietas Sunggal (42,7 cm) dan Aek sibundong (40,48 cm), sedangkan rataan
tinggi tanaman yang terendah terdapat pada varietas Pepe (30,9 cm).(Tabel
1).Pada tabel 1 juga menunjukkan, bahwa varietas Sunggal dan Aek sibundong
memiliki anakan terbanyak dibandingkan varietas lainnya yakni 13,4 anakan
perumpun. Sedangkan varietas yang jumlah anakannya paling sedikit terdapat
pada varietas Pepe yakni 10,0 anakan perumpun. Selain itu varietas sunggal dan
Aek Sibundong memiliki produksi tertinggi masing-masing sebanyak 6,2 ton dan
6,7 ton. Hal ini disebabkan pemberian pupuk yang cukup sehingga tinggi tanaman
dan produksinya menjadi lebih baik.Pembentukan anakan, tinggi tanaman, lebar
daun, dan jumlah gabah dipengaruhi oleh ketersediaan nitogen.Pemupukan
nitrogen merupakan salah satu aspek teknologi budidaya yang penting dalam
peningkatan produksi dan produktivitas tanaman padi. Dari tiga unsur yang
biasanya diberikan sebagai pupuk, nitrogen memberikan pengaruh yang paling
mencolok dan cepat, terutama merangsang pertumbuhan dan memberikan
wama hijau pada daun (Ikhwani, 2012). Varietas Sunggal dan Aek sibundong
cocok ditanam pada musim kemarau atau hujan, dan ditanam di daerah dengan
ketinggian 600 m dpl dan toleran terhadap tanah masam sehingga
pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan varietas yang lainnya
(Suprihatno,et.al. 2011).
Dikemukakan oleh De Datta (1981) dalam Firdaus et.al.,(2001) bahwa lama
fase pertumbuhan vegetatif merupakan penyebab perbedaan umur tanaman yang
disebabkan oleh faktor genetik dari suatu tanaman. Selain disebabkan faktor
genetik, jumlah anakan juga diyakini karena pemberian pupuk yang cukup
sehingga jumlah anakan pada tanaman padi menjadi lebih baik.pemberian pupuk
tersebut merupakan takaran yang sesuai dibutuhkan oleh tanaman padi, seperti
yang dikemukakan oleh Sutanto (2002) bahwa ketersediaan unsur hara yang
dibutuhkan tanaman dapat terpenuhi dengan adanya penambahan pupuk nitrogen
yang tepat sehingga dapat mempercepat penyerapan unsur hara. Karena
pemberian pupuk N yang berlebihan tidak akan meningkatkan produktivitas hasil
tetapi justru mengurangi hasil panen.
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Menurut Suprihatno,et.al. (2011), diantara keenam varietas tersebut,
menunjukkan bahwa varietas Sunggal yang paling banyak anakan produktifnya
yaitu mencapai 16-18 batang. Varietas Sunggal cocok ditanam pada musim
kemarau atau hujan, ditanam di daerah dengan ketinggian 600 m dpl sehingga
dapat menghasilkan jumlah anakan yang banyak. Pada varietas Pepe jumlah
anakannya paling sedikit dan ini sesuai dengan deskripsi varietas padi yaitu
mencapai 9-16 batang perrumpun.
Ketahanan Terhadap Hama Wereng Coklat
Pada Tabel 1 diketahui jumlah tanaman yang terserang hama wereng coklat
tertinggi terdapat pada varietas Ciherang dan jumlah serangan hama terendah
terdapat pada varietas Sunggal dan Aek Sibundong. Serangan hama wereng coklat
pada varietas Ciherang saat umur tanaman 4 minggu telah mencapai 86,6%, dan
tingkat serangan itu lebih tinggi dibandingkan dengan varietas padi lainnya. Hal ini
disebabkan varietas Ciherang sudah sering ditanam oleh petani sehingga pengaruh
ketahanan terhadap hama wereng coklat menjadi berkurang atau lemah. Harahap
dan Silitonga (1988) menyatakan bahwa penanaman varietas padi yang sama
secara luas dan terus menerus akan dapat menimbulkan kerapuhan genetik,
sehingga varietas padi yang tadinya tahan terhadap hama dan penyakit akan
menjadi peka dan penampilan agronomis serta produktivitasnya akan
menurun.Selain itu, di duga bahwa Perbedaan ketahanan terhadap serangan hama
wereng coklat pada keenam varietas padi sawah tersebut dapat disebabkan
adanya perbedaan senyawa kimia yang terkandung pada masing-masing varietas
tersebut.
Menurut Painter (1951)menyatakan bahwa tanaman yang tahan
mempunyai tingkat antibiosis tinggi, apabila cairannya dihisap oleh serangga maka
akan menimbulkan dampak negatif seperti : tingginya mortalitas pada nimfa instar
I, makanan kurang sehingga mortalitas tinggi pada waktu akan menjadi dewasa,
laju pertumbuhan abnormal, keperidian dan fekunditas rendah, serta siklus
hidupnya menjadi pendek. Hal ini sejalan dengan pendapat Sodiq (2009), bahwa
kematian serangga pada tanaman resisten sering terjadi pada instar-instar
pertama dan Jumlah hari yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh stadium
nimfa umumnya lebih panjang pada tanaman resisten bila dibandingkan dengan
varietas peka. Pada varietas yang tidak memiliki antibiosis, wereng coklat dapat
berkembangbiak dengan cepat. Apabila tanaman mendukung jumlah populasi
yang relatif banyak, tetapi tanaman tetap tumbuh baik, maka tanaman memiliki
mekanisme toleransi. Jika sebaliknya bila tanaman tidak mampu mendukung
populasi yang sangat banyak dan ditandai dengan matinya tanaman tersebut,
menunjukkan tidak adanya mekanisme antibiosis dan toleransi.
Pemupukkan yang berimbang diduga dapat menekan serangan hama dan
meningkatkan produksi. Pengelolaan sistem hara secara terpadu dengan
memadukan pemberian pupuk organik dan pupuk anorganik dalam rangka
meningkatkan produktivitas dan kelestarianlingkungan perlu digalakkan, sehingga
keberlanjutan produksi tanaman dan kelestarian lingkungan dapat dipertahankan
(Simanungkalit dan Suriadikarta, 2006).Menurut Lingga, 2006 dan Suyamto
(2010), pemupukan N dosis tinggi, dapat memicu ledakan wereng coklat dan
penyakit hawar daun bakteri yang dapat menurunkan hasil sampai 36 % terutama
pada lahan sawah yang tergenang dan pemupukan N yang tinggi > 250 kg/ha.
Peranan utama N bagi tanaman adalah untuk merangsang pertumbuhan
secara keseluruhan, khususnya batang, cabang dan daun. Selain itu, Nitrogen
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juga berperan penting dalam pembentukan hijau daun yang sangat berguna
dalam proses fotosintesis. Fungsi lainnya adalah membentuk protein, lemak,
dan berbagai persenyawaan organik lainnya. Selain itu, pemberian pupuk K
membantu pembentukan protein dan karbohidrat. Kalium juga berperan
memperkuat tubuh tanaman, agar daun, bunga dan buah, tidak mudah gugur.
Selain itu, kalium juga sebagai sumber kekuatan bagi tanaman menghadapi
kekeringan dan penyakit.
KESIMPULAN
1.
2.

Varietas Sunggal danAek Sibundong memiliki pertumbuhan, produksidan
ketahanan terhadap serang hama wereng coklat lebih baik dibandingkan
dengan varietas yang lainnya.
Varietas Sunggal dan Aek Sibundong layak untuk dikembangkan di
persawahan Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah.
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TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL PADI SAWAH DI SERAM
BAGIAN BARAT
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ABSTRAK
Pola pengairan lahan serta interaksinya dengan aplikasi pupuk sangat dibutuhkan
efisiensinya untuk mengetahui pengaruh pemberian irigasi intermittern dan
kombinasi pemupukan organik-anorganik terhadap pertumbuhan dan hasil padi
sawah di kabupaten Seram Bagian Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
aplikasi kombinasi pemupukan organik-anorganik terbaik pada takaran
pemupukan dengan dosis masing- masing 50% untuk pertumbuhan tanaman,
sedangkan Irigasi intermitten mampu memberikan hasil terbaik pada tinggi
tanaman dan jumlah panjang malai. Sedangkan untuk hasil padi sawah aplikasi
pupuk organik 50% mampu meningkatkan jumlah gabah total dan gabah isi per
malai. Namun dengan penambahan hingga 100% mampu meningkatkan berat
1000 biji. Aplikasi pupuk anorganik terbaik pada takaran 50% dan 100% mampu
meningkatkan keseluruhan parameter hasil tanaman padi sawah. Teknik
intermitten mampu meningkatkan keseluruhan parameter hasil tanaman padi
sawah dari pada teknik konvensional. Namun interaksinya terbaik ada pada aplikasi
pupuk organik 50%.

Kata Kunci: Irigasi Intermitten, konvensional, pupuk organik, pupuk anorganik
PENDAHULUAN

Surplus beras 10 juta ton dan produksi gabah 70,6 juta ton merupakan salah
satu target utama kementrian pertanian (Badan Litbang Pertanian, 2011). Melalui
program P2BN, pemerintah menargetkan peningkatan produksi beras 5% setiap
tahun. Salah satu strategi yang diterapkan dalam program P2BN adalah
meningkatkan produktivitas padi melalui penerapan inovasi teknologi.
Irianto (2009) menyatakan bahwa tekanan terhadap sistem produksi padi
yang makin berat dan kompleks menuntut upaya terobosan spektakuler non
konvensional untuk mempertahankan dan meningkatkan kapasitas sistem produksi
padi nasional sampai tahun 2020. Bertambahnya laju konversi sawah irigasi yang
tinggi (100.000 ha/tahun), meningkatnya intensitas, frekuensi dan durasi banjir
dan kekeringan akibat perubahan iklim, degradasi lingkungan dan peningkatan
produktivitas padi, menghendaki adanya cara-cara baru dengan input sederhana
untuk meningkatkan kapasitas sistem produksi padi nasional secara berkelanjutan.
Tantangan yang cukup menonjol untuk peningkatan produksi padi adalah
menurunnya produktivitas lahan, keterbatasan sumber dan pasokan air irigasi, dan
degradasi kesuburan tanah (Sumarno, 2006). Selanjutnya Setyorini et al. (2004)
mengatakan bahwa produktivitas lahan sawah saat ini telah mengalami leveling
off’ akibat penggunaan pupuk anorganik secara terus menerus tanpa diimbangi
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dengan pemberian pupuk organik. Kondisi semacam ini mengakibatkan input
produksi yang harus dikeluarkan petani menjadi lebih banyak pada tingkat
produktivitas padi yang sama sehingga keuntungan usahatani padi sawah semakin
rendah.
Dua hal yang menjadi perhatian penting dalam rangka efisiensi penggunaan
input sarana produksi usahatani padi sawah adalah pengelolaan hara spesifik
lokasi (PHSL) dan efisiensi penggunaan air irigasi. Pada umumnya petani yang
menerapkan metode konvensional membutuhkan jumlah air lebih banyak. Untuk
pengembangan tanaman padi dalam kaitannya dengan efisiensi pemanfaatan air,
telah ditemukan teknologi irigasi yang dikenal dengan irigasi ‘macak-macak’ atau
intermitten (Abas & Abdurachman, 1985), atau disebut juga irigasi berselang.
Irigasi Intermitten atau pengairan berselang adalah pengaturan kondisi
lahan dalam kondisi kering dan tergenang secara bergantian yang bertujuan untuk
memberi kesempatan kepada akar untuk berkembang lebih baik, mengurangi
kerebahan, mengaktifkan jasad renik mikroba yang bermanfaat, mengurangi
jumlah anakan yang tidak produktif (tidak menghasilkan malai dan gabah),
menyeragamkan pemasakan gabah dan mempercepat waktu panen, memudahkan
pembenaman pupuk ke dalam tanah (lapisan olah), memudahkan pengendalian
hama keong mas, mengurangi penyebaran hama wereng coklat, penggerek
batang, dan mengurangi kerusakan tanaman padi karena hama tikus (Badan
Litbang Pertanian, 2011). Simarmata & Joy (2011), melaporkan bahwa kombinasi
antara penggunaan bahan organik tanah dan efisiensi penggunaan air irigasi
mampu meningkatkan status kesuburan tanah, efisiensi air dan sekaligus
meningkatkan produktivitas padi sawah.
Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan salah satu sentra produksi padi
sawah di Provinsi Maluku. Wilayah ini memiliki lahan baku sawah irigasi seluas
2.196,5 ha dengan rata-rata produktivitas 4,53 ton/ha (BPS Kabupaten SBB,
2010). Lahan sawah di wilayah ini termasuk lahan sawah sub-optimal karena
didominasi oleh tanah-tanah Entisol dan Inseptisol dengan kandungan C-organik
rendah (<2%), tekstur pasiran dan kapasitas pertukaran kation yang rendah.
Kondisi ini menyebabkan status kesuburan tanah rendah, sehingga pemberian
hara dalam bentuk pemupukan tidak efisien dan cenderung boros air irigasi.
Kebanyakan petani menaman padi sawah 1 – 2 kali setahun, belum menerapkan
konsep PHSL dan belum menerapkan pengairan dengan sistem ‘macak-macak’
sehingga diduga efisiensi penggunaan inputnya rendah. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengaruh pemberian irigasi intermitten dan kombinasi
pemupukan organik-anorganik terhadap pertumbuhan dan hasil padi sawah di
kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku.
METODOLOGI
Pelaksanaan penelitian dimulai bulan Maret 2012 - Desember 2012. Lokasi
penelitian dilakukan pada lahan sawah irigasi yang terletak di Kabupaten Seram
Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku. Benih yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Inpari 10, pupuk yang digunakan adalah pupuk anorganik (urea, SP36 dan
KCl) dan organik petroganik, pestisida, fungisida dan herbisida. Jenis pupuk kimia
dan bahan organik yang digunakan disesuaikan dengan ketersediaan ditingkat
petani. Percobaan disusun dalam rancangan petak-petak terbagi (Split-Split Plots)
3 faktor. (1) Petak utama adalah cara pemberian air irigasi (A), dibagi dua cara
yaitu cara penggenangan terus menerus (konvensional) (A1) dan cara
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penggenangan terputus (intermitten) (A2). (2) Anak petak pertama adalah
pemberian dosis bahan organik (B), yaitu terbagi dalam tiga taraf yaitu tanpa
bahan organik (B0); 50% x dosis anjuran (2,0 ton/ha) (B1), dan 100% x dosis
anjuran (2,0 ton/ha) (B2). (3) Anak petak kedua adalah pemberian dosis pupuk
anorganik (C), dibagi tiga taraf yaitu 0% x dosis anjuran (C0), 50% x dosis anjuran
(C1), dan 100% x dosis anjuran (C2). (4) Masing-masing perlakukan diulang
sebanyak 3 kali pada 3 petani yang berbeda. (5). Total unit perlakuan adalah 3
x 3 x 2 x 3 = 54 unit perlakuan. (6) Cara tanam jajar legowo 2:1 (20 cm x 10 cm)
– 40 cm. (7) Komponen budidaya lainnya mengikuti metode PTT padi sawah.
Takaran pupuk per hektar yang digunakan untuk perlakuan yang
menerima N, P, dan K masing-masing adalah 300 kg urea sebagai sumber N, 200
kg SP36 sebagai sumber P, dan 100 kg KCl sebagai sumber K. Pupuk urea diberikan
3 kali, yaitu pertama pada 10 HST (hari setelah tanam) sebanyak 100 kg/ha untuk
lahan yang kurang subur; kedua pada saat anakan aktif (25-35 HST) sebanyak
100 kg/ha; dan ketiga pada saat primordia bunga (40-50 HST) sebanyak 100 kg.
Seluruh pupuk SP36 diberikan bersama pemberian pertama urea, sedangkan
pupuk KCl diberikan 2 kali, yaitu 50 kg bersama pemberian pertama urea dan 50
kg sisanya diberikan pada saat primordia bunga. Sedangkan takaran pemberian
pupuk organik adalah 2000 kg/ha. Pupuk organik yang digunakan adalah
’Petroganik’. Pupuk organik diberikan sekaligus bersamaan dengan pemberian
pupuk tahap pertama (10 – 15 hst) (tabel 1).
Tabel 1. Takaran pupuk kimia dan organik (kg/ha) 100% dan waktu
pemberiannya.
Perlakuan
Pemupukan
Pupuk
anorganik
Petroganik

Pemberian ke-1
(10 – 15 hst)
Urea
SP-36
KCl
100
200
50
2000

0

Pemberian ke-2
(25 – 35 hst)
Urea
100
0

Pemberian ke-3
(40 – 50 hst)
Urea
KCl
100
50
0

0

Teknik Irigasi Intermitten
Meski permukaan sawah terlihat kering, sebenarnya air masih tersedia bagi
pertumbuhan tanaman padi. Untuk menentukan kapan padi sawah memerlukan
pengairan digunakan alat ukur irigasi yang terbuat dari pipa paralon. Separuh dari
tabung sepanjang 40 cm (diameter 10—15 cm) diberi lubang-lubang. Bagian yang
berlubang ditanamkan kedalam sawah sampai tersisa kira-kira 20 cm dari
permukaan tanah. Cara pengairan dilakukan sebagai berikut : (i) Setiap pagi
dilakukan pengukuran kedalaman permukaan air dalam tabung. (ii). Jika
kedalaman air 35 cm di bawah
permukaan tabung atau 15 cm di bawah
permukaan tanah, maka segera dilakukan pengairan padi sawah sampai setinggi
15 cm. (iii). Pada fase pembungaan sawah diberi air irigasi secara terus-menerus
setinggi sekitar 3-5 cm
Pengumpulan Data
Parameter pertumbuhan dan hasil yang diamati pada penelitian ini adalah
jumlah anakan per rumpun, tinggi tanaman dan jumlah panjang malai. Tanaman
sampel dipilih sebanyak 3 rumpun per perlakuan secara diagonal pada setiap
petak. Sedangkan untuk komponen hasil, yaitu jumlah gabah total per malai,
jumlah gabah isi per malai, berat hektaran kadar air 14%, dan bobot 1000 butir.
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Secara teknis yaitu mengambil 3 rumpun sampel (dipotong batangnya tepat pada
permukaan tanah) pada tiap petak ketika matang fisiologis. Data panen tiap petak
diambil secara ubinan, dengan ukuran 6,25 m2 di tengah dengan jumlah rumpun
sama untuk semua petak (144 rumpun).
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengaruh Perlakuan terhadap Pertumbuhan Padi Sawah
1. Pengaruh Pupuk Organik Pada Pertumbuhan Padi Sawah
Aplikasi pupuk organik bertujuan untuk mengurangi pemberian pupuk
kimia, dimana pupuk organik merupakan nutrisi dari alam yang mampu
memperbaiki kesuburan tanah. Hasil penelitian diperoleh, bahwa aplikasi pupuk
organik dengan takaran 50% memberikan hasil yang terbaik yaitu rata-rata
sebesar 89,5 cm (Tabel 2).
Pemberian pupuk organik secara nyata meningkatkan tinggi tanaman. Hal
ini berhubungan dengan manfaat bahan organik yang memberikan suplai hara
serta meningkatkan ketersediaan unsur hara penting yang dibutuhkan tanaman
untuk pertumbuhannya, penyerapan hara makro dan mikro lain meningkat dan
berperan dalam proses fisiologi tanaman. Dimana unsur-unsur hara tersebut
diperlukan pada awal pertumbuhan yaitu vegetatif tanaman, percepatan
pertumbuhan jaringan meristem, secara biokimia setelah mengalami fotosintesis
terjadi fosforilasi untuk reaktivasi zat untuk proses metabolisme dan pada akhirnya
mendukung seluruh pertumbuhan tanaman.
Bahan organik memiliki fungsi-fungsi penting dalam tanah yaitu; fungsi
fisika yang dapat memperbaiki sifat fisika tanah seperti memperbaiki agregasi dan
permeabilitas tanah; fungsi kimia dapat meningkatkan kapasitas tukar kation (KTK)
tanah, meningkatkan daya sangga tanah dan meningkatkan ketersediaan
beberapa unsur hara serta meningkatkan efisiensi penyerapan P; dan fungsi biologi
sebagai sumber energi utama bagi aktivitas jasad renik tanah (Karama et al., 1990;
Suhartatik dan Sismiyati, 2000). Hasil penelitian Siavoshy et al. (2011),
menunjukkan bahwa bahan organik secara nyata mampu meningkatkan tinggi
tanaman, jumlah anakan per rumpun, dan jumlah gabah per malai tanaman padi.
Tabel 2. Perlakuan Pupuk Organik, Pupuk Anorganik Dan Sistim Irigasi Pada
Pertumbuhan Tanaman Padi.
Jml
Jml anakan
Perlakuan
Tinggi Tanaman
panjang
per rumpun
Malai (cm)
Konvensional
88,532 ns
10,437 ns
22,548
Intermitten
89,737 ns
10,281 ns
23,000
Pupuk Organik 0 %
87,421 b
10,067 ns
22,889
Pupuk Organik 50 %
89,533 ab
10,861 ns
22,833
Pupuk Oranik 100 %
90,450 a
10,150 ns
22,600
Pupuk Anorganik 0
%
81,109 b
7,650
c
21,439
Pupuk Anorganik 50 %
92,261 a
10,539 b
23,356
Pupuk Anorganik 100 %
94,033 a
12,889 a
23,528
Ket : Penelitian menggunakan Uji BNT dengan taraf nyata 5% dan 10%
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a
ns
ns
ns
b
a
a
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2. Pengaruh Pupuk Anorganik Terhadap Pertumbuhan Padi Sawah
Aplikasi pupuk anorganik umumnya diberikan untuk memenuhi nutrisi
tanaman dan memberikan hasil produksi yang tinggi. Dari hasil penelitian
kesuluruhan menunjukkan bahwa pemberian pupuk kimia berupa NPK sebesar
50% telah mampu memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman
padi. Dimana tinggi tanaman dan jumlah panjang malai meningkat seiring
pertumbuhan tanaman (Tabel 2). Aplikasi pupuk anorganik memberikan
transportasi nutrisi yang mudah larut dalam tanah sehingga unsur hara cepat
tersedia bagi tanaman sedangkan ketersediaan unsur hara oleh senyawa organik
masih membutuhkan degradasi atau dekomposisi dan mineralisasi lebih lanjut oleh
aktivitas mikroba dan kondisi fisik tanah yang baik (Sarker et al., 2004).
Ketersediaan nutrisi mampu membantu meningkatkan luas daun sehingga proses
photo-asimilasi dan hasil akumulasi bahan kering lebih tinggi (Swarup and
Yaduvanshi, 2000; Yadana et al., 2009).
3. Pengaruh Irigasi Terhadap Pertumbuhan Padi Sawah
Pemberian air irigasi terus-menerus tanpa memperhatikan kebutuhan
tanaman di lapangan tentu akan menyebabkan air irigasi terbuang percuma.
Meskipun dalam pelaksanaan pemberian air irigasi telah memperhitungkan
terhadap kebutuhan tanaman, tetapi pada pemberian secara terus menerus dapat
menyebabkan efisiensi irigasi rendah dan dapat berdampak tidak kondusif bagi
pertumbuhan tanaman.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh sistem Intermitten
memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap jumlah panjang malai yaitu
rata-rata 23 cm dibandingkan sistem konvensional. Secara visual menunjukkan
bahwa intermittent juga mampu meningkatkan tinggi tanaman rata-rata 89 cm.
Hal ini disebabkan kebutuhan air pada tanaman padi diperoleh optimal untuk
pertumbuhan tanamannya. Dalam intermittent ini, air diberikan dalam jumlah yang
tepat sehingga memenuhi kebutuhan air tanaman dan memungkinkan daerah
perakaran teraerasi. Aerasi daerah perakaran dapat meningkatkan jumlah anakan
dan mendukung aktivitas mikroorganisme di daerah perakaran yang dampak
akhirnya dapat meningkatkan produksi. Pada budidaya padi menggunakan irigasi
berselang, aerasi tanah menjadi baik dan suhu tanahnya pun sedikit naik. Kenaikan
suhu yang disertai dengan banyaknya oksigen ini akan lebih memperbaiki
penyerapan air (bersama hara) oleh akar. Kondisi kelembaban tanah di bawah
jenuh lapang dapat memberikan beberapa keuntungan di antaranya dapat
menghemat air, meningkatkan jumlah anakan (pada fase vegetatif), mendukung
pertumbuhan akar dan menstimulir aktivitas mikroba dalam tanah yang
mendukung pertumbuhan tanaman (Balai Irigasi, 2009).
B. Pengaruh Perlakuan terhadap Hasil padi sawah
1. Perlakuan Teknik Irigasi Serta Interaksinya Dengan Aplikasi Pupuk Organik
Terhadap Hasil Padi Sawah.
Hasil menunjukkan perlakuan intermitten adalah perlakuan irigasi terbaik
dibandingkan perlakuan konvensional yang biasa dipakai oleh petani pada
umumnya. Tanaman menyerap air untuk pertumbuhannya secara optimal sesuai
kebutuhannya. Hasil irigasi intermitten meningkatkan jumlah gabah total per
malai, jumlah gabah isi per malai, dan berat hektaran (KA 14%) secara total yaitu
5,3 ton/ha dibandingkan perlakuan konvensional. Pengelolaan air diperlukan untuk
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pemanfaatan kandungan air tanah yang tersedia dan efisiensi penggunaannya
untuk pertumbuhan, pembentukan biomas dan produksi biji (Setyanto, 2006).
Hasil interaksi antara system irigasi dengan penambahan pupuk organik
menunjukkan bahwa teknik konvensional dengan penambahan pupuk organik
100% memberikan hasil yang sama dengan intermitten tanpa pupuk organik .
Namun dapat dilihat perlakuan intermitten dengan penambahan pupuk organik
50% memberikan hasil yang terbaik pada jumlah gabah total per malai, jumlah
gabah isi per malai dan berat hektaran (KA 14%) hingga 5,3 ton/ha. Hal ini perlu
dicermati, bahwa dengan hasil yang tidak berbeda nyata namun dapat menghemat
penggunaan air dan juga dapat menekan emisi gas methane pada lahan sawah.
Sistem irigasi intermitten dapat menurunkan emisi gas methane hingga 62,6%
dibandingkan teknik irigasi konvensional. Sama halnya jumlah gabah total per
malai, jumlah gabah isi per malai, dan jumlah gabah per sembilan tanaman
memiliki hasil yang sangat baik pada teknik intermitten (Setyanto, 2006) (Tabel
3). Kombinasi antara penggunaan bahan organik tanah dan efisiensi penggunaan
air irigasi mampu meningkatkan status kesuburan tanah, efisiensi air dan sekaligus
meningkatkan produktivitas padi sawah. Oleh karena itu system irigasi intermitten
mempunyai lebih banyak keuntungan dibandingkan konvensional (Simarmata and
Joy, 2011).
Tabel 3. Pengaruh Irigasi, Pupuk Organik Dan Pupuk Anorganik Terhadap Hasil
Padi Sawah
Perlakuan
Konvensional
Intermitten
P Organik 0 %
P Organik 50 %
P Oranik 100 %
Konvensional : P Organik 0%
Konvensional: P Organik 50%
Konvensional : P Organik
100%
Intermitten : P Organik 0%
Intermitten : P Organik 50%
Intermitten : P Organik 100%
Anorganik 0 %
Anorganik 50 %
Anorganik 100 %

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

Berat
Hektaran KA
14% (t/ha)
5,264 ns
5,325 ns
5,158 ns
5,334 ns
5,392 ns
4,888 b
5,323 ab

Bobot
1000 biji
(gr)
29,885 ns
29,311 ns
28,100 c
29,717 b
30,978 a
28,256 ns
30,178 ns

ns
ns
ns
ns
b
a
a

5,582
5,429
5,344
5,201
3,607
5,623
6,654

31,222
27,944
29,256
30,733
28,350
29,917
30,528

Jml Gabah Total per
Malai

Jml Gabah Isi
Per Malai

89,289
95,070
92,244
94,133
90,161
88,711
90,311

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

75,285
78,381
73,844
79,928
76,728
71,644
77,622

88,844
95,778
97,956
91,478
80,444
97,806
98,289

ns
ns
ns
ns
b
a
a

76,589
76,044
82,233
76,867
69,744
82,794
77,961

a
a
ab
ab
c
b
a

Ket: Perlakuan Menggunakan Uji BNT Pada Taraf Nyata 5% Dan 10%

ns
ns
ns
ns
b
a
a

2. Pengaruh Pemberian Pupuk Organik Terhadap Hasil Padi Sawah
Pupuk organik memiliki manfaat untuk memperbaiki sifat fisik, biologi dan
kimia tanah. Penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik 100%
berpengaruh sangat nyata pada berat 1000 biji sebesar 30,9 gr sedangkan jumlah
gabah total per malai dan jumlah gabah isi per malai tanaman meningkat sangat
nyata pada pemberian pupuk organik 50%. Hasil Kajian Purnomo (2004)
menunjukkan bahwa dengan aplikasi pupuk organik pabrikan 1000 kg/ha dapat
meningkatkan hasil GKP sekitar 14% dibandingkan tanpa pupuk organik. Sistem
pertanian organik nyata memperbaiki sifat kimia tanah dengan peningkatan P
tersedia, N total, K tersedia, kandungan karbon, asam humat, asam fulfat dan
menjaga kestabilan pH tanah (Utami dan Handayani, 2003). Pemberian bahan
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organik mampu menyediakan separuh kebutuhan nutrisi pada budidaya padi,
sisanya disediakan oleh pupuk kimia. Pengembalian seluruh jerami padi dalam
bentuk kompos selama 6 kali musim panen secara terus-menerus mampu
meningkatkan kandungan C organik tanah lebih dari 2% (Arifin, 2006; Soleh,
2006).
3. Pengaruh Pemberian Pupuk Kimia Terhadap Hasil Padi Sawah
Hasil penelitian pemberian terbaik pada masing-masing parameter ada pada
aplikasi pupuk kimia 100% dan 50% (Tabel 3). Pemberian pupuk kimia 100%
meningkatkan berat hektaran (KA 14%) sebesar 6,6 ton/ha. Aplikasi pupuk kimia
secara nyata berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil padi sawah. Hal ini
dikarenakan pupuk kimia atau anorganik adalah senyawa yang mudah larut dalam
air dan tanah serta mudah terurai dan cepat diserap oleh tanaman. Pada saat fase
pengisian, tanaman segera memanfaatkan senyawa tersedia untuk pertumbuhan
generatifnya. Telah diketahui bahwa unsur P berperan dalam pembentukan buah
dan biji serta mempercepat masaknya buah pada tanaman serealia. Unsur N
merupakan senyawa yang selain dapat meningkatkan pertumbuhan vegetatif juga
berperan dalam pembentukan protein dan enzim yang berperan dalam
metabolisme. Unsur K merupakan katalisator proses metabolisme seluruh
pertumbuhan dan mengatur pergerakan fisiologis tanaman sehingga mendapatkan
hasil akhir produksi yang diinginkan. Aplikasi pupuk kimia memberikan transportasi
nutrisi yang mudah larut dalam tanah sehingga unsur hara cepat tersedia bagi
tanaman sedangkan ketersediaan unsur hara oleh senyawa organik masih
membutuhkan degradasi atau dekomposisi dan mineralisasi lebih lanjut oleh
aktivitas mikroba dan kondisi fisik tanah yang baik (Sarker et al., 2004).
KESIMPULAN
Aplikasi kombinasi pemupukan organik-anorganik terbaik pada takaran
pemupukan dengan dosis masing-masing yaitu 50% untuk pertumbuhan tanaman,
sedangkan Irigasi intermitten mampu memberikan hasil terbaik pada tinggi
tanaman dan jumlah panjang malai. Sedangkan untuk hasil padi sawah aplikasi
pupuk organik 50% mampu meningkatkan jumlah gabah total dan gabah isi per
malai. Penambahan hingga 100% mampu meningkatkan berat 1000 biji. Aplikasi
pupuk anorganik terbaik pada takaran 50% dan 100% mampu meningkatkan
keseluruhan parameter hasil tanaman padi sawah. Teknik intermitten mampu
meningkatkan keseluruhan parameter hasil tanaman padi sawah dari pada teknik
konvensional. Namun interaksinya terbaik ada pada aplikasi pupuk organik 50%.
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ABSTRAK
Bawang merah (Allium ascalonicum) merupakan salah satu komoditas yang
dikembangkan di lokasi SP 9 Distrik tanah miring Kabupaten Merauke. Introduksi
beberapa varietas unggul bawang merah dilakukan untuk mengetahui daya
adaptasi yang tercermin dari keragaan pertumbuhan dan produktivitas masingmasing varietas, sehingga diperoleh varietas yang adaptif dan berproduksi tinggi
di Kabupaten Merauke. Pengkajian dilakukan dari bulan Mei-Desember 2012
menggunakan rancangan acak kelompok yang terdiri atas 6 varietas bawang
merah sebagai perlakuan yaitu varietas Bima brebes,Kuning, Pancasona,
Sembrani, Mentes dan Lokal dengan empat ulangan. Petak percobaan berukuran
1,5 m x 9 m dengan jarak tanam 15 cm x 20 cm. Hasil analisis menunjukkan
varietas Trisula memberikan pertumbuhan dan produksi terbaik yang ditandai
dengan dihasilkannya tinggi tanaman, berat umbi, serta diameter berat umbi, dan
produksi berbeda nyata dibandingkan dengan varietas lainnya, sedangkan semua
varietas lainnya tidak berbeda nyata. Produksi yang dihasilkan berturut-turut
varietas Mentes (18,68 ton/ha), Pikatan (15,71) kuning maja (13,81 t/ha) Bima
brebes (13,77 t/ha) dan Pancasona (10,96). Dengan hasil tersebut dapat
disimpulkan Semua Varietas bawang merah yang di uji adapatsi mampu
beradaptasi pada agroekosistem dataran renah kabubaten Merauke dan dapat
dijadikan alternatif pilihan untuk di usahatani bawang merah datarn rendah
Kabupaten Merauke.

Kata kunci : Introduksi, bawang merah,dataran rendah
PENDAHULUAN
Bawang merah ( Allium ascalonicum) merupakan komoditas hortikultura
yang memiliki banyak manfaat dan bernilai ekonomis tinggi serta mempunyai
prospek pasar yang menarik untuk di budidaya dan dikembangkan (Rukmana,
1994). Selain itu, pesatnya peningkatan industri pengolahan makanan juga
cenderung meningkatkan kebutuhan bawang merah di dalam negeri kurang lebih
5% setiap tahunnya di luar konsumsi untuk restoran, hotel dan industri olahan
(Suwandi dan Azirin, 1995; Sutarya dan Grubben, 1995).
Kabupaten Merauke merupakan salah satu sentra pengembangan sayuran
dataran rendah di papua karena didukung oleh lingkungan dan perluang pasar,
Beberapa dukungan yang dapat dimanfaatkan dalam usaha sayuran termasuk
bawang merah yakni dengan adanya introduksi varietas unggul baru bawang
merah.
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Untuk mengatasi masalah diatas salah satu usaha adalah dengan introduksi
VUB bawang merah yang adaptif dan mempunyai sifat-sifat unggul terutama
dalam hal produksi serta ketahanan terhadap hama dan penyakit sehingga mampu
berprduksi tinggi (Permadi, 1995). Apabila satu atau dua variatas unggul secara
spesifik lokasi telah diperoleh maka dapat menjaga kesinambungan produksi
bawah merah di pasaran. Disamping itu Pengembangan tanaman bawang merah
diarahkan pada kesesuaian faktor fisik lingkungan secara optimal. Dalam kaitan
dengan hal tersebut, ketersediaan varietas yang sesuai dengan lingkungan
setempat dan berpotensi hasil tinggi merupakan faktor yang secara langsung
mempengaruhi daya hasil dan adaptasi varietas.
Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui kemampuan adaptasi
beberapa variaras unggul baru bawang merah dataran rendah. Diharapkan
minimal 1varitas bawang merahasal datan rendah memeiliki daya apatasi dan
produksi tinggi pada agroekosistem dataran rendah.merauke.
METODOLOGI
Pengakajian ini dilaksanakan di SP 9 Tanah Miring Kabupaten Merauke
berlangsung pada bulan Mei samapai dengan September 2012 . Kegiatan ini
mengunakan rancangan acak kelompok dengan 6 varietas bawang merah sebagai
perlakuan ( varietas Bima brebes,Kuning, Pancasona, Sembrani, Mentes dan
Lokal/kuning maja). Setiap perlakuan diulang sebanyak tiga kali dengan jarak
tanam, 10 x 15 cm dengan 1 per lubang. Benih yang dipergunakan adalah yang
berdiameter 1,5 – 1,8 dengan berat rata-rata 5 -10 grm berukuran sedang.
Secara umum kualitas benih yang baik adalah bibit adalah umbi yang berukuran
sedang. Umbi berukuran sedang merupakan umbi ganda rata-rata terdiri dari 2
sium umbi.
Petak percobaan berukuran 1,5 m x 9 m dengan jarak tanam 15 cm x 10 cm,
dengan setiap unit pengkajian mengunakan 6 plot dan diulang sebanyak 4 kali.
Pemupukan dilakukan dengan pemberian urea 150 kg/ha,KCL 100 kg/ha, SP36
180 kg/ha
Pupuk Urea diberikan ½ dan seluruh SP-36 serta KCL diberikan pada saat
tanam. Pemupukan susulan berupa ½ bagian Urea diberikan pada umur tanaman
35 hari. Pupuk anorganik diberikan dengan cara larikan. Penyiraman tanaman
sampai umur 10 hari diberikan menggunakan gembor pada pagi dan sore hari,
sedangkan diatas umur 10 hari diberikan dengan cara leb setiap 3-4 hari sekali,
menggunakan air embung. Pemeliharaan tanaman lainnya meliputi penyiangan
dan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Panen dilakukan pada umur
tanaman 65 hari.
Variabel yang diamati yaitu keragaan agronomis tanaman seperti komponen
pertumbuhan (tinggi), berat basah tanaman per rumpun, berat kering umbi setelah
2 minggu penyimpanan, serta produksi per hektar.
Analisis yang digunakan adalah analisi variens (Anova) serta uji beda nyata
Duncam (DMRT).
Data pengamatan yang dikumpulkan berupa : tingi tanaman saat panen,
hasil umbi/hektar , jumlah umbi per rumpun dan berat umbi per rumpun serta
tingkat serangan hama dan penyakit
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan tinggi Tanaman
Tinggi tanaman dari 6 varietas yang diuji berkisar antara 29,97 – 43,32 cm,
dimana varietas trisula memiliki tinggi tanaman yang tinggi bila di bandingkan
dengan varietas bima brebes pikatan, mentes pancasona dan variatas lokal (kuning
maja). Hasil Pengamatan menunjukan bahwa kelima varietas yang diuji mampu
berdaptasi baik pada agroekosistem daran rendah.
Jumlah anakan nakan yang dihasilkan dalam kegiatan kajian ini berkisar
antara 8,97 – 11,82 anakan. Jumlah anakan terdapat pada variatas Bima brebes
di ikuti oleh keempat varietas yakni Pikatan, trisula, Pancasona, Mentes dan yang
paling terendah yakn variatas lokal 8,97.
Semua variatas menunjukan jumlah anakan yang nyata lebih banyak
dibandingkan dengan varietas lokal (tabel 1). Jumlah anakan ada dikaitan dengan
dengan karakter ukuran umbi, dimana umbi yang berukuran besar memiliki jumlah
anakan yang sedikit (Basuki, 2009).Untuk mendapatkan jumalah anakan yang
maksimum pada varietas yang jumlah anakannya sedikit mungkin dapat dilakukan
pengaturan jarak tanam. Perlakuan jumlah anakan yang rapat akan menghasilkan
jumlah anakan yang lebih banyak persatuan luas, sehingga dapat meningkat hasil
persatuan luas.
Tabel 1. Rata-rata pertumbuhan, komponen hasil dan produksi beberapa varietas bawang
merah. Di kabupaten Merauke, Papua 2012
Varietas
Variabel
Tinggi tanaman (cm)
Jumlah anakan
Kuning maja (lokal)
29,97d
8,97c
Pancasona
30,0d
10,75ab
Mentes
40,0c
10,05bc
Pikatan
43,0b
11,05ab
Bima brebes
43,00a
11,82a
Trisula
43,32a
10,70ab

Komponen Hasil
Komponen hasil yang diamati meliputi Berat umbi, Diameter umbi (masing
diambil 10 tanaman contoh), produksi. Hasil pengamatan menunjukan bahwa
rerata berat umbi terbesar yankni varietas Trisula dengan berat umbi 9,11 dan
diikuti oleh varietas Bima berebes, Pikatan, pancasona dan Mentes sedangkan
varietas kuning manja memeiliki berat umbi yang kecil yakni 5,81.
Ukuran berat umbi,, diameter, produksi dan dapat dijadikan kreterian mutu
yang dengan preferensi petani dalam memili mutu bawang merah (Basuki, 2009).
Kendati varietas Trisula dipilih petani karena berukuran besar, akan tetapi kelima
varietas yang lain mereka tetap pertahankan sebagai sumber benih yang sampai
asaat ini masih dikembangkan pada daerah pengembangan bawang merah di
Kabupaten merauke dan hasilnya dapat disuplai ke kabupaten yang lainnya di
papua. Untuk ke enam varieatas yang diuji masing-masing menujunjakan
peningkatan prododuksi, dimana varietas Trisula mampu menghasil produksi yang
tertinggi 19,7 ton/ha menyusul varietas mentes, 18,68 t/ha, Pikatan 15,71 t/ha,
Bima brebes 13,77 , kuning manja 13,81 t/ha dan Pancasona 10 ton/ha.
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Tabel 2. Rata-rata pertumbuhan, komponen hasil dan produksi beberapa varietas
bawang merah.
Di kabupaten Merauke, Papua 2012
Varietas
Variabel
Berat umbi
Diameter umbi
Produksi
(ton/ha)
Kuning maja (lokal)
5,81d
1,43c
13,81d
Pancasona
8,78ab
1,66ab
10,96c
Mentes
6,29c
1,65ab
18,68a
Pikatan
8,37b
1,61b
15,71b
Bima brebes
8,44b
1,61b
13,77c
Trisula
9,11ab
1,70a
19,70a
Hasil analisis statistik yang dilakukan terhadap variabel pertumbuhan,
komponen hasil dan produksi menunjukkan semua variabel yang diamati
berpengaruh nyatak kecuali terhadap jumlah umbi/rumpun (Tabel 2). Secara
umum dapat dikatakan varietas Trisula mampu memberikan pertumbuhan,
komponen hasil dan produksi terbaik dibandingkan varietas lainnya yang ditandai
dengan dihasilkannya tinggi tanaman, berat basah tanaman saat panen, berat
kering umbi setelah 2 minggu penyimpanan dan produksi per hektar.
Secara agronomis pertumbuhan tanaman berkorelasi positif dengan
komponen hasil dan produksi yang dihasilkan. Semakin baik pertumbuhan
vegetatif secara umum akan mempengaruhi proses perkembangan tanaman
selanjutnya, seperti dihasilkannya komponen hasil yang semakin tinggi. Pada
bawang merah ini ditunjukan dengan meningkatnya berat umbi serta jumlah umbi
yang dihasilkan. Varietas Trisula mempunyai habitus tanaman yang lebih tinggi
dan umbi yang lebih besar dibandingkan varietas lainnya, hal ini tidak terlepas dari
faktor genetik tanaman tersebut. Varietas lainnya seperti Bima brebes,Kuning,
Pancasona, Sembrani, Mentes memiliki pertumbuhan dan komponen hasil yang
tidak berbeda, tetapi produksinya berbeda nyata dimana varietas Trisula, pikatan,
mentes memberikan produksi yang berbeda dibandingkan varietas Bima brebes,
Pancasona, Sembrani.
Tinggi rendahnya produksi umbi yang dihasilkan selain ditentukan oleh berat
basah umbi saat panen juga ditentukan oleh susut bobot (rendemennya) serta
berat/umbi tanaman. Ditingkat petani umumnya bawang merah sudah mulai
dipasarkan setelah dua minggu pemasaran. Berat per umbi yang dihasilkan juga
berpengaruh terhadap produksi yang dihasilkan.

KESIMPULAN
1.
2.

Semua Varietas bawang merah yang di uji adapatsi mampu beradaptasi pada
agroekosistem dataran renah kabubaten Merauke.
Varietas Trisula 19,70 t/ha, mentes 18,68 t/ha, pikatan 15,71 dapat dijadikan
alternatif pilihan untuk di usahatani bawang merah datarn rendah Kabupaten
Merauke.
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ABSTRAK
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 pengelolaan tanah,
penanaman dan pemupukan. Varietas Cisantana dan Ciliwung, Ciherang
merupakan varietas unggul populer yang disenangi masyarakat di Sulawesi
Tanggara dengan potensi hasil cukup tinggi, Untuk menggantikan varietas unggul
tersebut dan mempercepat penyebarluasan VUB perlu dilakukan perbanyakan
benih VUB padi yang telah dilepas diantaranya Inpari 3, Inpari 6, Inpari 8, Inpari
10 Laeya, dan Inpari 13. Penyebarluasan varietas unggul padi sawah melalui
kegiatan penangkaran benih bertujuan untuk meningkatkan produksi, dan
mempercepat pengembangan VUB Padi sehingga pendapatan petani meningkat.
Kegiatan dilaksanakan pada MT II 2011 berupa penangkaran benih yang dilakukan
di Kebun Percobaan Wawotobi dengan luas areal 4 ha, menggunakan 5 VUB Padi
yaitu Inpari 3, Inpari 6, Inpari 8, Inpari 10 dan Inpari 13. Penangkaran benih padi
sawah irigasi meliputi kegiatan teknis pengelolaan tanaman dan penerapan
teknologi penangkaran benih. Lima varietas yang ditanam menunjukkan
pertumbuhan dan hasil yang sangat baik, dengan potensi sampai 5,2 – 6,5 ton/ha
GKP. Varietas unggul baru yang mendapat respon sangat baik terutama Inpari 6
Jete dengan hasil rata-rata mencapai > 6 ton/ha GKP, diikuti Inpari 8 hasil 5,20
ton/ha GKP, Inpari 13 hasil 5,8 ton/ha GKP, Inpari 3 hasil 5,5 ton/ha GKP, dan
Inpari 10 hasil 5,2 ton/ha GKP.

Kata kunci: VUB Padi sawah, penangkaran benih, Sulawesi Tenggara
PENDAHULUAN

Semakin meningkatnya pertambahan penduduk di Indonesia, maka
tantangan untuk pengadaan pangan semakin sulit, khususnya beras
ini
disebabkan oleh beberapa hal antara lain luas areal sawah irigasi semakin
berkurang karena berubah menjadi lahan untuk kepentingan non pertanian,
perubahan pola konsumsi pangan penduduk di beberapa daerah dari non beras ke
beras, dan tingkat produktivitas lahan sawah sudah mengalami penurunan.
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
pengelolaan tanah, penanaman dan pemupukan, (Kasryono F. , 2004). Menurut
Hasil sembiring, (2010), Sejak tahun 2008 Balai Besar Padi telah melepas 33 VUB
terdiri 13 Inpari, 6 Inpara, 3 Inpago dan 11 Hipa. Dari VUB yang dilepas tersebut
mempunyai potensi produktivitas yang tinggi, dari IR64. Varietas Unggul yang
telah dilepas pada umumnya disebarluaskan melalui Dinas Pertanian, penyuluh,
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Balai Benih Induk (BBI), dan penangkar benih. Namun sebagian petani
memperoleh informasi bukan dari penyuluh melainkan dari kelompok tani, petani
lain atau kios pertanian. Petani mengharapkan benih varietas unggul memberikan
hasil tinggi dengan mutu yang baik sehingga menguntungkan mereka.
Varietas unggul memberikan manfaat teknis dan ekonomis yang banyak
bagi per-kembangan suatu usaha pertanian, diantara-nya pertumbuhan tanaman
menjadi seragam sehingga panen menjadi serempak, rendemen lebih tinggi, mutu
hasil lebih tinggi dan sesuai dengan selera konsumen, dan tanaman akan
mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap gangguan hama dan penyakit dan
beradaptasi yang tinggi terhadap lingkungan sehingga da-pat memperkecil
penggunaan input seperti pupuk dan pestisida (Suryana dan Prajogo, 1997).
Untuk menghasilkan produk pertanian yang berkualitas tinggi harus dimulai
dengan penanaman benih bermutu, yaitu benih yang menampakkan sifat-sifat
unggul dari varietas yang diwakili. Hasil tinggi dan tahan hama penyakit adalah
sifat penting penyakit, dimiliki oleh umumnya varietas unggul. Semula, para
pemulia tanaman merakit varietas unggul padi lebih mengutamakan aspek hasil
tinggi dan ketahanan terhadap hama dan penyakit, se-mentara rasa nasi belum
menjadi prioritas. Musim berganti, zaman berubah, dan tuntutan bertambah.
Dewasa ini petani tidak hanya di-tuntut untuk menanam varietas unggul padi
berdaya hasil tinggi dan tahan terhadap hama penyakit, tetapi dituntut pula untuk
mengem-bangkan varietas unggul yang sesuai dengan preferensi konsumen
Dari 190 varietas unggul padi yang telah dilepas di Indonesia, hanya
beberapa yang populer. Petani di Sulawesi Tenggara menyukai varietas dengan
bentuk gabah ram-ping dan rasa nasi enak. Pemilihan varietas yang akan ditanam
oleh petani sangat dipengaruhi oleh selera konsumen dan kemampuan varietas
tersebut berproduksi, Secara umum bentuk gabah yang ramping lebih disukai dari
pada yang gemuk, dan kadar amilosa minimal 22 %.
Varietas Cisantana dan Ciliwung, Ciherang merupakan varietas unggul
populer yang disenangi konsumen Sulawesi Tanggara dengan potensi hasil cukup
tinggi, namun peka terhadap beberapa penyakit. Untuk menggantikan varietas
unggul tersebut dan mempercepat penyebar luasan VUB perlu dilakukan
perbanyakan benih VUB padi yang telah dilepas diantaranya Inpari 3, Inpari 6,
Inpari 8, Inpari 10 Laeya, dan Inpari 13.
Tujuan pengkajian ini yaitu untuk mempercepat pengembangan varietas
unggul baru padi yang mampu meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu
hasil.
METODOLOGI
Pengkajian dilakukan dari bulan Juni sampai Desember 2011 di Kebun
Percobaan Wawotobi BPTP Sulawesi Tenggara, dengan luas lahan 4 ha dan
menggunakan 5 VUB yaitu, Inpari 3, 6, 8, 10 dan Inpari 13.
Bahan yang digunakan dalam kegiatan antara lain benih padi, pupuk dan
pestisida, karung benih, peralatan lapang (hand tracktor, pacul, mistar panjang,
caplak, sprayer, timbangan,tali rapia,arit, perontok gabah dan seed cleaner).
Prosedur kegiatan meliputi : 1) sosialisasi dengan instansi terkait , bertujuan
untuk memperkenalkan varietas unggul baru (VUB) Padi yang akan diproduksi dan
dikembangkan, 2) Pengawasan apangan, gudang atau tempat penyimpanan, dan
pengawasan ketika pemrosesan benih serta pengujian benih di laboratorium
dilakukan oleh Pengawas Benih dari Dinas/Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih
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(BPSB Sultra, 2003). Apabila permohonan sertifikasi benih dinyatakan memenuhi
standar mutu laboratorium, produsen atau penangkar dapat meminta pemasangan
label sesuai dengan kelas benih yang disetujui laboratorium. 3). Pelaksanaan
Kegiatan, diawali dengan pengolahan lahan dengan menggunakan hand traktor,
kemudian pembuatan tempat persemaian. Menggunakan 5 varie-tas unggul baru
(VUB) antara lain : Inpari 3, Inpari 6, Inpari 8, Inpari 10, Inpari 13 dan cisantana
sebagai pembanding. Penanaman dilakukan pada saat bibit telah berumur 15 – 20
Hari Setelah Sebar (HSS). Cara tanam dengan sistem Legowo 2 baris, jarak tanam
20 x 20 x 10 cm. Pemupukan berdasarkan hasil analisis PUTS, yaitu pupuk urea
200 kg/ha dan phonska 300 kg/ha. Cara pemberian yakni semua dosis pupuk
phonska diberikan pada umur 7 – 14 Hari Setelah tanam (HST) dan semua dosis
urea diberikan 30 HST. Pengendalian hama penyakit tanaman (OPT)di lakukan
dengan prinsip PHT.
Parameter yang diamati meliputi : Tinggi tanaman (cm), Panjang malai (cm),
Jumlah anakan produktif/rumpun, Jumlah gabah/malai, Gabah hampah (%),
Produktivitas (ton/ha). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara sederhana
yaitu dengan analisis tabel frekuensi dan tabulasi silang, kemudian diuraikan
secara deskriftif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Keragaan Pertumbuhan Tanaman
Keragaan pertumbuhan Varietas Inpari 3, Inpari 6, Inpari 8, Inpari 10, Inpari
13 dan Cisantana di Kebun Percobaan Wawotobi disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Keragaan Tinggi Tanaman, Jumlah Anakan dan panjang malai Varietas
Inpari 3, Inpari 6, Inpari 8, Inpari 10, Inpari 13 dan Cisantana di
Kebun Percobaan Wawotobi 2011.
Varietas
Inpari 3
Inpari 6
Inpari 8
Inpari 10
Inpari 13
Cisantana

Tinggi tanaman
(cm)
96
100
105
110
102
118

Jumlah anakan
produktif
15
15
18
20
15
18

Panjang malai
(cm)
25
30
28
28
26
28

Berdasarkan tabel 1 diatas, menunjukkan adanya keragaan pertumbuhan
beberapa varietas padi sawah, dimana varietas cisantana mempunyai tinggi
tanaman yang paling tinggi diantara lima varietas yang ditanam yaitu (118 cm),
Inpari 10 memiliki tinggi tanaman (110 cm), Inpari 13 memiliki tinggi tanaman
(102 cm), Inpari 8 (105 cm), Inpari 6 (100 cm) dan Inpari 3 memiliki tinggi
tanaman ( 96 cm). Pengamatan terhadap jumlah anakan produktif terbanyak pada
varietas Inpari 10 yaitu 20 batang tanaman. Sedangkan untuk panjang malai yang
terpanjang adalah Inpari 6 dibandingkan dengan lima varietas lainnya
Menurut matsushima (1995), bahwa hasil padi ditentukan oleh komponen
hasilnya sedangkan komponen hasilnya ditentukan oleh factor genetik tanaman
maupun lingkungan seperti iklim, tanah dan air. Selanjutnya Allard dan Bradshaw
(1964) dalam fitri (2009), menyatakan bahwa perbedaan penampilan dipengaruhi
oleh faktor genetik dan lingkungan yang secara umum sama, tetapi karena setiap
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varietas mempunyai gen yang sifatnya berlainan
memberikan keragaan pertumbuhan yang berbeda.

maka

masing-masing

Keragaan Hasil
Keragaan komponen hasil Varietas Inpari 3, Inpari 6, Inpari 8, Inpari 10,
Inpari 13 dan Cisantana di Kebun Percobaan Wawotobi disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Keragaan komponen hasil Varietas Inpari 3, Inpari 6, Inpari 8, Inpari
10, Inpari 13 dan Cisantana di Kebun Percobaan Wawotobi Tahun 2011.
Varietas
Inpari 3
Inpari 6
Inpari 8
Inpari 10
Inpari 13
Cisantana

Gabah hampa (%)
12,2
32,0
25,4
11,3
26,2
27,2

Produktivitas (ton/Ha)
5,5
6,5
6,1
5,2
5,8
5

Dari Tabel 2 diatas terlihat persentase gabah hampa tertinggi dihasilkan pada
varietas Inpari 6 (32,0%) dan varietas Inpari 10 mempunyai persentase gabah
hampa yang terendah (11,3) dari kelima varietas yang ditanam pada musim tanam
kedua tahun 2011. Jumlah gabah hampa yang tinggi disebabkan adanya fenomena
kebocoran fotosintesis yaitu ketika suhu ideal pada stadia pengisian gabah (2025oC) terlampaui sehingga pengisian gabah menjadi terhambat dan berakibat
pada tingkat kehampaan gabah akan tinggi (Balai Besar penelitian tanaman padi,
2004)
Berdasarkan hasil produksi yang telah dihasilkan pada musim tanam kedua
ini, bahwa dari keenam VUB yang ditanam, Inpari 6 menunjukkan produksi gabah
kering panen paling tinggi (6,5 ton/ha), dibandingkan dengan Inpari 8 (6,1
ton/ha), Inpari 13 (5,8 ton/ha), Inpari 3 (5,5 ton/ha), Inpari 10 (5,2 ton/ha),
sedangkan varietas cisantana yang sering ditanam petani di sulawesi tenggara
produksi gabahkering panennya (5 ton/ha)
Pada musim tanam saat pengkajian banyak terdapat serangan hama dan
penyakit, terutama hama tikus, keong mas, penggerek batang dan walang sangit,
namun tingkat serangan nya masih di kategorikan ringan sedangkan untuk
serangan penyakit yang menyerang yaitu busuk leher dengan tingkat serangan
mencapai 15 – 20 % terutama VUB yang terserang adalah Inpari 8 dan Inpari 13,
hal ini disebabkan waktu tanam yang tidak tepat. Namun ada beberapa VUB yang
agak tahan seperti Inpari 3, Inpari 6 jete dan Inpari 10.
KESIMPULAN
1.
2.
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Varietas Inpari 10 menghasilkan pertumbuhan dan daya adaptasi yang lebih
tinggi (tinggi tanaman dan jumlah anakan) dibandingkan dengan lima
varietas unggul baru padi.
Varietas Inpari 6 jete memiliki produktivitas tinggi yaitu 6,5 ton/ha
dibandingkan dengan Inpari 8 ( 6,1 ton/ha), Inpari 13 (5,8 ton/ha), Inpari 3
(5,5 ton/ha), dan Inpari 10 (5,2 ton/ha.
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PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PADI SAWAH DENGAN
PENGELOLAAN TANAMAN DAN SUMBERDAYA TERPADU
DI KABUPATEN BULUKUMBA
Muhammad Thamrin dan Ruchjaniningsih
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan,
Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 17,5 Makassar 90221,
email thamtami@yahoo.com; tamrin6875@gmail.com

ABSTRAK
Penerapan inovasi teknologi spesifik lokasi dengan pengelolaan tanaman dan
sumberdaya secara terpadu merupakan pilihan yang bijaksana untuk
meningkatkan hasil dan efisiensi masukan produksi serta menjaga kelestarian
ekologi lingkungan. Kajian bertujuan meningkatkan produktivitas dan pendapatan
petani serta melestarikan lingkungan produksi melalui pengelolaan lahan, air,
tanaman, OPT, dan iklim secara terpadu. Pengkajian dilaksanakan di kabupaten
Bulukumba mulai bulan Mei sampai Agustus 2010. Pelaksanaan secara partisipatif
dengan melibatkan petani sebagai pelaku utama, poktan, gapoktan dalam
menerapkan teknologi. Komponen teknologi yang diimplementasikan pada
demplot varietas unggul baru padi meliputi: (a) penggunaan varietas unggul
adaptif dan benih berkualitas, (b) perlakuan benih, (c) cara tanam (legowo), (d)
penggunaan bahan organik (pupuk kandang/jerami), (e) pemupukan N
berdasarkan Bagan Warna Daun, (f) pemupukan P dan K berdasarkan status hara
tanah melalui uji tanah, (g) pengendalian gulma dengan landak/gosrok), dan (i)
pengendalian hama secara PHT. Hasil yang dicapai adalah 1) sebagian petani
belum sepenuhnya melaksanakan PTT sesuai dengan anjuran yang disebabkan
petani masih ragu menerima perubahan yang harus dilakukan, terutama dalam
cara tanam legowo, pengaturan air dan penggunaan organik (kompos jerami), 2)
implementasi model PTT ditingkat petani yang dilaksanakan sesuai anjuran, selain
dapat meningkatkan hasil gabah kering giling padi dan produktivitas, juga dapat
meningkatkan efisiensi input produksi seperti penggunaan benih, dan pupuk 2535 %, 3) model PTT padi dengan komponen teknologi yang diterapkan dapat
diterima secara teknis, sosial dan ekonomi oleh pengguna.

Kata kunci: Pengelolaan tanaman terpadu (PTT), padi sawah, produktivitas
PENDAHULUAN
Kabupaten Bulukumba sebagai salah satu daerah penyangga penghasil padi
di bagian selatan Sulawesi Selatan memiliki potensi yang cukup besar dengan luas
wilayah 115.467 ha dari 10 kecamatan (BPS Bulukumba, 2009) dalam memajukan
pembangunan pertanian secara terintegrasi dari semua sektor, berkelanjutan dan
ramah lingkungan tanpa meninggalkan faktor-faktor sosial dan budaya setempat.
Potensi kabupaten Bulukumba yang terbentang luas mulai dari dataran rendah
(garis pantai, sawah irigasi dan tadah hujan) seluas 24.523 ha, dataran medium
(lahan perkebunan dan pengembalaan), dan dataran tinggi seluas 91.099 ha
sehingga upaya untuk menciptakan daerah yang mandiri berbasis teknologi dapat
dicapai dari daerah ini.

138

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Sampai saat ini, komoditi andalan kabupaten Bulukumba sub sektor tanaman
pangan adalah padi dan jagung. Khusus tanaman padi pada tahun 2000
produksinya mencapai 223.201,50 ton dari luas panen 41.901 atau produktivitas
5,3 t/ha (Bappeda Bulukumba, 2009). Berdasarkan data produktivitas komoditas
tersebut masih sangat rendah dibanding potensi hasilnya sehingga upaya untuk
meningkatkan produktivitasnya masih terbuka luas dengan mengembangkan
berbagai inovasi teknologi yang sesuai kondisi setempat.
Selain itu, pemanfaatan teknlogi spesifik yang berbasis pada masalah atau
lokasi yang dihadapi oleh masyarakat tidak hanya dapat meningkatkan produksi
dan produktivitas, tetapi juga diharapkan dapat merubah pola perilaku dan berpikir
petani dalam berusahatani. Penerapan teknologi spesifik lokasi harus berjalan
seiring dengan upaya-upaya untuk memberikan pencerahan pengetahuan petani
dalam menumbuhkan sikap kerjasama dan kompetisi yang berjalan seimbang.
Basis teknologi produksi harus didekatkan pada masyarakat tani sebagai pihak
yang akan memanfaatkan teknologi sehingga transfer atau adopsi teknologi akan
lebih cepat sampai pada sasaran dan berhasil guna. Tujuan pengkajian ini adalah
meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani serta melestarikan lingkungan
produksi melalui pengelolaan lahan, air, tanaman, OPT, dan iklim secara terpadu.
METODOLOGI
Pengkajian dilaksanakan di kabupaten Bulukumba mulai bulan Mei sampai
Agustus 2010. Pelaksanaan secara partisipatif dengan melibatkan petani sebagai
pelaku utama, poktan, gapoktan dalam menerapkan teknologi yang akan
didampingi. Peneliti dan penyuluh lebih bersifat sebagai superviser dalam
penerapan teknologi. Pendampingan ini akan dilaksanakan dilahan petani dengan
petani kooperator yang ditentukan bersama oleh peneliti, penyuluh, PEMDA
setempat serta petani. Dalam kegiatan ini, komponen-komponen teknologi yang
ada dirakit menjadi paket teknologi yang spesifik.
Ruang lingkup pendampingan PTT meliputi: 1) Pendampingan dilakukan
untuk memberikan dorongan/motivasi kepada pelaku utama dan pelaku usaha
dalam pemanfaatan paket teknologi hasil Litbang Pertanian yang terdiri dari: Benih
varietas unggul baru, Sistem tanam, Teknologi pupuk organik (dekomposer) dan
Alat dan mesin pertanian (penyiang, perontok, APPO). 2) Wujud pendampingan
dilakukan melalui: Penyiapan Juknis dan SPO (Standar Prosedur Operasional)
untuk setiap teknologi tersebut, penyiapan modul pelatihan PTT untuk PL 1 yang
memuat paket teknologi hasil litbang pertanian dan pembuatan demplot atau gelar
teknologi di lokasi laboratorium lapang (LL) pada setiap unit PTT.
Metode pelaksanaan dengan luas wilayah 115.467 ha dari 10 kecamatan
yang merupakan wilayah potensial dalam pengembangan pertanian. Jumlah unit
pendampingan dan demplot SL~PTT Padi (198 dan 75). Bahan yang digunakan
meliputi, benih padi inbrida/hybrida, pupuk dan pestisida. Rangkaian pelaksanaan
pendampingan terdiri atas berbagai tahapan yaitu: a) Koordinasi dengan dinas
terkait dan pemerintah desa untuk menentukan lokasi, b) identifikasi wilayah
pendampingan, c) apresiasi program pendampingan, d) pelaksanaan kegiatan di
lapangan, e) pengamatan dan pengumpulan data, f) temu lapang dan g)
pelaporan.
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Tabel 1. Komponen teknologi dalam kegiatan pendampingan padi di kabupaten
Bulukumba, 2010
No.
Komponen
VUB
LL
SL-PTT
Non SL-PTT
Teknologi
Padi:
1. Varietas
VUB
Ciherang
Ciherang /
Ciliwung
Ciherang,
Ciliwung
yang tidak
Inpari 3, 6,
murni lagi
9, 10
2. Pesemaian

3. Jumlah benih
4. Umur bibit
5. Jumlah
bibit/rumpun
6. Cara tanam
7. Pengelolaan air
8. Pemupukan

9. Bahan organik

10 Pengendalian OPT

Pesemaian
basah,
seed
treatment

Pesemaian
basah,
seed
treatment

Pesemaian
basah, seed
treatment

Pesemaian
basah, seed
treatment

25-30 kg/ha

50-60 kg/ha

25-30
kg/ha

25-30
kg/ha

15-21 hari

>1 bulan

15-21 hari

15-21 hari

1 – 3 batang

5-7 batang

1–3
batang

1–3
batang

Legowo 2:1

Tegel

Legowo 2:1

Legowo 2:1

Pengaturan
drainase
Urea 150
kg/ha
(BWD) +
Ponska 100
kg/ha
1-2 t/ha
kompos
pukan

Pengaturan
drainase
Urea 150
kg/ha
(BWD) +
Ponska 100
kg/ha
1-2 t/ha
kompos
pukan

Pengaturan
drainase
Urea 150
kg/ha (BWD)
+ Ponska 100
kg/ha

Pengaturan
drainase
100 kg/ha
+ ponska
100 kg/ha

1-2 t/ha
kompos pukan

Tanpa
bahan
organik

PHT

PHT

PHT

Pengendalia
n sudah
terjadwal

Komponen teknologi yang diimplementasikan pada unit pendampingan
khususnya demplot varietas unggul baru padi meliputi: (a) penggunaan varietas
unggul adaptif dan benih berkualitas, (b) perlakuan benih, (c) cara tanam
(legowo), (d) penggunaan bahan organik (pupuk kandang), (e) pemupukan N
berdasarkan Bagan Warna Daun, (f) pemupukan P dan K berdasarkan status hara
tanah melalui uji tanah, (g) pengendalian gulma dengan landak/gosrok), dan (i)
pengendalian hama secara PHT.
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Pelaksanaan pendampingan padi diawali dengan kegiatan pengolahan
tanah yang menggunakan traktor dan hewan (kuda), yaitu bajak satu kali
kemudian digaru dan diratakan. Pengolahan tanah diusahakan sampai berlumpur
dan rata. Penanaman padi secara tapin dengan system tanam legowo 2:1.
Pemupukan Urea (150 kg/ha) berdasarkan pada hasil pengamatan dengan
menggunakan Bagan Warna Daun/Leaf Colour Chart (BWD/LCC) skala empat yang
pengamatannya dimulai pada umur 14 hst dengan interval 7-10 hari. Pemupukan
dilakukan pada keadaan sawah macak-macak dengan memberikan urea dua kali,
yaitu pada masing-masing 1 dan 4 minggu setelah tanam. Pupuk Ponska diberikan
satu minggu setelah tanam. Pengendalian gulma dilakukan dengan
menyemprotkan herbisida yang dikombinasikan dengan penyiangan secara
manual. Pengendalian hama dilakukan berdasarkan konsep pengendelaian hama
terpadu (Tabel 1).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Keadaan Umum Daerah dan Agroekosistem
Kabupaten Bulukumba dengan luas wilayah 115.467 ha dari 10 kecamatan
yang merupakan wilayah yang cukup potensial dalam upaya pengembangan
pertanian, peternakan dan perkebunan. Menurut data BPS Kabupaten Bulukumba
(2009) Potensi lahan berdasarkan agroekosistemnya terbagi lahan sawah seluas
20.293,80 ha dan lahan kering seluas 2.164,36 ha. Topografi dan fisiografi kurang
lebih 95,38% berada pada ketinggian 0 – 1.000 meter di atas permkaan laut (dpl)
dengan tinkat kemiringan tanah 0 – 40o. Keadaan iklim berdasarkan klasifikasi
daerah terbagi ke dalam 4 tipe yaitu: iklim A dengan 9 bulan basah meliputi
Bulukumpa, Kindang dan Gantarang sebagian; iklim B dengan 7 bulan basah
meliputi Kajang, Ujung Loe, Rilau Ale, Kindang dan Gantarang sebahagian; iklim C
dengan 5 bulan basah meliputi Kajang, Herlang dan Bontotiro; iklim D dengan 4
bulan basah meliputi Ujung Bulu, Gantarang sebahagian dan Bontotiro. Sedangkan
kondisi curah hujan digolongkan atas < 2.000 mm/tahun meliputi Ujung Bulu,
Bontotiro, Kajang, Bontobahari dan Gantarang; 2.000 – 3.000 mm/tahun meliputi
Gantarang, Bulukumba, Rilau ale, Kajang dan Herlang; > 3.000 mm/tahun meliputi
Kindang, Rilau Ale, dan Ujung Loe.
Potensi Sumberdaya Lahan dan Tanaman
Potensi sumberdaya lahan mencakup lahan sawah, sedang tanaman
meliputi padi disajikan pada (Tabel 1). Total luas sumberdaya lahan di sepuluh
kecamatan adalah 22.458.16 ha terdiri dari lahan kering 2.164,36 ha, lahan sawah
20.293,80 ha. Kecamatan Kajang, Kindang dan Rilau Ale merupakan 3 kecamatan
yang memiliki potensi sumberdaya lahan terluas (200.000–300.000 ha.
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Tabel 1. Luas Areal Tanam, Luas Panen, dan Produks Tanaman padi di Kab.
Bulukumpa, 2010
No

Kecamatan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gantarang
Ujung Bulu
Ujung Loe
Bontobahari
Bontotiro
Herlang
Kajang
Bulukumpa
Rilau Ale
Kindang
Jumlah

Luas Lahan
Luas
Luas
Lahan
Lahan
Tanam
Panen
Kering
Sawah
..…………………Ha…………………
6,41
8.004,90
13.556
14.805
27,40
310,60
583
583
182,20
2.771,00
5.825
5.660
53,10
154
134
144,60
25,00
210
182
339,00
454
384
1.056,80
1.191.10
4.575
4.774
49,80
2.625,60
8.018
7.370
172,00
3.038,40
7.243
6.428
183,25
1.775,10
1.866
4.720
2.164,36 20.293,80
42.484
45.040

Produksi
(t)
87.113
3.078
32.177
664
822
1.827
24.696
36.142
34.750
23.750
245.185

Produkti
vitas
(t/ha)
5,88
5,28
5,68
4,88
4,52
4,76
5,17
4,90
5,41
5,07
5,44

Kinerja Model PTT Usahatani Padi di Tingkat Petani
Dalam sistem usahatani padi di lokasi pendampingan baik PTT maupun non
PTT pada umumnya relatif sama, petani belum menggunakan benih unggul dan
bermutu karena selama ini petani menggunakan benih dari hasil panen
sebelumnya yang sudah beberapa di tanam dalam varietas yang sama. Selain itu
benih yang digunakan tidak disortir sesuai dengan perlakuan untuk benih.
Penggunaan benih pada petani non PTT lebih banyak (40-50 kg/ha) dibandingkan
dengan petani yang menerapkan PTT, karena menurut petani bibitnya tidak cukup
kalau benih yang disemai sedikit, demikian juga dengan umur bibit, hal ini
disebabkan karena penanaman padi petani non PTT dilakukan pada umur tua >30
hari dengan jumlah bibit yang ditanam 5-7 batang per rumpun.
Penanaman dengan system tanam legowo hanya sebagian kecil
diprkatekkan dan kebanyakan menanam dengan system tegel. Dalam penerapan
system tanam legowo, petani agak sulit melakukannya karena disamping belum
terbiasa juga biaya tenaga kerja lebih mahal yaitu ada penambahan biaya tenaga
kerja Rp. 100.000 per hektar.
Petani di lokasi pendampingan selama ini belum menggunakan bahan
organik (pupuk kandang) untuk lahan sawah karena petani belum tahu manfaat
dari penggunaan dan sulit mendapatkan pupuk kandang di lokasi PTT maupun
non PTT. Penggunaan pupuk anorganik (Urea, SP36 dan KCl ) belum sesuai dosis
bahkan sebagian petani tidak menggunakan pupuk SP 36 dan KCl karena harga
kedua pupuk tersebut dirasakan petani sangat mahal, selain itu terkadang sulit
didapatkan dipasaran.
Pengendalian hama dan penyakit petani sering menggunakan pestisida
yang berlebihan tanpa memperhatikan sasaran hama/penyakit dan musuh alami,
sehingga mengakibatkan menjadi tidak efektif. Selain itu, petani masih sering
menggunakan pestisida yang sudah dicampur dua atau lebih jenis pestisida dan
dosis tinggi sehingga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Menurut
petani menggunakan pestisida dengan dosis yang tinggi dapat langsung
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mengendalikan hama dan penyakit secara cepat dan tidak ada serangan lagi
setelah di semprot.
Penerapan Teknologi VUB, LL, SL-PTT Padi dengan Pendekatan PTT
Hasil observasi selama padi tumbuh di pertanaman, bahwa tanaman padi
yang dikelola dengan model PTT menunjukkan pertumbuhan lebih baik
dibandingkan dengan pertanaman padi milik petani yang tidak dikelola dengan
model PTT. Hal ini dikarenakan komponen teknologi yang diterapkan memberikan
pengaruh yang baik, diikuti oleh kesiapan dan semangat dari petani dalam
melaksanakan sesuai dengan anjuran, serta didukung dengan SL-Swadaya,
sehingga segala kemungkinan yang terjadi dapat diketahui secara dini.
Hasil pendampingan teknologi menunjukkan bahwa melalui pendekatan
model PTT ternyata masih mampu meningkatkan produktivitas hasil panen gabah
kering giling (GKG) dari sebelumnya hanya rata-rata 5,44 t/ha (BPS, 2008) menjadi
5,88 t/ha di lokasi pendampingan yang telah menerapkan usahatani padi sawah
secara intensif (Tabel 2). Bahkan beberapa varietas unggul baru yang dicobakan
menghasilkan produktivitas masing-masing Inpari 3 (6,4 t/ha), Inpari 6 (6,4 t/ha),
Inpari 9 (6,7 t/ha), Inpari 10 (6,1 t/ha) dan Ciherang (6,1 t/ha).
Tabel 2. Pertumbuhan dan Produksi Gabah Kering Giling (GKG) beberapa varietas
padi di lokasi pendampingan MH 2010 di kabupaten Bulukumba.
Uraian
VUB
LL*)
SLNon
*)
PTT
SLInpari Inpari Inpari Inpari CihePTT**)
3
6
9
10
rang
Tinggi
103,0 102,2
98,8
101,0
96,4
105,7 106,2
94,1
Tanaman (cm)
Jumlah
10,3
11,4
11,2
11,7
16,2
11,2
11,3
9,8
Anakan
Produksi GKG
6,4
6,4
6,7
6,1
6,1
5.9
5.9
5,2
(t/ha)
*) LL, SL-PTT=varietas Ciherang
**) Non SL-PTT = Ciherang dan /Cliwung
Pertumbuhan awal padi dari masing-masing varietas menunjukkan keragaan
hasil yang cukup baik dan terlihat perbedaan antara pendekatan PTT (VUB, LL, SLPTT) dan non PTT. Pada fase vegetatif hama yang muncul seperti keong mas,
orong-orong dan sundep tapi masih intensitas serangan rendah dan dapat dengan
mudah dikendalikan oleh petani secara manual dan kimiawi. Pada fase generatif
penapilan tanaman padi varietas Inpari 3, 6, 9, 10, dan Ciherang dengan
pendekatan PTT memperlihatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman lebih
baik dibandingkan non PTT. Serangan hama walang sangit dan penyakit kresek
pada fase generatif masih dalam batas intensitas rendah sehingga tidak
memerlukan pengendalian secara intensif dan cukup dilakukan secara sporadis
dengan menyemprotkan insektisida dan fungisida sesuai luas dan keberadaan
serangan. Hasil pendampingan di lokasi VUB, LL, PTT dan non PTT menunjukkan
bahwa dengan pendekatan PTT dapat memberikan hasil yang lebih tinggi untuk
semua varietas dibandingkan dengan non PTT.
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Analisa Usaha Tani
Implementasi model PTT ditingkat petani selain dapat meningkatkan hasil GKP
juga dapat meningkatkan pendapatan petani sekitar 3,6 jut/ha dibandingkan
dengan petani yang tidak menerapkan PTT (Tabel 3 dan 4).
Tabel 3. Analisa Usahatani Padi per Hektar dengan Penerapan Model PTT di Desa
Padang Loang dan Seppang Kecamatan Ujung Loe, Bulukumba, 2010.
No.
A.

B.

C
D
E
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Uraian

Volume
(HOK, KG)

Saprodi:
Benih (Inpari)
Pupuk:
Urea
ZA
SP-36
Pestisida

Tenaga Kerja
Persemaian
Pengolahan Tanah:
Traktor
Cangkul
Galengan
Perataan
Pencaplakan
Tanam (Legowo 2:1)
Penyulaman
Pemupukan
Penyemprotan
Panen 1:10
Jumlah Biaya (A+B)
Hasil
Keuntungan (D-C)
B/C

Harga Satuan
(Rp)

Jumlah
(Rp)

10 kg

6.000

60.000

200 kg
60 kg
60 kg
500 ml
Jumlah A

1.400
1.500
1.800

280.000
90.000
108.000
15.000
553.000

12 HOK

30.000

360.000

1 ha
12 HOK
20 HOK
7 HOK
7 HOK
38 HOK
7 HOK
12 HOK
5 HOK
630 kg
Jumlah B

30.000
30.000
30.000
30.000
20.000
20.000
20.000
30.000
2.600

6300 kg

2.600

1.250.000
360.000
600.000
210.000
210.000
760.000
140.000
240.000
150.000
1.638.000
5.918.000
6.471.000
16.380.000
9.909.000
1,53
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Tabel 4. Analisa Usahatani Padi per Hektar dengan Teknologi Petani (Non PTT) di
Desa Padang Loang dan Seppang Kecamatan Ujung Loe, Bulukumba,
2010.
No.
Uraian
Volume
Harga Satuan
Jumlah
(HOK, KG)
(Rp)
(Rp)
A.
Saprodi:
Benih (Ciherang)
50 kg
3.000
60.000
Pupuk:
Urea
200 kg
1.400
280.000
SP-36
60 kg
1.800
108.000
Pestisida
500 ml
15.000
Jumlah A
463.000
B.
Tenaga Kerja
Persemaian
12 HOK
30.000
360.000
Pengolahan Tanah:
Traktor
1 ha
1.250.000
Cangkul
12 HOK
30.000
360.000
Galengan
20 HOK
30.000
600.000
Perataan
7 HOK
30.000
210.000
Pencaplakan
7 HOK
30.000
210.000
Tanam (Tegel)
38 HOK
20.000
760.000
Penyulaman
7 HOK
20.000
140.000
Pemupukan
12 HOK
20.000
240.000
Penyemprotan
5 HOK
30.000
150.000
Panen 1:10
522 kg
2.600
1.357.200
Jumlah B
5.637.200
C
Jumlah Biaya (A+B)
6.100.200
D
Hasil
5200 kg
2.600
13.520.000
E
Keuntungan (D-C)
6.268.000
B/C
1,03
KESIMPULAN
 Sebagian petani belum sepenuhnya melaksanakan PTT sesuai dengan anjuran
yang disebabkan petani masih ragu menerima perubahan yang harus dilakukan,
terutama dalam cara tanam legowo, pengaturan air dan penggunaan organik
(kompos jerami).
 Implementasi model PTT ditingkat petani yang dilaksanakan sesuai anjuran,
selain dapat meningkatkan hasil gabah kering giling padi dan produktivitas, juga
dapat meningkatkan efisiensi input produksi seperti penggunaan benih, dan
pupuk 25-35 %.
 Model PTT padi dengan komponen teknologi yang diterapkan dapat diterima
secara teknis, sosial dan ekonomi oleh pengguna.
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PENGARUH PEMBERIAN PUPUK ORGANIK TERHADAP
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ABSTRAK
Jagung merupakan komoditas tanaman pangan unggulan di Kabupaten Dompu.
Produktivitas jagung di Dompu masih tergolong sedang yakni (6,5 t/ha).
Penggunaan varietas yang spesifik lokasi sangat diperlukan dalam mendukung
peningkatan produktivitas dan produksi jagung di Kabupaten Dompu. Penelitian ini
bertujuan untuk membandingkan dan menentukan varietas jagung spesifik lokasi
yang mempunyai produktivitas tinggi. Percobaan dilakukan dilapangan
menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan 2 faktor perlakuan, yaitu faktor
varietas yang terdiri atas varietas Bima 3, Bima 4, Bima 14 dan Uri 1 dan faktor
pupuk yang terdiri 2 aras yaitu tanpa atau dengan pupuk organik sebagai penutup
lubang tanam saat penanaman. Data dianalisis menggunakan SAS 9.1.
Pertumbuhan dan produksi tertinggi ditunjukkan oleh semua varietas yang diberi
kombinasi perlakuan dengan penambahan pupuk organik. Produktivitas tertinggi
ditunjukkan oleh varietas Bima 3 (11,05 ton/ha), sedangkan tanaman tertinggi
ditunjukkan oleh varietas Bima 4 yaitu 229,89 cm. Kedudukan tongkol tertinggi,
rata-rata kedudukan tongkol dan rata-rata jumlah biji per baris dijumpai pada
varietas Uri 1 (tabel 3). Sementara pada parameter rata-rata jumlah baris dalam
tongkol hasil tertinggi ditunjukkan pada varietas Bima 14.

Kata Kunci : jagung hibrida, varietas, pupuk organik.

PENDAHULUAN
Jagung merupakan salah satu komoditi pangan yang mempunyai nilai
strategis. Sebagai komoditas utama jagung memiliki nilai ekonomi dan mempunyai
peluang yang sangat besar untuk dikembangkan di Indonesia. Jagung mempunyai
peran sangat penting sebagai sumber karbohidrat dan protein alternatif.
Kebutuhan jagung akan lebih meningkat lagi karena fungsi jagung sebagai bahan
baku industri menjadi lebih beragam. Jagung tidak hanya dipergunakan untuk
sumber makanan dan pakan tetapi juga akan dikembangkan sebagai bahan dasar
pembuatan bio-ethanol yang merupakan bahan bakar kendaraan sebagai
pengganti bahan bakar fosil (minyak bumi).
Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu daerah yang memiliki
potensi sebagai produsen jagung nasional karena memiliki iklim, jenis tanah dan
topografi yang sangat mendukung pengembangannya. Pada tahun 2010 produksi
jagung NTB mencapai 249.005 ton, sedangkan pada tahun 2011 produksi
meningkat menjadi 456.915 ton. Peningkatan produksi terjadi karena adanya
peningkatan luas panen dari 61.593 ha pada tahun 2010 menjadi 89.307 ha pada
tahun 2011, dengan tingkat produktivitas 40,43 kw/ha di tahun 2010 menjadi
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51,16 kw/ha di tahun 2011 (http:ntbprov.go.id. 2012). Sentra penanaman jagung
di NTB terdapat di Kabupaten Sumbawa, Lombok Timur dan Dompu.
Potensi Nusa Tenggara Barat sebagai produsen jagung nasional dapat terus
dikembangkan, yaitu dengan meningkatkan produktivitas tanaman jagung yang
dapat diantisipasi dengan menerapkan komponen teknologi produksi, yaitu
penggunaan varietas unggul baru (baik hibrida maupun bersari bebas). Peranan
varietas unggul baru sangat menonjol baik dalam potensi peningkatan hasil
maupun sebagai salah satu komponen pengendalian penyakit. Hasil penelitian
menunjukkan, dengan perpaduan penggunaan varietas unggul yang bermutu baik
dengan pendekatan pengelolaan tanaman terpadu mampu meningkatkan
produktivitas jagung menjadi 7 – 9 t/ha (Saenong dan Subandi, 2002), sementara
hasil yang diperoleh petani di Kabupaten Dompu baru mencapai hasil 6,5 t/ha.
Hasil kajian lainnya menunjukkan bahwa hasil jagung hibrida bisa mencapai ratarata 10 t/ha (Erawati dan Awaludin, 2009).
Penelitian pengaruh pemberian pupuk organik terhadap produktivitas jagung
hibrida ini bertujuan untuk mendapatkan varietas jagung yang mempunyai
produktivitas tertinggi pada agroekosistem di Kabupaten Dompu.
METODOLOGI
Penelitian dilakukan di lahan sawah seluas 1 ha milik petani kooperator di
Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu pada bulan Juni – September
2013. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok
(RAK) yang terdiri atas dua faktor yaitu : 1) faktor varietas yang terdiri dari varietas
jagung : BIMA 3, BIMA 4, BIMA 14 dan URI 1; 2) faktor pupuk organik yang terdiri
dari dua aras yaitu tanpa atau dengan pupuk organik sebagai penutup lubang
tanam saat penanaman. Perlakuan yang menggunakan pupuk organik ditandai
dengan kode P, sedangkan perlakuan tanpa pupuk ditandai dengan kode T.
Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Dosis yang diberikan sebanyak
0,05 Kg per lubang tanam, yang diberikan dengan cara ditabur. Variabel yang
diamati terdiri dari parameter pertumbuhan dan hasil. Data yang diperoleh
dianalisis dengan menggunakan SAS 9.1. Komponen teknologi yang diaplikasikan
disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Komponen teknologi budidaya jagung di Desa Riwo Kecamatan Woja
Kabupaten Dompu.
No
Komponen Teknologi
Keterangan
1. Pengolahan tanah
Semi TOT
2. Cara tanam
Tugal
3. Jarak tanam
70 x 20
4. Jumlah biji per lubang
1
5. Pemupukan (kg/ha)
- Urea
250
- NPK Phonska
250
6. Cara pemupukan
Tugal (2 kali)
7. Penyiangan
2 kali
8. Pengendalian hama penyakit
PHT
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Produktivitas
Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa masing-masing
varietas jagung memiliki tingkat adaptasi yang berbeda-beda. Produktivitas
pertumbuhan menunjukkan hasil yang cukup beragam. Pada perlakuan dengan
pemberian pupuk organik, varietas BIMA 3 memiliki respon yang lebih baik jika
dibandingkan dengan varietas yang lainnya dalam hal pemanfaatan pupuk organik,
sedangkan pada perlakuan tanpa pupuk organik justru hasil tertinggi ditunjukkan
oleh varietas Bima 14 (Tabel 2).
Tabel 2. Produktivitas masing-masing varietas dalam kegiatan demplot PTT jagung di
Kabupaten Dompu

Varietas
BIMA 3
URI 1
BIMA 14
BIMA 4

Produktivitas (ton/ha)
menggunakan pupuk
tanpa pupuk
11.05
9.24
10.59
6.91
10.14
9.96
9.44
9.11

Sumber : data primer yang telah diolah (konversi)

Pada perlakuan dengan menggunakan pupuk organik, varietas Bima 3
memiliki hasil tertinggi yaitu 11,05 ton/ha. Ini artinya varietas Bima 3 menunjukkan
respon yang paling baik dalam memanfaatkan penggunaan bahan organik.
Pemberian pupuk organik pada saat penanaman yang dibarengi dengan pemberian
pupuk N pada pemupukan I serta penambahan pupuk pupuk urea pada
pemupukan ke 2, dapat meningkatkan hasil biji tanaman jagung. Peningkatan hasil
biji ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah daun yang masih hijau
meskipun telah memasuki fase generatif. Daun yang masih hijau ini secara teoritis
sangat dibutuhkan untuk mempertahankan laju fotosintesis tetap tinggi selama
fase generatif untuk proses pengisian biji, dengan laju yang tetap tinggi walaupun
terjadi proses penuaan daun selama fase reproduktif. Menurut hasil kajian,
tanaman berbiji membutuhkan pasokan N yang relatif tinggi selama pengisian biji
untuk produksi fotosintat yang relatif tinggi untuk biji (Wangiyana, et al. 2012).
Bila pasokan N menurun selama fase tersebut maka tanaman akan memindahkan
N dari daun ke biji, yang pada gilirannya mempercepat penuaan daun. Faktor inilah
yang menyebabkan perbedaan hasil pada masing-masing varietas, dimana varietas
Bima 3 lebih adaptif dalam memanfaatkan pupuk yang diberikan yang ditunjukkan
dengan hasil produktivitasnya tertinggi dibandingkan varietas-varietas jagung
lainnya. Selanjutnya pada perlakuan tanpa penggunaan pupuk organik varietas
Bima 14 menunjukkan hasil tertinggi yaitu 9,96 ton/ha, diikuti oleh varietas Bima
3 sebesar 9,24 ton/ha, Bima 4 sebesar 9,11 ton/ha dan Uri 1 sebesar 6,91 ton/ha.
Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa masing-masing varietas memiliki daya
adaptasi yang berbeda-berbeda pada kondisi lahan yang berbeda. Pada kondisi
tanah yang tergolong remah dan lembap, Bima 3 mampu menunjukkan tingkat
adaptasi yang sangat baik dibanding varietas yang lainnya. Faktor gen yang
dibawa oleh jagung varietas Bima 3 lebih cocok untuk daerah-daerah pada kondisi
lembap atau dengan kata lain lebih cocok untuk dikembangkan dilokasi yang
petaninya sudah terbiasa menggunakan pupuk organik. Sementara itu, varietas
Bima 14 terlihat lebih cenderung adaptif pada lahan yang cukup kering/tanpa
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bahan organik. Gen yang dibawa oleh varietas Bima 14 lebih adaptif pada kondisi
lahan yang cukup kering sehingga lebih cocok untuk dibudidayakan pada daerahdaerah yang petaninya jarang atau bahkan tidak pernah menggunakan bahan
organik.
Parameter Pertumbuhan
Tabel 3. Pengaruh pemberian pupuk organik petroganik terhadap parameter
pertumbuhan tanaman yang diamati
No

Perlakuan

1
2
3
4
5
6
7
8

B3 T1
B3 P1
B4 T1
B4 P1
B14 T1
B14 P1
URI T1
URI P1

Tinggi
Tanaman
(cm)

212.443bc
199.667c
208.220bc
229.890a
207.447bc
209.220bc
204.667c
221.663ab

Tinggi
Kedudukan
Tongkol (cm)

110.780ab
100.110bc
112.000ab
111.780ab
109.223ab
113.333ab
89.333c
120.003a

Rata2
Panjang
Tongkol

14.85b
15.81ab
17.47a
17.71a
16.04ab
17.05a
13.89b
17.91a

Rata2
Diameter
Tongkol

4.75ab
4.94a
4.97a
5.06a
4.82ab
5.03a
4.49b
5.11a

Rata2
Jumlah
Baris
dalam
tongkol
13.87ab
14.13ab
14.40ab
14.53a
14.00ab
14.93a
12.67b
14.27ab

Rata2
Jumlah
Biji/Baris

32.00bc
32.13bc
36.27ab
36.27ab
33.73abc
35.60ab
30.3 3c
36.73a

Keterangan: angka yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata
(non significant) dengan uji lanjut Duncan pada taraf 5 %.

Perlakuan pemberian pupuk organik menunjukkan hasil yang berbeda nyata
terhadap perlakuan tanpa pupuk, tapi perbedaan ini tidak dijumpai pada semua
varietas yang diujicobakan. Pertumbuhan dan hasil tanaman jagung tertinggi
dijumpai hampir disemua varietas yang mendapatkan penambahan pemberian
pupuk organik. Tanaman tertinggi ditunjukkan oleh varietas Bima 4 yaitu 229,89
cm, sementara kedudukan tongkol tertinggi, rata-rata kedudukan tongkol dan
rata-rata jumlah biji per baris ada dijumpai pada varietas Uri 1 (Tabel 3). Pada
parameter jumlah baris dalam tongkol ditunjukkan pada varietas Bima 14.
Tingginya produktivitas varietas Bima 3 tidak dibarengi dengan tingginya hasil
pengukuran pada pengamatan parameter-parameter variabel lainnya. Kondisi ini
menunjukkan bahwa, penyerapan pupuk yang diberikan lebih banyak
dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan generatif dibandingkan
pertumbuhan vegetatif. Walaupun pemupukan N, P dan K dikombinasikan tetapi
di dalam tanah kadar ketiga hara tersebut tidak dalam kondisi seimbang, sehingga
tidak bersinergi antara penyerapan hara yang satu dengan yang lainnya. Hasil
penelitian melaporkan bahwa, pemupukan N dan P terhadap tanaman jagung pada
tanah Ultisol menunjukkan bahwa pemupukan N dan P tidak terdapat interaksi.
Artinya, pengaruh pupuk N terhadap hasil tanaman ini tidak bergantung pada
pemupukan P (Nurdin dan Maspeke, 2008).
Data lain menunjukkan bahwa, tanaman yang kekurangan nitrogen sangat
berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil jagung sampai 30 %. Kekurangan
fosfor juga mempengaruhi dalam aspek metabolism dan pertumuhan, khususnya
pembentukan tongkol dan biji tidak normal. Sementara kekurangan kalium dapat
mengakibatkan kekurangan hasil jagung sekitar 10 % (Taufik, M. 2010). Pada
kondisi tanah yang normal, dimana kadar kandungan ketiga haranya seimbang
pemberian pupuk N, P dan K dalam jumlah yang optimal dapat memberikan
keseimbangan hara makro bagi tanaman. Untuk dapat tumbuh dengan baik

150

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

tanaman membutuhkan hara N, P dan K yang merupakan unsur hara essensial
dimana unsur hara ini sangat berperan dalam pertumbuhan secara umum pada
fase vegetative (Sutejo dan Kartasapoetra, 1990). Ketersediaan hara yang cukup
dan seimbang akan mempengaruhi proses metabolisme pada jaringan tanaman
(Darmawan dan Baharsyah, 1993). Proses metabolisme merupakan pembentukan
dan perombakan unsur-unsur hara dan senyawa organik dalam tanaman. Hal ini
juga diperkuat oleh salah satu pendapat yang menyatakan, bahwa kekurangan
unsur hara tertentu dalam tanaman dapat berakibat buruk dan bila terlalu
berlebihan dapat merusak pertumbuhan tanaman itu sendiri (Syafrudin dan
Nurhayati, 2012).
Selain pemberian pupuk N, P dan K yang berimbang, dengan penambahan
pemberian pupuk organik petroganik pada tanaman akan memberikan unsur N
yang lebih tinggi pada tanaman. Pupuk organik petroganik telah mengalami proses
fermentasi dengan komposisi kandungan C-organik 12,5 %, C/N ratio 10 – 25 %,
pH 4-8 dan kadar air 4 – 12 %, sehingga menyebabkan meningkatnya N-total
dalam tanah (Wisardja, 2011). Pemberian pupuk organik akan menyebabkan
peningkatan Nitrogen yang dapat diserap oleh tanaman. Nitrogen merupakan
unsur hara makro yang essensial yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah
besar untuk membentuk klorofil, protein, lemak serta berbagai persenyawaan
organik lainnya8. Hal inilah yang ditunjukkan oleh masing-masing varietas yang di
uji adaptasikan dilahan sawah di Kabupaten Dompu, dimana hasil tertinggi dan
parameter pertumbuhan yang optimal dijumpai pada varietas jagung yang
mendapatkan penambahan pupuk organik. Varietas Bima 3 menunjukkan daya
adaptasi yang tinggi pada agroekosistem di Kabupaten Dompu yang dibuktikan
dengan produktivitas yang mencapai 11,05 ton/ha, namun tidak dibarengi dengan
tingginya hasil yang diukur pada parameter lainnya.
Pada dasarnya tanaman jagung secara umum memiliki respon tinggi
terhadap pemupukan. Akan tetapi pada kondisi tanah tertentu aplikasi pupuk
organik pada tanaman tidak dapat secara langsung memberikan pengaruh positif.
Hal inilah yang mungkin terjadi pada varietas jagung BIMA 4 yang menunjukkan
hasil sedikit lebih rendah dibandingkan dengan jagung varietas BIMA 14 yang
tanpa menggunakan pupuk organik. Pola budidaya tanaman yang selama ini
dilakukan dapat merubah sifat-sifat tanah sehingga pemanfaatan dan aplikasi
pupuk organik oleh petani harus dilaksanakan secara bertahap dan terus menerus
hingga sifat tanah menjadi lebih baik.
Dalam kegiatan budidaya, pemupukan hanya salah satu faktor dari berbagai
faktor penting lainnya seperti penyiraman dan pengendalian organisme
pengganggu tanaman dalam kegiatan budidaya tanaman sehingga produksi
maksimal dapat tercapai. Hasil yang diperoleh dalam demplot ini tidak terlepas dari
kegiatan pengelolaan budidaya tanaman yang dilakukan secara intensif sesuai
dengan anjuran teknologi yang telah direkomendasikan dalam pembelajaran SLPTT.
KESIMPULAN
Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Bima 3 merupakan
varietas dengan produktivitas tertinggi, pemberian pupuk organik terbukti mampu
meningkatkan produktivitas jagung.
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ABSTRAK
Dampak pemakaian pestisida sintetis/kimia pada produksi pertanian
telah menimbulkan dampak yang tidak baik untuk kesehatan, mulai dari
munculnya penyakit-penyakit berbahaya seperti kanker, maupun kasus keracunan
yang berakhir pada kematian. Tak hanya itu, pemakaian pestisida kimia secara
terus menerus dalam kurun waktu yang lama akan menyebabkan keseimbangan
ekologis tergang Dilihat dari dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan pestisida,
maka perlu dikembangkannya suatu alternatif yang mengarah pada PHT
(Pengendalian Hama Terpadu) dan pengendalian yang lebih ramah lingkungan
dibandingkan dari penggunaan pestisida kimia. Adapun pestisida alternatif yang
dapat digunakan dan lebih ramah lingkungan yaitu pestisida nabati dan pestisida
hayati. Dilihat dari keuntungan dan dampak penggunaan kedua pestisida tersebut,
maka sebagian ahli pestisida menganjurkan penggunaan kedua pestisida tersebut,
sehingga suatu sistem pertanian yang berkelanjutan dapat diterapkan pada sistem
pertanian di Indonesia yang lebih memperhatikan lingkungan yang
berkesinanbungan. Tulisan ini bertujuan untuk mereview hasil penelitian terkait
dengan manfaat dan dampak pengendalian OPT menggunakan biopestisida.
Penggunaan biopestisida berupa pestisida nabati dan hayati (biologi) relatif
memberikan manfaat dalam proses pengendalian organisme pengganggu
tanaman. Pengendalian menggunakan biopestisida perlu dikembangkan karena
pestisida alternatif memiliki potensi sebagai pengendalian hama terpadu (PHT),
dalam menekan, membunuh dan mencegah melonjaknya organisme penggangu
tanaman dan juga mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan pertisida
sintetik.

Kata kunci: biopestisida, organisme pengganggu tanaman
PENDAHULUAN

Penggunaan pestisida kimia dilingkungan pertanian dalam mengendalikan
serangan penggangu tanaman, kini dampak yang ditimbulkan mulai terasa. Tidak
dipungkiri penggunaan pestisida kimia memberikan keuntungan dari segi ekonomi
bagi petani diantaranya cara pengaplikasian yang mudah, bahan yang mudah
diperoleh dan efektif dalam membunuh organisme pengganggu tanaman. Namun
disisi lain permasalahan yang dihadapi para petani saat ini adalah bagaimana cara
mengatasi masalah OPT tersebut dengan pestisida sintetis. Di satu pihak dengan
pestisida sintetis, maka kehilangan hasil akibat OPT dapat ditekan, tetapi
menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Di pihak lain, tanpa pestisida kimia
akan sulit menekan kehilangan hasil akibat OPT. Padahal tuntutan masyarakat
dunia terhadap produk pertanian menjadi bertambah tinggi terutama masyarakat
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negara maju, tidak jarang hasil produk pertanian kita yang siap ekspor ditolak
hanya karena tidak memenuhi syarat mutu maupun kandungan residu pestisida
yang melebihi ambang toleransi.
Pestisida merupakan senyawa kimia yang berfungsi untuk membunuh
organisme pengganggu tanaman, baik yang berupa serangga, hewan penggerek,
mikroorganisme, dan organisme lainnya yang mengganggu tanaman. Dimana
pestisida kimia memiliki peran penting dalam melindungi tanaman dari serangan
organisme pengganggu, Selain keuntungan pestisida kimia juga merugikan
yaitu residu yang tertinggal didalam tanah sulit larut, meninggalkan residu pada
tanaman, air dan udara, penggunaan pestisida secara terus menerus dapat
memberikan dampak resistensi terhadap berbagai jenis hama dan berdampak
pada kesehatan petani.
Dalam penggunaan pestisida oleh petani yang tidak bijaksana dapat
menimbulkan berbagai masalah, yang mana penggunaan pestisida kimia oleh
petani saat ini
dapat dikatakan telah melewati ambang kewajaran dari
penggunaan yang dianjurkan, dimana waktu penggunaan yang tidak tepat, dosis
yang berlebihan dan cara penggunaan yang tidak tepat, mengakibatkan terjadinya
kerusakan yang sangat parah, diantaranya yaitu terjadinya resistensi, rejurtensi,
meningkatnya serangan hama sekunder, kerusahan lingkungan dan berdampak
pada kesehatan manusia. Kesemua itu merupakan dampak dari penggunaan dan
teknik aplikasi pertisida yang tidak tepat, menurut Rachmawati, penggunaan
pestisida di Indonesia telah memusnahkan hampir 50% serangga hama dan
hampir 70% serangga yang berperan sebagai musuh alami, hal
tersebut berdampak pada putusnya rantai ekosistem dangan kata lain akan
berdampak pada musnahnya keragaman fauna dalam suatu ekosistem.
Tidak dapat dipungkiri, dampak pemakaian pestisida sintetis/kimia pada
produksi pertanian telah menimbulkan dampak yang tidak baik untuk kesehatan,
mulai dari munculnya penyakit-penyakit berbahaya seperti kanker, maupun kasus
keracunan yang berakhir pada kematian. Tak hanya itu, pemakaian pestisida kimia
secara terus menerus dalam kurun waktu yang lama akan menyebabkan
keseimbangan ekologis terganggu. Selain menyebabkan revolusi genetis pada
hama-hama tertentu, dimana mereka menjadi tahan terhadap hama, juga dapat
membunuh predator-predator alami yang bermanfaat bagi pertanian. Untuk
mengatasi hal diatas, salah satu cara adalah dengan memanfaatkan biopestisida.
Dilihat dari dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan pestisida, maka perlu
dikembangkannya suatu alternatif yang mengarah pada PHT (Pengendalian Hama
Terpadu) dan pengendalian yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dari
penggunaan pestisida kimia, adapun pestisida alternatif yang dapat digunakan dan
lebih ramah lingkungan yaitu pestisida Nabati dan pestisida Hayati. Dilihat dari
keuntungan dan dampat penggunaan kedua pestisida tersebut, maka sebagian
ahli pestisida menganjurkan penggunaan kedua pestisida tersebut, sehingga suatu
sistem pertanian yang berkelanjutan dapat diterapkan pada sistem pertanian di
Indonesia yang lebih memperhatikan lingkungan yang berkesinanbungan. Untuk
itu dalam tulisan ini bertujuan untuk mereview hasil penelitian terkait pengendalian
OPT menggunakan biopestisida
METODOLOGI
Tulisan ini merupakan hasil penelusuran beberapa hasil penelitian dari
berbagai publikasi baik tercetak maupun internet dari beberapa pakar/peneliti
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yang terkait dengan pengendalian OPT menggunakan biopestisida yaitu pestisida
nabati dan agensia hayati dengan topik bahasan mulai dari permasalahan, manfaat
dan dampak sampai ke arah dan strategi pengembangan penggunaan biopestisida
dalam pengendalian OPT. Selain itu juga dibahas langkah-langkah operasional
yang perlu dilakukan untuk meningkatkan penerapan khususnya pengendalian
hayati di tingkat lapang terkait dengan koordinasi serta keterlibatan setiap
stakeholder terutama dalam hal wewenang dan tanggungjawab masing- masing
dan sosialisasi mengenai pengendalian hayati di tingkat petani, peluang-peluang
serta tantangannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Biopestisida Sebagai Pestisida Alternatif dalam Mengendalikan OPT
Biopestisida merupakan pestisida alternative dalam mengendaliak OPT yang
mengandung senyawa pestisida non sintetik yang apabila diaplikasikan cukup
berpengaruh dalam mengendalikan gangguan hama dan penyakit tanaman,
pestisida alternafif dimasyarakat lebih dikenal dengan nama pestisida organik
dimana bahan yang digunakan dalam membuat pestisida alternatif ini lebih
menggunakan senyawa non kimia sintetik (organik), diketahui pula bahwa
penggunaan pestisida organik dapat menjamin keamanan ekosistem. Dengan
pengaplikasian
pestisida
organik,
hama
hanya
terusir
dari tanaman petani tanpa membunuh. Selain itu penggunaan pestisida or
ganik
dapat mencegah lahan pertanian menjadi keras dan menghindari
ketergantungan pada pestisida kimia serta pestisida alternatif bepegaruh langsung
terhadap organisme pengganggu tanaman walaupun pestisda ini tidak membunuh
secara langsung, biasanya dengan menghentikan nafsu makan serangga..
Pestisida organik terbagi menjadi dua jenis berdasarkan bahan baku yang
digunakan dalam pembuatan pertisida organik dan diketahui pula bahwa kedua
jenis pestisida tersebut merupakan alternatif pengendalian yang lebih ramah
lingkungan dan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan, adapun kedua jenis
pertisida tersebut yaitu Pestisida Nabati dan Pestisida Hayati (Biologi).
a.

Pestisida Nabati
Kesadaran masyarakat akan dampak negatif pestisida kimia terus
berkembang. Sejalan dengan hal tersebut, pengendalian organisme pengganggu
tanaman secara arif dan bijaksana juga terus dikembangkan, hingga melahirkan
falsafah Pengendalian Organisme Pengganggu Utama Terpadat (Integrated Pest
Management). Untuk mengatasi dampak negatif penggunaan pestisida kimia,
dapat digunakan pestisida alami atau bahan-bahan nabati (back to nature).
Indonesia cukup kaya akan potensi tanaman penghasil racun untuk memberantas
organisme pengganggu tanaman. Pemanfaatan potensi pestisida alami tersebut
dapat diwujudkan melalui teknologi tradisional maupun teknologi modern.
Tumbuhan anti hama atau penghasil racun untuk memberantas organisme
pengganggu tanaman harus memenuhi kriteria sebagai berikut: merupakan
tanaman tahunan; memerlukan sedikit arang, tenaga kerja, pupuk, dan air bukan
merupakan tanaman inang atau sumber hama lain; memiliki kegunaan lain selain
sebagai pestisida alami; dan bahan anti hama dapat diambil tanpa mematikan
tanaman yang bersangkutan.
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Menurut Balitro, sampai saat ini, dari sekitar 5.400 jenis tumbuhan yang
telah diketahui mengandung bahan pestisida, ternyata baru sekitar 10.000 jenis
senyawa metabolit yang telah dapat diidentifftasi. Di Indonesia,diperkirakan
terdapat lebih dari 100 jenis tumbuhan yang mengandung bahan pestisida, antara
lain tanaman srikaya (Annona grabra dan A. squamosa), tanaman bengkuang
(Pachyrhizus qerosus URB), bunga pyrethrum (chrysanthemum cinerariefolium),
dan tanaman atau akar ntba (Derris elliptica Benth).
Pengetahuan dan penelitian mengenai pestisida botani tersebut telah banyak
dilakukan di negara-negara maju, misalnya Amerika, Jepang, dan negara-negara
Eropa. Perlindungan (proteksi) tanaman terhadap gangguan hama dan penyakit
dengan menggunakan pestisida alami (nabati) telah dimulai sejak zaman dahulu.
Misalnya, pada zaman Romawi sulfur sudah digunakan sebagai pestisida. Dalam
perkembangan selanjutnya, banyak jenis tanaman atau bagian tanaman diketahui
dapat menghasilkan racun serangga hama, misalnya ekstrak daun tembakau,
pyrethrin dari bunga pyrethrum (Chrysanthemum cinerariae folium) dan ekstrak
akar tanaman tuba (Derris elliptica Benth).
Di Indonesia, penggunaan pestisida alami telah berlangsung sebelum tahun
1960-an, ditandai dengan munculnya Revolusi Hijau. Revolusi Hijau dilaksanakan
dalam bentuk masukan-masukan bagi proses intensifikasi, ekstensifikasi,
rehabilitasi, dan diversifikasi produk-produk pertanian. Salah satu masukan
pestisida alami tersebut adalah pestisida pemberantas Organisme Pengganggu
Tanaman (OPT), terutama untuk mengendalikan hama dan penyakit.
Pestisida nabati adalah bahan aktif tunggal atau majemuk yang berasal dari
tumbuhan yang dapat digunakan untuk mengendalikan organisme pengganggu
tumbuhan (OPT) yang dapat berfungsi sebagai penolak, penarik, antifertilitas
(pemandul) dan pembunuh organisme pengganggu tanaman dan penggunaannya
telah dilakukan sejak tiga abad yang lalu (Ware,1982,1983). Secara umum
pestisida nabati diartikan sebagai pestisida yang bahan dasar pembuatannya
berasal dari tumbuhan dan pembuatan pestisida nabati relatif lebih mudah dan
terbuat dari bahan alami / nabati maka jenis pestisida ini memiliki sifat mudah
terurai (bio-degradable) di alam sehingga tidak mencemari lingkungan, serta relatif
aman bagi manusia dan ternak peliharaan karena residu yang dihasilkan mudah
hilang. Menurut Sudantha, I.M (2009), bahwa pestisda nabati memiliki sifat yang
apabila diaplikasikan akan membunuh hama pada waktu itu juga dan residunya
akan menghilang di alam bersamaan dengan matinya hama. Dengan demikian,
tanaman yang diaplikasikan akan terbebas dari residu pestisida dan aman untuk
dikomsumsi.
Dalam penggunaan pestisida nabati bukan untuk meninggalkan
penggunaaan pestisida sintetik (kimia) namun dimaksudkan sebagai alternatif
dengan tujuan agar penggunaan pestisida kimia dapat diminimalkan sehingga
kerusakan lingkungan yang dihasilkan oleh pestisida sintetik dapat dikurangi,
sehingga terciptanya suatu lingkungan yang bebas akan kerusakan lingkungan dan
pencemaran pestisida sintetik, yang dapat dikatakan saat ini telah merusak
ekosistem pertanian di Indonesia, dalam pengaplikasian dilapangan penggunaan
pestisida nabati mampu mengendalikan dan mengurangi kerusakan dan kerugian
akibat serangan hama tanaman.
Pestisida nabati merupakan pestisida yang dibuat dari bahan-bahan alam,
seperti dedaunan, kayu, akar maupun buah-buahan yang bermanfaat untuk
mengendalikan hama penyakit tanaman. Pemakaian pestisida nabati dengan
penggunaan dan dosis yang benar, tidak saja bisa mengurangi hama, tapi juga
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mengurangi biaya produksi karena bahan dasar pestisida nabati dapat
dibudidayakan dan dibuat setiap saat sesuai kebutuhan, dan yang penting adalah
tidak mencemari lingkungan. Pestisida nabati bersifat mengurangi serangan hama,
bukan membunuh. Oleh karenanya pestisida nabati tidak akan membunuh
predator alami hama tersebut. Cara kerjanya adalah mengusir hama
dengan
tertentu ataupun mengandung zat kimia tertentu yang dapat
menghilangkan nafsu makan hama.
Secara ekonomis bila dibandingkan dengan pestisida kimia, biaya
penggunaan pestisida nabati relatif lebih murah. Selain itu pestisida nabati relatif
lebih mudah dibuat dan didapat oleh petani dengan kemampuan dan pengetahuan
terbatas. Dari sisi lain, pestisida nabati mempunyai keistimewaan yaitu bersifat
mudah terurai di alam sehingga tidak mencemari lingkungan dan relatif lebih aman
bagi manusia dan ternak peliharaan karena residunya mudah terurai. Kekurangan
pestisida nabati umumnya tidak langsung mematikan OPT sasaran secara cepat.
Menurut Jacobson, bahan alam yang paling menjanjikan prospeknya untuk
dikembangkan sebagai pestisida ada pada tanaman-tanaman famili Meliaceae
(misalnya mimba), Annonaceae (misalnya sirsak), Rutaceae, Asteraceae,
Labiateae dan Canellaceae. Dalam upaya pengembangan pestisida nabati tersebut,
beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah :
a) Mudah didapat, bahan baku cukup tersedia, berkualitas, kuantitas dan
kontinuitas terjamin;
b) Mudah dibuat ekstrak, sederhana dan dalam waktu yang tidak lama;
c) Kandungan senyawa pestisida harus efektif pada kisaran 3-5 % bobot
kering bahan;
d) Selektif;
e) Bahan yang digunakan bisa dalam bentuk segar/kering;
f) Efek residunya singkat, tetapi cukup lama efikasinya;
g) Sedapat mungkin pelarutnya air (bukan senyawa sintetis);
h) Budidayanya mudah, tahan terhadap kondisi suhu optimal;
i) Tidak menjadi gulma atau inang hama penyakit;
j) Bersifat multiguna.
b.

Pestisida Hayati (Biologi)
Pengendalian hayati sebagai komponen PHT sejalan dengan definisi sebagai
cara pendekatan atau cara berfikir tentang pengendalian OPT yang didasarkan
pada pertimbangan ekologi dan efisiensi ekonomi dalam rangka pengelolaan
agroekosistem yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan mengandung arti
ramah lingkungan.
Pengendalian hayati memiliki arti khusus, karena pada umumnya berisiko
kecil, tidak mengakibatkan kekebalan atau resurgensi, tidak membahayakan
kesehatan manusia maupun lingkungan dan tidak memerlukan banyak input luar.
Pengendalian ini secara terpadu diharapkan dapat menciptakan kondisi yang tidak
mendukung bagi kehidupan OPT atau mengganggu siklus hidupnya (Untung,
2001).
Pestisida hayati atau biologi merupakan pestisida yang berasal dari mahkluk
hidup dimana bahan yang digunakan dalam pembuatan pestisida ini diantaranya
yaitu jamur, virus dan bakteri yang bermanfaat dalam menekan populasi
organisme pengganggu tanaman. Perhatian para pakar akan pengendalian hayati
mulai bangkit kembali setelah lebih dari 20 tahun terhenti, ketika dilakukannya
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simposium internasional pengendalian hayati dengan tema “Ecology of Soilborne
Plant Pathogen-Prelude to Biological Control” pada tahun 1963 di Barkley.
Dalam ekosistem banyak sekali organisme yang berfungsi sebagai
pengendali hayati seperti Virus Nuklear Polyhedrosis (NVP) yang mampu menekan
populasi hama Spodoptera exigua, dengan menginfeksi alat pencernaan hama
Spodoptera selain itu ada jamur seperti Trichoderma Sp, yang mmpu menekan
populasi jamur Fusarium sehingga pertumbuhan jamur Fusarium sp terhambat.
Secara keseluruhan habitat hidup mikroorganisme yang banyak berperan di
dalam pengendalian hayati adalah di dalam tanah disekitar akar tumbuhan
(rizosfir) atau di atas daun, batang, bunga, dan buah. Mikroorganisme yang bisa
hidup pada daerah rizosfir sangat sesuai digunakan sebagai agen pengendalian
hayati ini mengingat bahwa rizosfir adalah daerah utama dimana akar tumbuhan
terbuka terhadap serangan patogen. Jika terdapat mikroorganisme antagonis pada
daerah ini patogen akan terhambat penyebarannya. Keadaan ini disebut hambatan
alamiah mikroba dan jarang dijumpai, rnikroba antagonis ini sangat potensial
dikembangkan sebagai agen pengendalian hayati (Weller 1988).
Kendala Pengembangan Biopestisida dalam Pengendalian OPT
a. Kendala Pengembangan Pestisida Nabati
Penggunaan biopestisida, khususnya pestisida nabati merupakan kearifan
lokal bangsa Indonesia. Pemanfaatan pestisida nabati mendapat perhatian penting
seiring dengan munculnya dampak negative penggunaan pestisida sintetis
terhadap kesehatan dan lingkungan. Permintaan akan pestisida nabati meningkat
seiring dengan berkembangnya pertanian organik maupun adanya larangan
penggunaan pestisida kimia sintetis. Indonesia merupakan negara kedua terbesar
di dunia setelah Brasil yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati, termasuk
tanaman bahan pestisida nabati.
Beberapa formula pestisida nabati yang terbukti manjur untuk
mengendalikan OPT telah diproduksi dan sebagian diekspor ke negara tetangga.
Namun, pengembangan pestisida nabati menghadapi beberapa kendala, antara
lain: (1) daya kerjanya lambat sehingga petani lebih memilih pestisida sintetis yang
cara kerjanya cepat terlihat; (2) banyaknya pestisida sintetis yang beredar di
pasaran sehingga petani mempunyai banyak pilihan dan kemudahan untuk
memperoleh pestisida dan tidak tertarik pada pestisida nabati; (3) sulitnya
memperoleh bahan baku dalam jumlah banyak karena masyarakat enggan
mengembangkannya dan hanya mengandalkan pada alam; dan (4) sulitnya proses
pendaftaran dan perizinan karena umumnya pestisida nabati dikembangkan oleh
pengusaha kecil.
Oleh karena itu, perlu menjadi pemikiran bersama agar penggunaan
pestisida nabati dapat berkembang sehingga selain mengurangi ketergantungan
pada pestisida sintetis serta menjaga lingkungan dan kesehatan, petani dapat
memenuhi kebutuhan sendiri akan pestisida dan Indonesia mampu memenuhi
kebutuhan pestisida di dalam negeri (Kardiman, A, 2009).
b. Kendala Pengembangan Pengendalian Hayati
Dilema yang dihadapi dalam usaha budidaya tanaman saat ini adalah di satu
sisi cara mengatasi masalah OPT adalah penggunaan pestisida kimia sintetis yang
dapat menekan kehilangan hasil akibat OPT, tetapi menimbulkan dampak
terhadap lingkungan. Di sisi lain, tanpa pestisida kimia sintetis akan relatif lambat
bahkan sulit menekan kehilangan hasil akibat OPT. Padahal tuntutan masyarakat
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dunia terhadap produk pertanian menjadi bertambah tinggi terutama masyarakat
negara maju, tidak jarang hasil produk pertanian kita yang siap ekspor ditolak
hanya karena tidak memenuhi syarat mutu maupun kandungan residu pestisida
yang melebihi ambang toleransi (Setyono, 2009 dan Anonim, 2009 dalam Edi
Gunawan, 2010 : Pengendalian OPT secara hayati yang ramah lingkungan dan
berkelanjutan).
Penggunaan pestisida yang kurang bijaksana seringkali menimbulkan
masalah kesehatan, pencemaran lingkungan dan gangguan keseimbangan
ekologis (mengakibatkan terjadinya resistensi hama sasaran, resurjensi hama,
terbunuhnya musuh alami) serta mengakibatkan peningkatan residu pada produk
pertanian. Oleh karena itu perhatian pada alternatif pengendalian yang lebih
ramah lingkungan semakin besar untuk menurunkan penggunaan pestisida kimia
sintetis.
Pelaksanaan program PHT pada tahun 1980-an, merupakan langkah yang
sangat strategis dalam kerangka tuntutan masyarakat dunia terhadap berbagai
produk yang aman konsumsi, menjaga kelestarian lingkungan, serta pengelolaan
sumberdaya alam yang berkelanjutan yang memberikan manfaat antar waktu dan
antar generasl (Saptana at al., 2010 dalam Edi Gunawan, 2010). Salah satu
komponen pengendalian dalam sistem PHT yang sesuai dan menunjang pertanian
berkelanjutan adalah cara pengendalian hayati, karena pengendalian ini lebih
selektif (tidak merusak organism yang berguna dan manusia) dan lebih
berwawasan lingkungan. Pengendalian hayati berupaya memanfaatkan
pengendali hayati dan proses-proses alami. Cara pengendalian seperti ini adalah
salah satu cara yang dimaksud sebagai pengendalian OPT ramah lingkungan
dalam UU Hortikultura No 13/2010.
Penggunaan pestisida dalam PHT sesungguhnya bukanlah cara pilihan
utama namun bukan barang haram untuk dipilih sebagai cara pengendalian. Akan
tetapi apabila pestisida dipilih sebagai satu-satunya cara pengendalian (setelah
dinilai cara pengendalian lain tidak/ kurang berhasil untuk mengendalikan OPT),
maka penggunaannya haruslah dilakukan dengan memperhatikan cara- cara
yang bijaksana (baik dan benar) dan aman konsumsi serta berdampak seminimal
mungkin terhadap lingkungan dan organisme bukan sasaran dan musuh alami.
Salah satu kendala yang menyangkut komponen hayati adalah adanya
kesan bahwa cara pengendalian hayati lambat dan kurang diminati, diantaranya
disebabkan oleh: 1) Untuk mengetahui secara pasti peranan agens hayati tidak
mudah karena terlalu banyak hal yang dianggap mendasar untuk diteliti, 2)
Memerlukan fasilitas untuk mendukung rangkaian penelitian mulai dari
eksplorasi, isolasi, identifikasi, pemurnian, perbanyakan inokulum, cara aplikasi
sampai sumberdaya manusia peneliti yang tekun, dan 3) Petani sudah terbiasa
dengan cara pengendalian yang memberi hasil yang cepat sehingga tidak tertarik
dengan cara pengendalian hayati yang berproses lambat dalam kurun waktu yang
panjang.
Sementara dalam operasional di tingkat lapang, penerapan penggunaan
agens hayati masih terkendala dengan berbagai aspek, antara lain yaitu: 1) Masih
banyak kelompok tani pengguna agens hayati yang tidak/belum aktif, 2) Belum
semua teknologi eksplorasi dan pemanfaatan agens hayati dikuasai baik oleh
petugas (Lab. PHP/Lab. Agens Hayati) maupun petani, 3) Ketersediaan dana yang
terbatas untuk memfasilitasi kegiatan kelompok petani pengguna agens hayati,
4) Masih banyak informasi teknis jenis-jenis agensia hayati yang belum diketahui.
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Selain itu, pengendalian hayati memerlukan waktu yang cukup lama dan
berspektrum sempit (inangnya spesifik). Walaupun demikian, banyak
keuntungannya, antara lain aman, relatif permanen, dalam jangka panjang relatif
murah dan efisien, serta tidak akan menyebabkan pencemaran lingkungan
sehingga sangat terasa pentingnya suatu komitmen untuk menentukan suatu
gerak terpadu melalui konsep pengendalian hayati yang menguntungkan dan
berkelanjutan dalam pemanfaatannya (Santoso, 2009 dalam Edi Gunawan, 2010).
Pengendalian hayati merupakan teknologi pengendalian OPT yang ramah
lingkungan, sehingga dapat memenuhi syarat untuk berbagai program antara lain
pertanian organik, penerapan PHT, sistem pertanian ramah lingkungan, sistem
GAP/SOP, serta untuk menghindari residu pestisida.
Umumnya agens hayati yang dikembangkan dari agens hayati
lokal/setempat, sehingga lebih efektif, mudah, murah dan tidak tergantung
daerah lain. Petani dapat mengembangkan dan memperbanyak sendiri karena
teknologinya relatif mudah dan murah. Berbagai agens hayati yang telah
dikembangkan cukup efektif mengendalikan OPT, aman terhadap pelaku,
lingkungan, Hewan bukan sasaran, keamanan pangan, tidak/belum terjadi
resistensi OPT maupun resurgensi OPT. Sedangkan dalam pelaksanaan di lapang
dapat memperkuat kelembagaan kelompok tani (kebersamaan, kerjasama).
Seiring dengan perkembangan pemanfaatan agens hayati, berkembang pula
pemanfaatan pupuk organik sehingga sangat baik dalam pengelolaan lahan.
Arah Pengembangan Pengendalian Hayati Yang Ekologis (Ramah
Lingkungan) dan Berkelanjutan
Pengendalian hayati adalah pengendalian semua makhluk hidup yang
dianggap sebagai OPT dengan cara memanfaatkan musuh alami, memanipulasi
inang, lingkungan atau musuh alami itu sendiri. Pengendalian hayati bersifat
ekologis dan berkelanjutan. Ekologis berarti pengendalian hayati harus dilakukan
melalui pengelolaan ekosistem pertanian secara efisien dengan sedikit mungkin
mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Sedangkan berkelanjutan
dapat diartikan sebagai kemampuan untuk bertahan dan menjaga upaya agar
tidak merosot atau menjaga agar suatu upaya terus berlangsung (Basukriadi,
2003 dalam Edi Gunawan, 2010).
Pengendalian Hayati sebagai komponen PHT sejalan dengan definisi
sebagai cara pendekatan atau cara berfikir tentang pengendalian OPT yang
didasarkan pada pertimbangan ekologi dan efisiensi ekonomi dalam rangka
pengelolaaan agroekosistem yang berwawasan lingkungan, berkelnajutan dan
mengandung arti ramah lingkungan.
Pengendalian hayati memiliki arti khusus, karena pada umumnya beresiko
kecil, tidak mengakibatkan kekebalan atau resurgensi, tidak membahayakan
kesehatan manusia maupun lingkungan dan tidak memerlukan banyak input luar.
PEngendalian ini secara terpadu diharapkan dapat menciptaka kondisi yang tidak
mendukung bagi kehidupan OPT atau mengganggu siklus hidupnya (Untung,
2001).
Menurut Istikorini (2002, dalam Edi GUnawan, 2010), pengendalian hayati
yang ekologis dan berkelanjutan mengacu pada bentuk-bentuk pembangunan
pertanian melalui upaya-upaya sebagai berikut : 1) Mengoptimalkan
pemanfaatan sumber daya yang ada. Misalnya keanekaragaman mikroorganisme
antagonistic dalam tanah atau dirizosfir (daerah sekitar perakaran) dengan
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mengkombinasikan berbagai komponen system usaha tani yaitu tanaman, tanah,
air, iklim dan manusia sehingga saling melengkapi dan memberikan efek sinerg:
yang paling besar, 2) Memanfaatkan pestisida sintetis seminimal mungkin untuk
meminimalisasi kerusakan lingkungan, dan 3) Pemanfaatan musuh alami OPT
menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekologis karena
sumberdaya tersebut dikembalikan lagi ke alam sehingga kualitas lingkungan
terutama tanah dapat dipertahankan.
Di alam musuh alami dapat terus berkembang selama nutrisi dan faktorfaktor lain (kelembaban, suhu dan lain-lain) sesuai untuk pertumbuhannya. Proses
pengendalian hayati meniru ekologi alami sehingga untuk menciptakan lingkungan
yang sesuai untuk pertumbuhan musuh alami tersebut bisa dilakukan dengan
memanipulasi sinar matahari, unsur hara tanah dan curah hujan sehingga sistem
pertanian dapat terus berlanjut. Misalnya dengan penambahan bahan organik
pada tanaman yang akan dikendalikan. Bahan organik atau residu tanaman adalah
media yang kondusif untuk mikroorganisme yang antagonistik terhadap OPT yang
pada dasarnya beraspek majemuk, yaitu sebagai pencegah berkembangnya OPT,
sebagai sumber unsur hara dan untuk perbaikan fisik dan kimia tanah pertanian.
Proses pengendalian hayati harus berkelanjutan dan berkesempatan
sebagai komponen yang kuat dalam konsep PHT. Hal ini akan terwujud dengan
menggiatkan koordinasi untuk melakukan eksplorasi, pengadaan agensia hayati,
penggunaan di lapangan dan evaluasi terus- menerus. Dalam upaya eksplorasi
untuk mendapatkan agensia hayati diperlukan penelitian yang tekun dan
berkelanjutan. Pengadaan agens hayati untuk dapat digunakan di lapangan pada
umumnya memerlukan langkah-langkah sebagai berikut: a) solasi
mikroorganisme atau jasad sebagai agensia hayati, b) Penelitian dasar, c)
Perbanyakan, d) Proses pengembangan dan optimasi, dan e) Produksi dan
aplikasi.
Dalam perbanyakan agens hayati diperlukan penelitian tentang media untuk
perbanyakan yang mudah didapat dan murah. Selanjutnya perlu diteliti juga
faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya. Produksi agensia hayati
selanjutnya dilakukan dalam skala luas di bawah kondisi yang dapat diatur. Untuk
ini pengembangan sumberdaya manusia (terutama ilmuwan/peneliti) harus
mendapat perhatian yang cukup kuat.
Arah dan Strategi Pengembangan Pengendalian Menggunakan Pestisida
Nabati
Arah dan Sasaran dalam pengendalian menggunakan pestisida nabati yaitu:
1) Pengurangan penggunaan pestisida sintetis sampai pada tingkat terendah
sehingga tidak menimbulkan eksternalitas negatif terhadap lingkungan, 2)
Pengembangan pestisida nabati secara in situ untuk memenuhi kebutuhan
pestisida bagi petani secara berkelanjutan (pesticide self-sufficiency), dan 3)
Peningkatan produksi pertanian, khususnya pangan yang bebas residu pestisida
sehingga aman dan sehat bagi konsumen (toyiban food). Sedangkan Strategi
Pengembangan ke Depan adalah: 1) Penyiapan bahan baku pestisida nabati
sehingga tidak bergantung pada alam, tetapi harus sudah mulai dibudidayakan
dan dimasyarakatkan agar petani mau menanam bahan baku pestisida, 2) Teknik
pengolahan yang mudah dan murah agar pestisida nabati dapat disediakan sendiri
oleh petani guna memenuhi kebutuhannya, 3) Peningkatan pemahaman
masyarakat terhadap pestisida nabati agar tidak bergantung pada pestisida sintetis
dan sadar bahwa masih ada alternatif pengendalian, yaitu pemanfaatan pestisida
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nabati, 4) Distribusi dan pemasaran agar pestisida nabati terdistribusi ke daerah
sehingga petani mudah memperolehnya pada saat memerlukan, 5) Penelitian dan
pengembangan untuk mengatasi kelemahan pestisida nabati selain memperoleh
temuan baru, dan 6) Pengembangan indikator keberlanjutan, antara lain dapat
dilihat dari: (a) keuntungan petani; (b) penurunan pasokan pestisida kimia sintetis;
(c) rendahnya residu pestisida kimia pada tanaman, tanah, dan air; serta (d)
penerimaan masyarakat terhadap pestisida nabati (Kardiman, A, 2009).
Prospek pengendalian hayati perlu ditinjau dari berbagai aspek, terutama
aspek teknis sejak kegiatan di laboratorium dan rumah kaca. Jumlah dan jenis
penelitian yang sudah diperoleh oleh ahli-ahli di bidang pengendalian hayati
sangat banyak pada tingkat laboratorium dan rumah kaca, namun hanya sebagian
kecil saja yang telah dimanfaatkan di tingkat lapangan dalam skala ekonomi. Hal
ini tidak perlu menjadi alasan untuk menyatakan bahwa prospek pengendalian
hayati dalam praktek kecil atau kurang relevan.
Keanekaragaman mikroorganisme yang antagonistik dan kekayaan
sumberdaya alam yang sangat besar di Indonesia, sebenarnya menjanjikan
peluang yang cukup besar untuk dimanfaatkan dalam pengendalian hayati
terhadap berbagai jenis OPT.
Di kalangan peneliti, baik di lembaga-lembaga penelitian maupun
perguruan tinggi, dalam maupun luar negeri, sudah sangat banyak hasil-hasil
penelitian yang terrkait dengan pengendalian hayati, sehingga sangat
memungkinkan untuk diterapkan.
Dalam hal operasional di lapang, kita memiliki ketersediaan SDM dan sarana
laboratorium PHP/Laboratorium Agens Hayati di berbagai daerah yang dapat
manfaatkan dalam pengembangan agens ayati dan penerapan di tingkat petani.
Hal tersebut juga didukung oleh antusiasme petani dalam memanfaatkan agens
hayati cukup besar, ketersediaan petani alumni SLPHT yang menjadi modal dasar
pengembangan pemanfaatan agens hayati cukup banyak, serta dukungan moral
yang besar oleh berbagai kalangan antara lain pasar, pecinta lingkungan, aparat/
pemerintah dan kebijakan, sistem pertanian yang dikembangkan (antara lain
GAP/SOP, pertanian organik, PHT, dan lain-lain).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 1995
pasal 4 tentang Perlindungan Tanaman disebutkan bahwa perlindungan tanaman
dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan cara yang tidak mengganggu
kesehatan dan atau mengancam keselamatan manusia, menimbulkan ganggguan
dan kerusakan sumberdaya alam atau lingkungan hidup (Suniarsyih, 2009). Untuk
maksud tersebut yang paling cocok pertanian untuk masa depan adalah pertanian
berkelanjutan (sustainable agriculture), yaitu pengelolaan sumberdaya untuk
usaha pertanian guna membantu kebutuhan manusia yang berubah sekaligus
mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan
sumberdaya alam. Dalam pertanian berkelanjutan perlindungan tanaman harus
dilakukan dengan prinsip- prinsip PHT (Istikorini, 2002).
Arah Pengembangan dan Pemanfaatan Agensia Hayati di Tingkat Petani
Dari sisi ilmiah, pemanfaatan dan penggunaan agens hayati dan pestisida
nabati dinilai oleh pakar dari perguruan tinggi dan lembaga penelitian,
memerlukan kajian yang mendalam dan berkelanjutan serta formal (memenuhi
pengaturan standarnya). Sementara penggunaan di tingkat petani, tidak serumit
itu. Bagaimana pemecahan masalah pemanfaatan dan penggunaannya di tingkat
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petani/lapangan? Undang-undang Hortikultura memberikan jawaban yang
memadai.
Rumusan Pasal 35 ayat (4) dan penjelasannya UU No. 13/2010 secara jelas
menyebutkan bahwa penggunaan sarana hortikultura (al. agens hayati atau
pestisida nabati) pada sub sector hortikultura adalah pengecualian dan
dibolehkannya menggunakan sarana produksi lokal (sarana yang dihasilkan oleh
suatu kelompok) yang diedarkan secara terbatas dalam kelompok, dapat berjalan
seperti adanya tanpa perlu didaftarkan, tetapi tetap harus memenuhi mutu yang
disepakati dalam kelompok serta diawasi/ dikawal mutu dan penggunaannya
secara baik. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian sudah seharusnya
mengawasi/ memantau dan mengawal penggunaan di tingkat petani/lapangan,
sedangkan dalam jajaran perlindungan tanaman di daerah adalah instalasi
Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) - BPTPH.
Langkah-langkah operasional yang perlu dilakukan untuk meningkatkan
penerapan pengendalian hayati di tingkat lapang. Penerapan pengendalian hayati
dalam pengendalian OPT di tingkat lapang masih sangat kurang. Untuk itu perlu
dilakukan al, koordinasi serta keterlibatan setiap stakeholder terutama dalam hal
wewenang dan tanggungjawab masing- masing dan sosialisasi mengenai
pengendalian hayati di tingkat petani, peluang-peluang serta tantangannya.
Khusus untuk pengendalian hayati dengan penggunaan agens hayati diperlukan
langkah-langkah antara lain adalah:
 Mengembangkan dan memfasilitasi eksplorasi berbagai agens hayati untuk
pengendalian OPT antara lain oleh Laboratorium PHP/Laboratorium Agens
Hayati.
 Memfasilitasi pemanfaatan agens hayati yang telah ditemukan antara lain
pemasyarakatan dan demo lapang di tingkat petani.
 Peningkatan kemampuan petani/ kelompok tani dalam memanfaatkan agens
hayati antara lain latihan-latihan, magang, penyediaan sarana, penyediaan
starter/biakan murni, informasi dan lain-lain.
 Pembentukan dan pelaksanaan kegiatan perkumpulan petani pengguna agens
hayati antara lain peralatan perbanyakan agens hayati, latihan- latihan,
koordinasi, dan lain-lain.
 Memfokuskan Laboratorium PHP/ Laboratorium Agens Hayati untuk eksplorasi,
efikasi, perbanyakan starter dan memasyarakatkan kepada petani. Sementara
perbanyakan untuk aplikasi dilakukan oleh petani.
 Meningkatkan pelayanan Laboratorium PHP/Laboratorium Agens Hayati/
BPTPH kepada petani dalam pemanfaatan agens hayati.
Berdasarkan bahasan-bahasan diatas, maka beberapa saran kebijakan
terkait dengan pengendalian biopestisida khususnya pengendalian hayati yaitu: (1)
pengendalian secara hayati/ramah lingkungan berupaya untuk mempertahankan
dan meningkatkan sumberdaya alam serta memanfaatkan proses-proses alami,
(2) penelitian tentang pengendalian OPT secara hayati tidak bertujuan untuk
meningkatkan produksi pertanian dalam jangka pendek, namun untuk mencapai
tingkat produksi stabil dan memadai dalam jangka panjang, (3) pengetahuan dan
pemahaman yang cukup terhadap OPT dengan penyakit yang ditimbulkannya
terutama kalau dikaitkan dengan tanaman inang, pola tanam, sistempertanian,
daya dukung lahan, dan system pengendalian pada waktu tertentu perlu
diantisipasi dengan cermat dan baik, (4) dalam menerapkan pengendalian hayati
di lapangan, keperdulian unsure-unsur terkait (peneliti/pakar, penyuluh/ petugas
proteksi tanaman, petani, tokoh masyarakat, pengambil keputusan perlu terpadu
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dengan aktif, (5) proses pengendalian hayati harus berkelanjutan dan kesempatan
sebagai komponen yang kuat dalam PHT akan terwujud dengan menggiatkan
koordinasi untuk melakukan eksplorasi, pengadaan agens, penggunaan di
lapangan dan evaluasi terus menerus, (6) peluang dan prospek pengendalian
hayati penyakit tanaman cukup besar untuk dikembangkan di Indonesia.

KESIMPULAN
1.
2.

Pemahaman terhadap penggunaan biopestisida yaitu pestisida nabati dan
hayati (Biologi) kepada petani masih perlu ditingkatkan agar memberikan
manfaat dalam proses pengendalian organisme pengganggu tanaman.
Pengendalian menggunakan biopestisida perlu dikembangkan karena
pestisida alternatif memiliki potensi sebagai pengendalian hama terpadu
(PHT) dalam menekan, membunuh dan mencegah melonjaknya organisme
penggangu tanaman dan juga mengurangi ketergantungan terhadap
penggunaan pertisida sintetik.
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ABSTRAK
Peternakan merupakan salah satu kegiatan yang mendukung perekonomian di
wilayah Kepulauan Maluku dan Maluku Utara. Data Biro Pusat Statistik (2012)
menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian di
Kepulauan Maluku dan Maluku Utara masih menjadi yang utama (34% di maluku
utara dan 21% di Maluku). Tulisan ini mengulas tentang potensi pengembangan
ternak di dua kepulauan tersebut dalam upaya mendukung ketahanan pangan asal
ternak ditinjau dari aspek eksisting populasi ternak dikaitkan dengan produksi
ternak serta tingkat konsumsi masyarakat terhadap pangan asal ternak. Data yang
digunakan berasal dari BPS tahun 2010 untuk kemudian dianalisa regresi
sederhana. Dari empat komoditas ternak yang diusahakan, populasi kambing dan
babi memiliki kontribusi yang besar terhadap tingkat produksi pangan hewani,
dibandingkan dengan sapi dan unggas. Hal ini terlihat dari koefisien determinasi
untuk kambing sebesar 92% dan babi 100%. Sedangkan untuk sapi potong
kontribusinya terhadap produksi pangan asal hewan hanya sebesar 13% dan
unggas 53%. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan sapi dan unggas di tingkat
lokal kemungkinan besar masih dipenuhi dari luar kepulauan. Mencermati hasil
analisa tersebut, maka dukungan pemerintah daerah untuk pengembangan
pangan hewani kedepan perlu diarahkan kepada komoditas kambing dan babi
melalui antara lain dalam hal dukungan pakan, kesehatan hewan, serta
kelembagaan kelompok ternak.

Kata kunci: ketahanan pangan asal ternak, konsumsi ternak, populasi ternak
PENDAHULUAN
Peternakan merupakan salah satu kegiatan yang mendukung
perekonomian di wilayah Kepulauan Maluku dan Maluku Utara. Data Biro Pusat
Statistik (2012) menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap
perekonomian di Kepulauan Maluku dan Maluku Utara masih menjadi yang utama
(34% di maluku utara dan 21% di Maluku). Hewan ternak yang etrdapat di Maluku
Utara pada 2010 terdiri dari Sapi potong, kerbau, kuda, kambing dan babi.
Sedangkan unggas terdiri dari ayam buras, ayam ras dan itik. (BPS Maluku, 2011).
Luas areal pengembangan peternakan di wilayah yang terkenal rempahrempahnya di zaman kolonial Belanda ini tidak kurang dari 1,8 juta ha. Sebagian
besar, yaitu 1,6 juta ha merupakan lahan yang cocok untuk budidaya sapi potong.
Namun, luasan tersebut baru dihuni sekitar 36 ribu ekor sapi. Komoditas unggulan
di Kepulauan Sula yang meliputi Kecamatan Sula Barat dan Sanana adalah
kambing, ayam kampung, itik dan ayam ras. Sedangkan untuk Kecamatan Taliabu
Barat dan Timur serta Mangoli Barat dan Timur komoditas unggulannya adalah
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ternak sapi dan kerbau. Sedangkan kawasan Halmahera Selatan diperuntukkan
bagi ternak kambing, sapi, ayam ras, ayam kampung dan itik. Kawasan Halmahera
Utara dan Barat tampaknya lebih cocok untuk pengembangan budidaya ayam
kampung, ayam ras, kambing, itik, dan sapi. Sementara Halmahera Tengah dan
Timur lebih sesuai untuk beternak sapi, sedangkan kawasan Ternate dan Tidore
komoditas unggulannya adalah ternak kambing, ayam kampung, ayam ras, itik,
puyuh, dan sapi (poultryindonesia).
Tabel 1 menunjukkan bahwa populasi ternak terbanyak berada di
Kepulauan Maluku berada di Pulau Buru, Buru Selatan, serta Seram Bagian Barat.
Sedangkan untuk Kepulauan Maluku Utara berada di Halmahera Utara, Halmahera
Selatan, dan Tidore Kepulauan.
Tabel 1. Data populasi ternak di Wilayah Maluku dan Maluku Utara menurut
Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak, 2010
Provinsi/Kabupaten
Sapi Potong

Maluku

Maluku Tenggara Barat
Maluku Barat Daya
maluku tenggara
maluku tengah
buru
buru selatan
kepulauan aru
seram bag barat
seram bag timur
ambon
tual

Populasi (Ton)
Kambing
Babi

Unggas

8.234

130.469

121.804

108.911

469
18.881
27.541
10.487
101
13.466
804
216

54
1.853
14.203
28.172

31.902
16.310
1.825
17.867
2.049
18.182

282.517
266.647
1.718.228
498.413
156.110
109.621
397.463
88.034
26.069

7.399
14.965
1.258
4.141

4.500
229

Maluku Utara
halmahera barat
9.588
12.360
29.205
halmahera tengah
7.872
15.786
kepulauan sula
9.829
6.552
116
halmahera selatan
3.544
23.293
halmahera utara
11.336
9.391
21.956
halmahera timur
8.144
6.775
2.909
pulau morotai
1.951
4.703
4.209
ternate
1.412
5.188
310
tidore kepulauan
51.669
3.939
Keterangan: unggas meliputi itik, ayam petelur, ayam pedaging, ayam buras
Sumber: BPS Maluku dan Maluku Utara, 2011

77.514
156.250
26.200
31.743
62.810
86.665
12.978
90.456
54.970

Dilihat dari tingkat produksinya, Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat
merupakan sentra poduksi sapi terbesar, sedangkan di Maluku Utara sentra
produksi ternak berada di wilayah Halmahera sesuai dengan tabel 2.

Prosiding Seminar Regional: Akselerasi Inovasi Teknologi Pertanian Mendukung
Ketahanan Pangan Dalam Mengantisipasi Perubahan Iklim Di Wilayah Kepulauan

167

Tabel 2. Data produksi ternak di Wilayah Maluku dan Maluku Utara menurut
Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak (ton), 2010
Provinsi/Kabupaten
Sapi Potong

Maluku

Maluku Tenggara Barat
Maluku Barat Daya
maluku tenggara
maluku tengah
buru
buru selatan
kepulauan aru
seram bag barat
seram bag timur
ambon
tual

Populasi (Ton)
Kambing
Babi

139.000
8000
319.000
465.000
177.000
2.000
228.000
63.000
14.000
4.000

633.000
128.000
9.000

Unggas

2.181.000

14.000

571.000
292.000
33.000
320.000
37.000
326.000

88.000
69.000
191.000
84.000
18.000
13.000
54.000
12.000
5.000

69.000
137.000
36.000
73.000
6.000
20.000

81.000
4.000

Maluku Utara
halmahera barat
84.564
halmahera tengah
9.257
kepulauan sula
10.920
halmahera selatan
58.786
halmahera utara
72.600
halmahera timur
22.748
pulau morotai
5.610
ternate
183
tidore kepulauan
8.905
Sumber: BPS Maluku dan Maluku Utara, 2011

8.500
4.338
720
4.907
590
5.462
1.600
316
2.750

83.093
692.197
8.714
44.591
419
520

Dilihat dari jumlah produksi yang dihasilkan oleh peternakan dikaitkan
dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 di Maluku sebesar 1.533.506 dengan
tingkat konsumsi daging sebesar 0,2 kg/kapita dan penduduk di Maluku Utara
sebesar 1.038.087 (BPS Maluku dan Malut, 2011); maka perlu dicermati
bagaimanakah hubungan produksi ternak yang dihasilkan tersebut terhadap
perkembangan populasi ternak yang ada di Maluku dan Maluku Utara jika
dihubungkan dengan potensi konsumsi pangan hewani dan ketersediaan ternak di
kepulana tersebut.
METODOLOGI
Tulisan merupakan review data populasi ternak serta tingkat produksi
ternak masyarakat yang dianalisa dari data sekunder Biro Pusat Statistik tahun
2010. Data kemudian dilakukan analisa regresi sederhana untuk melihat hubungan
antara populasi jenis ternak yang dengan produksi domestik ternak di Kepulauan
Maluku dan Maluku Utara.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Analisa Regresi menunjukkan bahwa terdapat Dari empat komoditas
ternak yang diusahakan, populasi kambing dan babi memiliki kontribusi yang besar
terhadap tingkat produksi pangan hewani, dibandingkan dengan sapi dan unggas.
Hal ini terlihat dari koefisien determinasi untuk kambing sebesar 92% dan babi
100%. Dengan kata lain, dalam menunjang ketahanan pangan hewani ternak,
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populasi ternak kambing serta Babi yang ada di Kepuluan Maluku dan Maluku Utara
sudah dapat dipenuhi secara mandiri oleh petani yang ada di kepulauan tersebut.
Sebaiknya, koefisien determinasi keterhubungan antara populasi sapi degan
produksi sapi di kepulauan tersebut hanya sebesar 13% dan unggas 53%. Hal ini
menujukkan bahwa kebutuhan konsumsi daging sapi dan unggas di kepulauan ini
masih dipenuhi dari luar, sehingga diperlukan upaya pemerintah daerah setempat
dalam upaya untuk meningkatkan produksi daging sapi dan unggas di daerahnya.
Sebagai contoh, Pulau Buru dan Seram sesuai untuk pengembangan ternak besar
seperti sapi, kambing dan babi, serta ternak unggas seperti ayam buras, pedaging,
petelur dan itik. Pengembangan usaha agribisnis ternak ini sesuai dengan keadaan
alam dan potensi sumberdaya yang tersedia yaitu baik potensi ternak,
lahan/padang, hijauan maupun bahan baku makanan ternak; Pulau Ambon dan
kota Ibukota Kabupaten/Kota lainnya sesuai untuk pengembangan usaha ternak
unggas (Heatubun, 2011).
ANOVAb
Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
3,39E+11
3,68E+10
3,76E+11

df
1
16
17

Mean Square
3,388E+11
2303024917

F
147,124

Sig.
,000 a

a. Predictors: (Constant), pop kambing
b. Dependent Variable: daging kamb

Coefficientsa

Model
1

(Constant)
pop babi

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
182,062
99,475
17,904
,002

Standardized
Coefficients
Beta
1,000

t
1,830
7775,613

Sig.
,110
,000

a. Dependent Variable: daging babi
Coefficientsa

Model
1

(Constant)
pop kambing

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
-13835,4 12978,162
4,782
,394

Standardized
Coefficients
Beta
,950

t
-1,066
12,129

Sig.
,302
,000

a. Dependent Variable: daging kamb
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ANOVAb
Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
3,74E+12
433372,1
3,74E+12

df
1
7
8

Mean Square
3,743E+12
61910,303

F
6,0E+07

Sig.
,000 a

Mean Square
3,883E+10
1,527E+10

F
2,543

Sig.
,130 a

t
1,436
1,595

Sig.
,170
,130

F
,955

Sig.
,342 a

a. Predictors: (Constant), pop babi
b. Dependent Variable: daging babi
ANOVAb
Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
3,88E+10
2,44E+11
2,83E+11

df
1
16
17

a. Predictors: (Constant), pop sapi
b. Dependent Variable: daging sapi

Coefficientsa

Model
1

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
(Constant) 54688,280 38082,130
pop sapi
3,795
2,380

Standardized
Coefficients
Beta
,370

a. Dependent Variable: daging sapi

ANOVAb
Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
2,38E+10
4,24E+11
4,48E+11

df
1
17
18

Mean Square
2,383E+10
2,495E+10

a. Predictors: (Constant), pop unggas
b. Dependent Variable: daging unggas
Coefficientsa

Model
1

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
(Constant)
51359,260 42206,075
pop unggas
,094
,097

Standardized
Coefficients
Beta
,231

t
1,217
,977

Sig.
,240
,342

a. Dependent Variable: daging unggas
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KESIMPULAN
Dukungan pemerintah daerah untuk pengembangan pangan hewani
kedepan di Kepulauan Maluku dan Maluku Utara perlu diarahkan kepada komoditas
kambing dan babi melalui antara lain dalam hal dukungan pakan, kesehatan
hewan, serta kelembagaan kelompok ternak agar produksi kedua komoditas ini
dapat meningkat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di daerah.
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ABSTRAK
Ayam buras merupakan unggas lokal yang populasinya tersebar di seluruh pelosok
perdesaan dengan sistem peliharaan umumnya secara tradisional (ekstensif) dan
berpotensi besar untuk dikembangkan karena berperan penting dalam memenuhi
kecukupan gizi serta meningkatkan pendapatan keluarga.Produktivitas ayam buras
masih rendah karena sistem pemeliharaan secara ekstensif,belum diperhatikannya
kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan, tingkat mortalitas tinggi
terutamapada saat DOC, serta keragaman individu yang cukup besar.Upaya
meningkatkan produktivitasayam buras dapat dilakukan dengan introduksi
teknologi pemeliharaan ke arah semiintensifhingga intensif yang didukung dengan
perbaikan teknologi perbibitan, pakan, produksi, dan pengendalian penyakit
(terutama ND). Tersedianya teknologi usaha tani ayam buras spesifik lokasi
diharapkan akanmendukung pengembangan ayam buras yang lebih
menguntungkan.

Kata kunci : ayam buras, produktivitas, kendala, usahatani
PENDAHULUAN

Ayam buras adalah salah satu unggas lokal yang mempunyai potensi
menjanjikan secara ekonomi dan sosial karena merupakan bahan pangan bergizi
tinggi dengan permintaan yang cukup besar.Ayam ini dipelihara oleh petani di
perdesaan sebagai penghasil telur dan daging karena dapat diusahakan secara
sambilan, mudah dipelihara dengan teknologi sederhana dan dapat dijual untuk
keperluan mendesak (Mardiningsih et al., 2004). Secara nasional sumbangan
ayam buras terhadap produksi daging unggas sebanyak 15,64% dan produksi telur
sebesar 11,75% (Ditjennak, 2012), serta sebanyak 34% rumah tangga peternakan
adalah pemilik ayam buras. Hal ini mengindikasikan bahwa ayam buras memiliki
peran cukup besar dalam menggerakan ekonomi peternak di perdesaan.
Produktivitas ayam buras yang dipelihara secara tradisional masin rendah,
antara lain karena tingkat mortalitas tinggi, pertumbuhan lambat, produksi telur
rendah, biaya pakan tinggi (Zakaria, 2004) dan turunnya mutu genetik ternak
akibat sering terjadinya perkawinaninbreeding (Sidadolog, 2009). Produksi telur
ayam buras yang dipelihara secara tradisional maksimal 50 butir/ekor/tahun,
karena adanya aktivitas mengeram dan mengasuh anak yang lama, yakni 96 hari
(Yuwanta, 2000). Untuk meningkatkan populasi, produksi, produktivitas, dan
efisiensi usaha tani ayam buras, pemeliharaannya perlu ditingkatkan dari
tradisional ke arah agribisnis.Pengembangan ayam buras ke arah semiintensif dan
intensif dengan pemberian pakan yang berkualitas serta pencegahan dan
pengendalian penyakit, terutama tetelo (ND), cacingan, dankutu, memberikan
hasil cukup menguntungkan (Usman, 2007). Perbaikan tata laksana pemeliharaan
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dari tradisional ke intensif dapat meningkatkan daya tetas sampai 80%, frekuensi
bertelur menjadi 7 kali/tahun, dan menurunkan kematian hingga 19% (Sartika,
2005).
Permasalahan dalam pengembangan ayam buras di perdesaan antara lain
adalah skala usaha kecil (pemilikan induk kurang dari 10 ekor), pertumbuhan
lambat, produksi telur sedikit, fertilitas dan daya tetas rendah, mortalitas tinggi,
dan diusahakan dengan pemeliharaan secara tradisional (Yuwanta, 2000;
FAO,2004). Peningkatan produktivitas ayam buras dapat dilakukan melalui
perbaikan pakan dan peningkatan mutu genetik (Sidadolog, 2011), serta
penyesuaian tata laksana pemeliharaan terutama dalam hal pengendalian penyakit
(Usman, 2007).Makalah ini menyajikan gambaran usaha tani ayam buras oleh
petani-peternak di perdesaan, termasuk permasalahan, peluang, dan potensi pada
berbagai sistem pemeliharaan.
KERAGAAN DAN POTENSI AYAM BURAS
Produktivitas dan Reproduktivitas
Ayam buras mempunyai daya adaptasi terhadap lingkungan yang cukup
tinggi khususnya terhadap bahan pakan lokal berkualitas rendah yang tersedia di
perdesaan (Yuwanta dan Fujihara, 1999).Penurunan produktivitas ayam buras
umumnya dikarenakanpola pemeliharaan yang masih sederhana, belum
diperhatikannya tata laksana yang baik, tidak seimbangnya pemberian pakan baik
secara kualitas maupun kuantitas (Muryanto et al., 1994c; Usman, 2007),
pencegahan penyakit yang belum optimal (Gunawan, 2002) dan berkaitan erat
dengan menurunnya kinerja reproduksi secara nyata akibat perkawinan inbreeding
secara terus-menerus (Sidadolog, 2009).Populasi ayam buras di Maluku Utaradari
tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2007 populasinya tercacat
1.247.801 ekor kemudian terus menurun sehingga pada tahun 2011 menjadi
487.797 ekor (Tabel 1), meskipun begitu sumbangan ayam buras terhadap
produksi daging unggas masih sangat tinggi yaitu sebesar 76% (Ditjennak, 2012).
Penurunan ini terjadi tidak hanya pada ayam buras, tetapi juga pada ternak unggas
lainnya secara umum (ayam broiler, ayam petelur dan itik).Kekurangan kebutuhan
produksi daging di Maluku Utara kemudian menyebabkan terjadinya impor daging
yang sangat banyak yaitu sebesar 1.175.000 ton pada tahun 2011 (Ditjennak,
2012). Kenyataan ini harus sesegera mungkin ditanggapi dan direspon dengan
melakukan aksi-aksi strategis dan akselerasi untuk peningkatan populasi dan
produktivitas unggas.
Upaya meningkatkan produktivitas ayam buras dapat dilakukan melalui
introduksi teknologi pemeliharaan dari ekstensif-tradisional menjadi semiintensif
atau intensif (Zakaria, 2004) yang akan meningkatkan produksi telur-daging
sebesar 150% dan 46% serta penambahan biaya sebesar 60-100%, karena
perubahan ini selalu diikuti dengan perbaikan kandang, pakan dan tatalaksana
pemeliharaan (Sidadolog, 2011).
Tabel 1. Populasi dan produksi ayam buras di Maluku Utara, 2007-2011
Uraian
2007
2008
2009
2010
2011
1.247.80
1.285.13
604.05
Populasi (ekor)
586.461
487.797
1
9
5
Produksi Daging (ton)
1.010
1.863
2.050
2.255
818,30
Produksi Telur (ton)
292
540
307
320
320
Sumber: Ditjennak (2012)
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Tabel 2. Produktivitas ayam buras berdasarkan umur induk
Parameter

Umur ayam
Sedang
Muda
Tua
(12
(6 bulan)
(18 bulan)
bulan)

Produksi telur
(butir/ekor/minggu)
Bobot telur (g/butir)
Indeks telur (%)
Konsumsi pakan (g/ekor/minggu)
Konversi pakan
Fertilitas telur (%)
Daya tetas/telur fertil (%)
Daya tetas/telur masuk (%)
Bobot tetas (g/ekor)

3,24

2,21

1,78

37,04
76,04
575,51
4,48
90,20
93,34
84,25
26,22

41,12
75,12
598,24
6,99
86,02
93,86
80,99
28,28

42,47
75,21
533,34
7,34
77,59
88,21
68,35
30,48

Sumber : Septiwan (2007)

Peningkatan produksi dan reproduksi ayam buras antara lain dipengaruhi
oleh jumlah serta macam pakan yang diberikan (Iriyanti et al.,2007), terutama
kandungan asam lemak esensial yang berhubungan dengan integritas struktur
membran mitokondria dalam organ-organ reproduksi dan fosfolipid sebagai
prekusor pembentukan kolesterol.
Karakteristik umum ayam buras adalah bobot badannya ringan, hidup soliter,
dan sikapnya cepat stres (Tagama, 2003). Ayam buras yang dipelihara secara
ekstensif umumnya mencapai dewasa kelamin pada umur 6-7 bulan, bobot badan
dewasa 1.400-1.600 g/ekor, produksi telur 40-45 butir/ekor/tahun, bobot telur 40
g, persentase karkas 75%, mortalitas anak (DOC) 31%, daya tetas 86,65%, dan
lama mengeram 21 hari (Biyatmoko, 2003). Produksi telur ayam buras yang
dipelihara secara intensif mencapai 151 butir/tahun, bahkan setelah mengalami
seleksi yang ketat, produksi telur meningkat menjadi 170-230 butir/tahun
(Syamsari, 1997).Bobot potong dan persentase karkas ayam buras jantan umur
12 minggu masing-masing mencapai 713,70 g dan 60,05%. Karkas meliputi
punggung 11%, sayap 15,81%, dada 24,20%, paha atas 19%, dan paha bawah
18% (Muryanto et al., 2002).
Produktivitas ayam buras berdasarkan umur induk berbeda nyata (Tabel 2).
Induk berumur 6−12 bulan menghasilkan telur dengan fertilitas dan daya tetas
yang lebih tinggi dibanding induk berumur 18 bulan, tetapi bobot telur dan bobot
tetas telur yang dihasilkan induk berumur 18 bulan lebih tinggi, masing-masing
42,47 g/butir dan 30,48 g/ekor.
Peran Ayam Buras
Ayam buras memiliki peran besar untuk masyarakat perdesaan, yaitu
sebagai penghasil telur, daging, anak, kotoran, bulu (Lestari, 2000), peningkatan
pendapatan keluarga dan berfungsi sebagai tabungan (Dewanti dan Sihombing,
2012).Usaha
beternak
ayam
buras
di
daerah
perdesaan
dapat
memberikankontribusi 17,48% terhadap pendapatan usaha tani atau sebesar
6,71% terhadap pendapatan keluarga, walaupun dilakukan secara tradisional
(Ernawati, 2000).
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Pemeliharaan ayam buras dalam kandang baterai dan diumbar secara
terbatas, dengan menerapkan teknologi perbaikan pakan, perlakuan fisik,
inseminasi buatan, dan penetasan mampu meningkatkan keuntungan 2-2,70 kali
lebih tinggi dibanding model pemeliharaan yang hanya memproduksi telur
konsumsi. Motivasi utama petani memelihara ayam buras adalah sebagai tabungan
tidak terurus, artinya petani hanya bertujuan untuk memperoleh hasil tanpa ada
tindakan meningkatkan nilai ternak (Wihandoyo dan Mulyadi, 1986).
Sistem Pemeliharaan
Ayam buras mempunyai potensi besar untuk dikembangkan, terutama di
perdesaan, karena mampu memanfaatkan limbah pertanian dan limbah dapur,
serta sebagai pengendali serangga.Ayam buras merupakan bagian dari usaha tani
di perdesaan, sehingga dapat membuka lapangan kerja dan dikembangkan dengan
modal kecil (Gunawan, 2002).
Produksi telur ayam buras masih sangat rendah, penurunan ini terjadi seiring
dengan dengan meningkatnya umur, variasi umur pemeliharaan dan perbedaan
waktu berproduksi yang relatif pendek (Yuwanta, 2000).Rendahnya produksi
disebabkan oleh lamanya periode mengasuh anak dan istirahat bertelur
(Biyatmoko, 2003).Periode istirahat bertelur sekitar 3-4 kali/tahun, dengan
produksi telur tiap periode bertelur 10-15 butir.Pemeliharaan ayam buras secara
intensif pada kandang baterai, dengan skala pemeliharaan 50-100 ekor, dan
dengan tata laksana pemberian pakan yang baik, mampu menghasilkan telur 2030 butir/periode bertelur.
Topografi dan ketinggian tempat mempengaruhi produktivitas ayam buras
(Lestari, 2000).Pada dataran rendah dengan suhu lingkungan tinggi, produksi telur
dan konsumsi pakan menurun.Produksi telur tertinggi dicapai pada suhu
lingkungan yang optimal, karena energi yang dikeluarkan untuk pengaturan panas
menjadi minimal. Di dataran tinggi (680 m dpl.) ayam buras mampu menghasilkan
telur 10,15 butir/periode bertelur, dengan daya tetas 92,20%, bobot badan anak
108,71 g, serta bobot badan jantan dan betina muda masing-masing 530,06 g dan
470,09 g. Pada dataran rendah (190 m dpl.), produksi telur 10,22 butir/periode
bertelur, daya tetas 78%, bobot badan anak 91,26 g, serta bobot badan jantan
dan betina muda masing-masing 508,07 g dan 496,56 g (Lestari, 2000).
Penampilan ayam buras yang dipelihara secara tradisional, semiintensif, dan
intensif disajikan pada Tabel 3. Pemeliharaan secara intensif memberikan hasil
lebih baik, yang ditunjukkan oleh bobot badan jantan dan betina umur 5 bulan,
produksi telur, dan daya tetas yang lebih tinggi, sementara umur pertama bertelur
dan mortalitas lebih rendah dibanding cara tradisional dan semiintensif.
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Tabel 3. Performa ayam buras yang dipelihara ekstensif, semi intensif dan
intensif
Parameter
Sistem Pemeliharaan
Semi
Ekstensif
Intensif
intensif
Jumlah ayam yang dipelihara
20.2
33.5
104
(ekor/peternak)
Bobot badan umur 5 bulan
- Jantan
636
734
- Betina
583
680
Umur pertama bertelur (bulan)
8.5
7.5
Produksi telur (butir/induk/tahun)
30.2
59.1
80.3
Daya tetas
78.2
78.1
83.7
Mortalitas hingga umur 6 minggu
50.3
42.6
27.2
(%)
Sumber : Sinurat dalam Lestari (2000)

Introduksi paket teknologi yang terdiri atas tata laksana pemeliharaan induk,
pemisahan anak ayam setelah menetas, vaksinasi ND secara teratur, dan IB
mampu meningkatkan kontribusi pendapatan usaha ayam buras dari 1,60%
menjadi 25,10% terhadap total pendapatan peternak (Togatorop dan Juarini,
1993).
Jalur Pemasaran
Telur dan daging ayam buras memiliki pangsa pasar tersendiri.Hal ini
ditunjukkan oleh harganya yang melebihi telur dan daging ayam ras serta
konsumennya banyak (Lestari, 2000).Ayam buras yang diperdagangkan sebagian
besar (70−90%) merupakan ayam buras muda (Yuwono et al., 1995).Pemasaran
anak ayam buras biasanya hanya dilakukan jika ada pemesanan.Jalur pemasaran
ayam buras di Maluku Utara terbagi atas dua jalur, yaitu jalur pertama peternak –
konsumen dan jalur kedua peternak – pedagang pengumpul – konsumen. Jalur
yang singkat ini sangat membantu peternak dan konsumen untuk mendapatkan
keuntungan yang lebih baik, dimana konsumen dan peternak dapat langsung
bernegosiasi terkait ternak yang diperjualbelikan tanpa harus berbagi penghasilan
atau biaya dengan banyaknya perantara.
KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN TEKNOLOGI
Teknologi dalam hal pemeliharaan merupakan faktor yang sangat
menentukan untuk usaha tani ayam buras secara keseluruhan. Teknologi produksi
tersebut antara lain meliputi: teknologi perbibitan, pakan, dan pengendalian
penyakit.
Teknologi Perbibitan
Usaha peningkatan produktivitas ayam buras dapat dilakukan melalui
perbaian mutu genetik, perbaikan sistem pemeliharaan, pakan, dan pengendalian
penyakit.Secara sederhana, perbaikan mutu genetik dapat diatasi melalui program
breeding dan seleksi yang tepat dan terarah (Sidadolog, 2011).Keunikan dan
keragaman genetik pada ayam buras menggambarkan terbukanya kemungkinan
untuk memperbaiki produksinya (Sidadolog, 2009). Pemanfaatan keragaman
genetik dilakukan untuk meningkatkan produksi telur dan mengurangi sifat
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mengeram, sedangkan perkawinan silang ditujukan dalam meningkatkan produksi
telur dan mempercepat pertumbuhan daging
Penurunan mutu genetik ayam buras terjadi dikarenakan pejantan terbaik
yang malah kemudian dijual/dipotong untuk konsumsi oleh masyarakat, sehingga
tersisa ayam lemah untuk terus dipelihara yang berakibat kualitas ayam pada
generasi berikut menjadi menurun. Perkembangbiakan ayam buras terjadi melalui
perkawinan antara kerabat dekat (inbreeding), karena perpindahan ayam dari desa
ke desa atau dari satu daerah ke daerah jarang terjadi (Sidadolog,
2009).Peningkatan koefisien inbreeding 1% menunjukkan inbreeding depression
melalui peningkatan mortalitas pada anak ayam 0,33%, ayam dara 0,15%, ayam
dewasa 0,21%, dan penurunan umur dewasa kelamin 4,5 hari, produksi telur
0,43%, daya tetas 0,32%, berat telur 0,12g dan berat badan 15g (Sidadolog et
al., 2006).
Menurut Iriyanti et al. (2007), tolok ukur keberhasilan usaha perbibitan ayam
buras adalah fertilitas, daya tetas telur, dan kualitas anak ayam yang
dihasilkan.Kualitas telur yang baik akan menghasilkan daya tetas dan kualitas tetas
yang tinggi. Yuwanta (1997) mengemukakan bahwa keberhasilan perbibitan ayam
buras, selain ditentukan oleh kualitas induk dan telur tetas yang dihasilkan, serta
gizi yang dikonsumsi induk, juga oleh nilai gravitasi spesifik. Nilai gravitasi spesifik
diharapkan dapat menjadi parameter seleksi terhadap telur sebelum ditetaskan,
sehingga daya tetasnya tinggi dan meningkatkan efisiensi ekonomi telur.
Suryana dan Rohaeni (2006) membandingkan perkawinan alami dan IB pada
ayam buras yang dipelihara secara semiintensif dan intensif. Hasilnya
menunjukkan bahwa produksi telur, fertilitas, daya tetas, dan mortalitas DOC hasil
lB berturut-turut mencapai 23,35%, 80,90%, 45,94%, dan 13,70%, sedangkan
melalui perkawinan alami produksi telur, fertilitas, daya tetas dan mortalitas DOC,
masing-masing 21,73%, 76,30%, 27,28%, dan 27,10%.Ini berarti bahwa fertilitas
telur hasil lB lebih tinggi dibanding perkawinan alami.
Teknologi Pakan
Faktor utama penyebab kegagalan model pengembangan ternak ayam buras
adalah rendahnya kandungan gizi pakan terutama protein (Gunawan, 2002).
Upaya optimalisasi produksi ayam buras salah satunya dapat dilakukan dengan
perbaikan pakan dan membuat pakan murah dengan tetap memperhatikan
kandungan zat-zat nutrien di dalamnya (Muryanto et al., 1994c). Penyusunan
pakan ayam buras pada prinsipnya sama dengan pakan ayam ras, yaitu membuat
pakan dengan kandungan gizi sesuai dengan kebutuhan ayam agar pertumbuhan
daging dan produksi telur sesuai dengan yang diharapkan. Yowono et al. (1995)
melaporkan pemberian pakan dengan tingkat protein kasar 16% dan energi
metabolis 21,04 M.Joules/kg menghasilkan konsumsi pakan 93,5 g/ekor/hari,
produksi telur 48,9 butir/ekor/120 hari, bobot telur 40,4 g, dan konversi pakan
5,83.
Ayam buras tergolong efisien dalam menggunakan imbangan energi
metabolis, Pemberian pakan dengan kandungan protein kasar 14,60% dan 18%
tidak berpengaruh nyata terhadap produksi telur (Iskandar et al. dalam Nasution,
2000). Penggunaan probiotik dalam pakan menghasilkan tingkat produksi telur
1.089butir/50 ekor/10 minggu, konsumsi ransum 286 kg 150 ekor/10 minggu, dan
konversi pakan 6,10-7,30 (Gunawan dan Sundari, 2003). Sementara suplementasi
4% minyak ikan dan 2% minyak jagung dengan 200 ppm ZnCO3 dalam pakan
memberikan efek terbaik terhadap produksi dan imbangan asam omega 3 dan 6
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dalam telur (Rusmana et al. 2002). Rizal et al. (2003) mengemukakan bahwa
pemberian ampas sagu dan eceng gondok yang difermentasi dengan Trichoderma
harzianum sebanyak 7,50-30% dalam pakan ayam buras betina umur 14 minggu,
menghasilkan pertambahan bobot badan 425,99-514,60 g, konversi pakan 9,119,84, bobot hidup 807,67-898,21 g, dan persentase karkas 52,77-62,67%. Uhi dan
Usman (2007) mengemukakan bahwa paket teknologi integrasi ayam buras dan
jagung lebih menguntungkan dibanding paket teknologi nonintegrasi.
Teknologi Pengendalian Penyakit
Penyakit yang sering menyerang ayam buras adalah tetelo, gumboro, fowl
fox, snot, CRD, avian influenza, pulorum, dan koksidiosis (Zainuddin dan Wibawan,
2007). Penyakit tetelo pada ayam buras dapat mencapai tingkat morbiditas dan
mortalitas 80-100%.Pada pemeliharaan secara tradisional,mortalitasnya mencapai
56% (Sinurat et al. dalam Lestari, 2000).Tingginya mortalitas salah satunya
disebabkan oleh tata laksana pemeliharaan DOC yang kurang baik, dan petani
jarang melakukan vaksinasi penyakit ND secara teratur.Gunawan (2002)
melaporkan bahwa pemeliharaan secara intensif melalui Vaksinasi ND tiap 3 bulan
sekali serta pengendalianpenyakit cacingan dan desinfeksi kandangdapat
menurunkan mortalitas hingga50%/tahun, sedangkan pada sistem pemeliharaan
ekstensif sebesar 27,20%.
Ada dua cara mengatasi penyakitpada ayam buras, yaitu dengan
programpengendalian dan pembasmian. Program pengendalian meliputi: 1)
menjauhkan ternak dari kemungkinan tertular penyakit yang berbahaya, 2)
meningkatkan daya tahan tubuh ternak dengan vaksinasi, pengelolaan dan
pengawasan yang baik, dan 3) melakukan diagnosis dini secara cepat dan tepat.
Program pembasmian penyakit dapat dilakukan melalui: 1) test and slaughter,
yaitu apabila ternak dicurigai positif menderita penyakit pulorum, CRD atau lainnya
harus dimusnahkan, 2) test and treatment, bila diketahui ada penyakit dilakukan
pengobatan, dan 3) stamping out, yaitu bila terjadi kasus penyakit menular dan
menyerang seluruh ayam di peternakan, maka ayam, kandang, dan peralatan
harus dimusnahkan (Zainuddin dan Wibawan, 2007).
PROSPEK PENGEMBANGAN AYAM BURAS
Model pengembangan usaha ayam buras merupakan suatu perangkat
pengembangan yang dapat diintroduksikan dan dikembangkan oleh petanipeternak di perdesaan.Perangkat tersebut terdiri atas masukan, luaran, hasil,
dampak, dan faktor-pendukung (Gunawan, 2002).Pengembangan ayam buras
terutama diprioritaskan untuk peternakan rakyat, karena teknologinya sederhana,
dapat dilaksanakan secara sambilan, mudah dipelihara, cocok untuk skala usaha
keluarga di perdesaan, daya adaptasinya tinggi, serta lebih tahan terhadap
penyakit dibanding ayam ras (Mardiningsih et al., 2004).Namun, pengembangan
ayam buras skala perdesaan menghadapi beberapa kendala, antara lain skala
kepemilikan relatif kecil (5-10 ekor/KK), modal petanipeternak terbatas, akses
untuk meminjam modal dalam pengembangan skala usaha terbatas, belum adanya
standardisasi pakan, dan mortalitas akibat penyakit tinggi. Menurut Gunawan
(2002) skala pemeliharaan ayam buras yang menguntungkan adalah lebih dari 50
ekor/KK.
Pemeliharaan ayam buras di beberapa daerah dapat berkembang dengan
pesat karena berbagai faktor, antara lain: 1) kesesuaian lokasi geografis, 2) petani-
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peternak menyenangi memelihara ayam buras, 3) cara pemeliharaannya mudah
dan tidak membutuhkan modal besar, dan 4) pemeliharaan merupakan usaha
sampingan atau tabungan (Sehabuddin dan Agustian, 2001). Pengembangan
ayam buras dengan pola pemeliharaan intensif melalui bantuan program
pemerintah menunjukkan hasil yang baik, walaupun produksi telur lebih rendah
dibanding pemeliharaan yang dilakukan oleh peternak tanpa bantuan pemerintah
(Gunawan, 2002).Hal ini menunjukkan bahwa ayam buras memiliki potensi dan
prospek besar untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan pendapatan
petani-peternak di perdesaan.
Petani-peternak banyak yang memelihara ayam buras karena mampu
memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menopang perekonomian
keluarga. Kontribusi ini tergantung dari skala dan tujuan usaha serta manajemen
pemeliharaan yang dilakukan.Pemeliharaan ayam buras secara intensif sebanyak
44 ekor/ KK selama 24 minggu mampu meningkatkan pendapatan petani-peternak
dari 40,90% menjadi 48,47% atau dari Rp360.000 menjadi Rp917.000/tahun
(Gunawan, 2002). Telur dan daging ayam buras mampu bersaing dengan ayam
ras dan harganyarelatif stabil serta konsumennya luas.Mengingat persepsi
masyarakat yang positif terhadap ayam buras dan produknya, maka perlu adanya
dorongan dari berbagai instansi terkait dalam rangka mewujudkan salah satu
program pemerintah yaitu ketahanan pangan dan kecukupan daging pada tahun
2014 mendatang.
KESIMPULAN
Produktivitas ayam buras beragam, bergantung pada mutu genetik,
pakandan sistem pemeliharaan. Pola pemeliharaan ayamburas pada umumnya
masih dilakukan secara ekstensif-tradisional, dengan skala pemeliharaan 5-10
ekor/KK dan pemberian pakan seadanya. Pemeliharaan ayam buras secara
semiintensif dan intensif, dengan skala kepemilikan lebih dari 50 ekor/KK lebih
menguntungkan dibanding pemeliharaan secara tradisional. Ketersediaan dan
dukungan teknologi spesifik lokasi, antara lain teknologi perbibitan, pakan, dan
pengendalian penyakit, diharapkan dapat meningkatkan produksi dan
produktivitas ayam buras.
Untuk meningkatkan efisiensi usahatani ayam buras, sebaiknya
pemeliharaannya dilakukan secara semiintensif atau intensif, perbaikan kualitas
dan kuantitas pakan, dengan skala pemeliharaan ditingkatkan, vaksinasi ND dan
pencegahan penyakit lainnya secara teratur, serta sanitasi kandang dan
lingkungan. Sanitasi kandang dan lingkungannya dapat dilakukan dengan
desinfeksi dan fumigasi secara teratur untuk mencegah timbulnya penyakit yang
dapat merugikan dan menimbulkan mortalitas yang lebih tinggi.
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ABSTRAK
Beberapa varietas unggul jagung yang telah dilepas berpotensi hasil tinggi dan
sebagian direkomendasikan untuk dikembangkan di lahan kering. Tujuan
penelitian adalah untuk mendapatkan varietas unggul jagung yang berdaya hasil
dan produksi limbah tinggi sebagai pakan ternak ruminansia pada kondisi spesifik
di Maluku Utara. Penelitian dilaksanakan di Desa Barumadehe, Kec. Kao Teluk,
Kab. Halmahera Utara dengan tipe agroekosistem lahan kering dataran rendah
iklim basah pada bulan April-Agustus 2013. Penelitian menggunakan rancangan
acak lengkap dengan 8 perlakuan dan 2 ulangan. Perlakuan merupakan varietas
yang diuji yaitu Srikandi Kuning, Provit-A1, Provit-A2, Anoman, Sukmaraga,
Gumarang, Bima-9 dan Bima-10. Hasil penelitian menunjukan komponen
pertumbuhan varietas Bima-9 memberikan hasil pipilan terbaik yaitu 102,00
gram/tanaman. Terhadap komponen hasil biomas limbah tanaman, varietas Bima9 memiliki hasil terbaik dengan total limbah tertinggi yaitu 262,87 gram/tanaman.
Berdasarkan hasil pipilan kering jagung dan produksi biomas pakan yang
dihasilkan, varietas Bima-9 merupakan varietas yang paling cocok dikembangkan
secara terpadu dengan ternak ruminansia pada lahan kering di Maluku Utara.

Kata kunci : jagung, varietas, limbah, Maluku Utara
PENDAHULUAN
Jagung merupakan jenis tanaman biji-bijian dari keluarga rumputrumputan (Poaceae). Tanaman ini mempunyai nilai ekonomis tinggi, selain bijinya
sebagai sumber pangan dan bahan baku industri pakan unggas, hasil sampingnya
berupa daun, batang, klobot (jerami) dan tongkolnya dapat dimanfaatkan sebagai
komponen pakan ternak ruminansia.
Jumlah kebutuhan jagung di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun
dalam jumlah yang cukup tinggi karena adanya permintaan dari industri pakan
temak (Departemen Pertanian, 2007). Sekitar 57 % industri pakan ternak unggas
menggunakan jagung sebagai bahan baku (Susanto dan Sirappa, 2005). Guna
memenuhi kebutuhan tersebut, upaya peningkatan produksi jagung perlu
mendapat perhatian yang lebih besar baik melalui perluasan tanam maupun
penerapan teknologi.
Pada saat sekarang, pengembangan tanaman jagung menjadi prioritas
dalam perbaikan pendapatan petani di lahan kering melalui pengelolaan secara
terpadu usahatani tanaman jagung dan ternak terutama ruminansia. Peluang
pengembangan usahatani terpadu tanaman jagung dan ternak terbuka cukup
lebar di luar Jawa, termasuk di Maluku Utara. Produktivitas jagung di Maluku Utara
tahun 2011 baru mencapai 2,05 ton/ha (BPS Maluku Utara, 2012) masih sangat
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rendah dibanding rata-rata produksi nasional pada tahun 2011 yaitu 4,57 ton/ha
(BPS, 2012). Kabupaten Halmahera Utara merupakan dengan menjadi
penyumbang produksi terbesar yaitu 7.451 ton atau 28,49% dari total produksi
jagung di Maluku Utara.
Varietas unggul (baik hibrida maupun bersari bebas) merupakan salah satu
komponen teknologi produksi jagung yang mempunyai peranan yang besar dalam
peningkatan produktivitas. Penggunaan varietas unggul baru, yang berdaya hasil
tinggi, berumur genjah, tahan hama dan penyakit utama, toleran lingkungan
marjinal, dan mutu hasil sesuai dengan selera konsumen serta menghasilkan
biomass hijau untuk pakan ternak ruminansia merupakan sasaran pemulia
(Puslitbangtan, 2006).
Balitsereal Maros telah melepas beberapa varietas jagung yang berpotensi
hasil tinggi dan sebagian direkomendasikan untuk lahan kering. Sehubungan hal
tersebut, benih unggul yang spesifik wilayah yang berdaya hasil tinggi dan
menghasilkan biomas limbah tanaman tinggi sehingga dapat dikelola secara
terpadu dengan ternak ruminansia sangat dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan
untuk mendapatkan varietas unggul jagung yang berdaya hasil dan produksi
limbah tinggi pada kondisi spesifik di Maluku Utara.
METODOLOGI
Penelitian dilakukan di Desa Barumadehe Kec. Kao Teluk Kab. Halmahera
Utara, dengan tipe agroekosistem lahan kering dataran rendah iklim basah.
Penelitian dilakukan sejak bulan April sampai Agustus 2013. Penelitian merupakan
pengujian varietas unggul baru jagung. Rancangan yang digunakan adalah
Rancangan Acak Lengkap dengan 8 perlakuan dan 2 ulangan sehingga terdapat
16 petak percobaan. Perlakuan terdiri dari 8 varietas (Srikandi Kuning, Provit-A1,
Provit-A2, Anoman, Sukmaraga, Gumarang, Bima-9, dan Bima-10).
Varietas tersebut ditanam pada petak percobaan di lahan hamparan petani
dengan luas petak masing-masing 500 m2, sehingga total luas lahan yang
digunakan adalah 1,8 ha. Jarak tanam yang digunakan : 75 cm x 20 cm dengan 1
biji perlubang tanam (populasi sekitar 66.600 tanaman). Pupuk organik digunakan
sebagai penutup lubang dengan dosis 25 g per lubang tanam. Dosis pupuk yang
digunakan berdasarkan analisis tanah menggunakan PUTK adalah 150 kg/ha Urea
+ 600 kg/ha Phonska. Pupuk Phonska seluruhnya diberikan pada saat pemupukan
pertama (7 hari setelah tanam), sedangkan pupuk urea diberikan ½ bagian pada
pemupukan pertama dan ½ bagian sisanya diberikan pada umur tanaman 30 hst.
Panen dilakukan pada 90 hst.
Peubah yang diamati meliputi jumlah baris per tongkol, jumlah butir per
baris, produksi pipilan kering, dan produksi hasil samping. Sampel tanaman untuk
pengamatan setiap peubah diambil sebanyak 10 tanaman/petak/varietas. Jumlah
butir per tongkol diukur dengan menghitung biji sempurna. Hasil pipilan kering
diukur dengan menimbang jagung setelah dipipil dan dikeringkan. Produksi hasil
samping yang diukur adalah berat tongkol dan berat jerami (daun, batang dan
klobot). Berat tongkol diukur menimbang tongkol kering setelah dipipil
menggunakan timbangan skala 1 gram. Berat jerami diukur dengan menimbang
jerami segar sisa panen yang dipotong 10 cm dari permukaan tanah. Hasil
pengamatan di analisis ragam (anova) dan dilanjutkan dengan uji jarak berganda
Duncan pada taraf nyata 5%.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Komponen Hasil Dan Produksi
Tujuan utama produksi jagung adalah untuk menghasilkan biji. Biji
merupakan hasil translokasi bahan kering sebagai dari proses fotosintesis. Hasil
fotosintat kemudian ditranlokasikan ke organ generatif sehingga meningkatkan
jumlah tonggkol terbentuk maupun berat biji per tanaman dan berat biji. Bobot
biji jagung dalam bentuk pipilan kering sebagai hasil utama tanaman akan saling
bergantung dengan berhubungan dengan komponen hasil lainnya seperti jumlah
biji per baris, berat biji Thompson & Kelly, 1957 dalam Aribawa et al, 2006).
Tabel 1. Komponen hasil dan produksi pipilan kering varietas unggul jagung
Varietas
Bima 9

Jumlah Baris
tongkol
13,83ab

Jumlah
butir/baris
36,84c

Pipilan kering
(g/tanaman)
102,00c

Bima 10

12,01a

34,83c

89,77bc

Anoman

15,00b

31,67bc

74,60abc

Gumarang

13,67ab

30,84bc

66,27abc

Sukma raga

14,25ab

26,83ab

60,64abc

Srikandi Kuning

14,67ab

26,67ab

66,21abc

Provit A1

13,50ab

23,84a

41,01a

Provit A2

12,67ab

27,67ab

44,17ab

Rataan

13,70

29,90

68,08

Ket : Angka yang diikuti oleh huruf berbeda pada kolom yang sama, berbeda sangat nyata
menurut Uji Duncan 5%

Hasil analisis terhadap komponen hasil tanaman jagung yaitu jumlah baris
tongkol dan jumlah butir per baris serta hasil pipilan kering per tanaman disajikan
pada Tabel 2. Hasil analisis menunjukkan perlakuan varietas yang diuji
berpengaruh nyata terhadap jumlah jumlah baris per tongkol dan jumlah butir per
baris. Pada Tabel 2 terlihat, jumlah baris tongkol terbanyak dihasilkan oleh Anoman
yaitu 15,00 baris dan terendah pada varietas Bima-10 yaitu 12,01 baris. Terhadap
parameter jumlah jumlah baris per butir baris terbanyak dihasilkan oleh perlakuan
varietas Bima-9 dan Bima-10 masing-masing 36,84 dan 34,83 buah. Jumlah baris
per butir baris terendah dihasilkan varietas provit A-1 yaitu 23,84 buah. Karakter
jumlah baris per tongkol dan jumlah biji per baris dari suatu galur atau varietas
menunjukkan kepadatan biji yang terbentuk, dan turut mempengaruhi rendemen
hasil jagung (Noviana dan Ishaq, 2011).
Terhadap parameter hasil pipilan kering per tanaman jagung terlihat
perlakuan varietas yang diuji adaptasikan berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap
hasil pipilan kering per tanaman jagung (Tabel 3). Adanya perbedaan ini
disebabkan oleh sifat genetik dan karakteristik dari masing-masing varietas yang
ditanam. Hal ini sejalan dengan pendapat Hinz et al. (1977) yang menyatakan
bahwa suatu genotipe akan memberikan tanggapan yang berbeda pada
lingkungan yang berbeda dan genotipe yang berbeda akan memberikan tanggap
yang berbeda meskipun tanaman di lingkungan yang sama.
Hasil pipilan kering per tanaman jagung tertinggi dihasilkan oleh varietas
Bima-9 yaitu 102,00 gram/tanaman. Hasil jagung varietas Bima-9 ini berbeda
nyata (P<0,05) bila dibandingkan dengan varietas lainnya. Tingginya hasil pipilan
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kering jagung varietas Bima-9 ini didukung oleh komponen hasil seperti jumlah
baris/butir yang lebih banyak bila dibandingkan dengan varietas lainnya. Hasil
jagung pipilan kering terendah dihasilkan oleh varietas Provit A-1, yaitu 41,01 gram
per tanaman.
Produksi Biomassa Limbah Tanaman Jagung
Produksi biomassa dan bagian tanaman yang dipanen (biji) merupakan hasil
fotosintesis. Biomassa tanaman menjadi suatu parameter penting kualitas
tanaman jagung. Jagung merupakan tanaman yang dapat memproduksi dan
dengan kecepatan akumulasi biomas (diatas bagian tanaman) yang paling tinggi,
sehingga potensial paling banyak menghasilkan biomas pakan per satuan waktu
dan luas.
Berat/bobot biomas merupakan ukuran yang digunakan untuk melihat hasil
akhir pertumbuhan tanaman ketika panen dilakukan. Ukuran ini menjadi gambaran
potensi pertumbuhan tanaman sebagai interaksi dari faktor-faktor pertumbuhan
yang ada. Bobot biomas jagung dipengaruhi oleh populasi tanaman (Akil et al,
2004) dan umur panen (Junaedi dan Nurhalisyah, 2008).Selain buah atau bijinya,
tanaman jagung menghasilkan limbah dengan proporsi yang bervariasi dengan
proporsi terbesar adalah batang jagung (stover) diikuti dengan daun, tongkol dan
kulit buah jagung (Sariubang dan Herniawati, 2011).
Tabel 2. Bobot Tongkol, Jerami, dan Total Biomassa Limbah Tanaman varietas
unggul jagung yang diuji
Varietas
Bima 9

Bobot Tongkol
(g/tanaman)
26,03c

Bobot Jerami
(g/tanaman)
236,83b

Bobot Total Limbah
(g/tanaman)
262,87b

Bima 10

18,24b

240,50b

258,74b

Anoman

16,91ab

138,33ab

155,24ab

Gumarang

14,99ab

115,17ab

130,16ab

Sukma raga

10,27a

246,33b

256,60b

Srikandi Kuning

13,25ab

193,67ab

206,92ab

Provit-A1

14,63ab

100,84a

115,46a

Provit-A2

14,26ab

130,34ab

144,60ab

Rataan

16,07

175,25

191,32

Ket : Angka yang diikuti oleh huruf berbeda pada kolom yang sama, berbeda nyata
menurut Uji Duncan 5%

Hasil analisis terhadap limbah (hasil samping) tanaman jagung yaitu berat
tongkol, berat jerami (daun dan batang) dan total berat limbah tanaman jagung
disajikan pada Tabel 2. Hasil analisis pada Tabel 2, terlihat perlakuan varietas yang
diuji berpengaruh nyata terhadap bobot tongkol tanaman. Rata-rata bobot tongkol
tanaman tertinggi dihasilkan oleh varietas jagung Bima-9, yaitu 262,87 gram dan
berbeda nyata (p<0,05) bila dibandingkan dengan varietas lainnya. Bobot tongkol
terendah dihasilkan oleh varietas Sukmaraga, yaitu 10,27 gram. Bobot tongkol
merupakan salah satu komponen hasil selain panjang tongkol dan diameter
tongkol yang mempengaruhi hasil tanaman jagung. Umumnya bobot tongkol
berkorelasi positif dengan hasil tanaman jagung (Ariwibawa, 2012).
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Tongkol jagung merupakan sumber serat yang baik tetapi pemakaiannya
sangat terbatas karena nilai TDN dan kadar protein cukup rendah dibandingkan
dengan bagian lainnya (Umiasih dan Wina, 2008). Nilai kecemaan kulit jagung dan
tongkol (60%) ini hampir sarna dengan nilai keeemaan rumput Gajah sehingga
kedua bahan ini dapat menggantikan rumput Gajah sebagai sumber hijauan. Untuk
meningkatkan nilai nutrisi atau nilai kecemaan bahan keringnya dan menjadi lebih
palatabel bagi temak dapat dilakukan fermentasi tongkol jagung menggunakan
Trichoderma virideae (Rohaeniet al, 2006). Penggunaan tongkol jagung sebagai
sumber serat bagi ternak ruminansia perlu diikuti oleh penambahan bahan lain
sebagai sumber protein, mineral, dan vitamin agar ternak dapat tumbuh optimum
(Sariubang dan Herniawati, 2011).
Hasil pada Tabel 2 juga memperlihatkan bahwa perlakuan varietas yang diuji
memberikan pengaruh nyata terhadap produksi jerami jagung (p<0,05). Rata-rata
bobot jerami tanaman tertinggi dihasilkan oleh varietas jagung Sukmaraga, Bima10, dan Bima-9 yaitu masing-masing 246,33; 240,50; dan 236,38 g/tanaman dan
berbeda nyata (p<0,05) bila dibandingkan dengan varietas Provit-A1. Rata-rata
bobot jerami terendah dihasilkan oleh varietas Provit-A1 yaitu 100,84 g/tanaman.
Terhadap parameter total limbah tanaman, perlakuan varietas yang diuji
memberikan pengaruh nyata (p<0,05) terhadap total limbah tanaman yang
dihasilkan. Total limbah tanaman tertinggi dihasilkan varietas Bima-9, Bima-10,
dan Sukmaraga, yaitu masing-masing 262,87; 258,74; dan 256,60 g/tanaman.
Tingginya total limbah yang dihasilkan oleh ketiga varietas tersebut karena
ditunjang oleh bobot jerami dan bobot tongkol yang lebih tinggi dibandingkan
varietas lainnya. Rata-rata bobot limbah terendah dihasilkan oleh varietas ProvitA1 yaitu 105,46 g/tanaman.
Tingkat hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat variasi di antara
varietas tanaman walaupun berada dalam lingkungan tumbuh yang sama. Hal ini
sejalan dengan Akil (2004), yang menyatakan bahwa biomas segar tanaman
jagung dipengaruhi oleh pula varietas tanaman. Hal ini dapat dipahami bahwa
pertambahan bahan baru tanaman berhubungan dengan kemampuan tanaman
melakukan aktivitas fotosintesis dan efisiensi sintesis biomas. Biomass tanaman
meliputi semua bahan tanaman yang secara kasar, berasal dari hasil fotosintesis,
serapan unsur hara dan air yang diolah melalui proses biosintesis. Menurut
Gardner et al, (1991) pertambahan bahan kering umumnya merupakan reduksi
karbon dioksida. Sehingga tingkatan biomas diukur pada berat biomas akhir saat
panen, dengan asumsi pertambahan berat diikuti oleh pertambahan ukuran
lainnya secara kuantitatif.
Kualitas pakan dari bagian tanaman jagung sangat berbeda. Daun jagung
adalah yang paling baik kualitas pakannya dibandingkan dengan batang maupun
kelobot, sedang jagung yang paling sesuai untuk produksi jagung cacah adalah
varietas jagung yang selai total hasil biomasnya tinggi juga relatif banyak
menghasilkan daun, (Sariubang dan Herniawati, 2011). Walaupun biomas jagung
mempunyai kualitas yang lebih baik daripada jerami padi, namun sebaiknya
dikombinasikan/disuplementasi dengan bahan pakan lain sebagai sumber protein.
Pengayaan terhadap limbah tanaman jagung dapat pula dilakukan melalui
fermentasi, amoniasi, dibuat hay maupun silase, sekaligus sebagai upaya
memperpanjang daya simpan (Umiasih dan Wina, 2008).
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KESIMPULAN
Perlakuan varietas berpengaruh nyata terhadap komponen hasil (jumlah
baris tongkol dan jumlah butir per baris) dan hasil pipilan kering jagung. Produksi
pipilan kering jagung tertinggi dihasilkan oleh varietas Bima-9 yaitu 102,00
gram/tanaman.
Perlakuan varietas berpengaruh nyata terhadap produksi biomas limbah
tanaman jagung. Produksi biomas limbah tertinggi dihasilkan verietas Bima-9,
Bima-10, dan Sukmaraga masing-masing 262,87; 258,74; dan 256,60
gram/tanaman.
Berdasarkan hasil pipilan kering jagung dan produksi biomas pakan yang
dihasilkan, varietas Bima-9 merupakan varietas yang paling cocok dikembangkan
secara terpadu dengan ternak pada lahan kering di Maluku Utara.
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ABSTRAK
Permintaan daging terus meningkat sejalan dengan perbaikan pendapatan dan
peningkatan jumlah penduduk. Dengan menggunakan asumsi prediksi
performance dari beberapa faktor, yakni pertumbuhan penduduk sekitar 1,49%,
pertumbuhan ekonomi sekitar 6,6%, angka elastisitas daging sapi sekitar 1,2, dan
faktor koreksi kebutuhan daging saat Hari Besar Keagamaan dan Nasional, maka
diprediksikan tingkat konsumsi daging sapi per kapita pada tahun 2012 adalah
1,984 kg. Selanjutnya dari hasil perhitungan takaran tersebut secara matematik
diperoleh perkiraan kebutuhan konsumsi masyarakat terhadap daging sapi secara
keseluruhan adalah sekitar 484 ribu ton pada tahun 2012. Pada tahun 2010 telah
dicanangkan Permentan No. 19/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Program
Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK) yang diharapkan mampu
memenuhi kebutuhan daging sapi dalam negeri. Berdasarkan pekiraan APFINDO
(2009), kebutuhan daging tahun 2014 sebesar 414.317 ton dan diperkirakan pada
tahun tersebut masih ada kekurangan daging sebesar 9,8 %. Target yang
dicanangkan oleh Direktur Jenderal Peternakan (2009) untuk mencapai
swasembada daging pada tahun 2014 adalah untuk perbibitan ternak jumlah
perkawinan (service per conception / S/C) rata-rata 1,55 dan jarak beranak kurang
dari 14 bulan serta kebuntingan mencapai 70 %. Permasalahan perbibitan yang
ditemui di lapang terkait dengan upaya peningkatan populasi dengan sistem
perkawinan Inseminasi Buatan ( IB ) antara lain jumlah perkawinan (S/C) pada
ternak Brahman Cross yang tinggi (rata-rata berkisar 4-5 kali baru terjadi
kebuntingan) dan persentase kebuntingan yang rendah (20–50%). Oleh karena
itu, perlu dikaji potensi perbibitan pedesaan/VBC pada sapi potong guna
mendukung ketahanan pangan.

Kata kunci : Pembibitan, Village Breeding Centre (VBC)
PENDAHULUAN
Berdasarkan perkiraan APFINDO (2009), kebutuhan daging tahun 2014
sebesar 414.317 ton dan dari kebutuhan tersebut yang dapat dipenuhi dari
pemotongan sapi lokal baru mencapai 66,2 %, sedangkan sisanya sebesar 33,8%
dipenuhi dari impor, namun demikian diperkirakan pada tahun tersebut masih ada
kekurangan daging sebesar 9,8 %. Data yang hampir sama ditunjukkan oleh
Darmawan (2009) bahwa kemampuan sapi-sapi lokal untuk mensuplai kebutuhan
daging hanya 70 %, sementara sisanya dipenuhi dari impor. Impor dalam bentuk
sapi bakalan, daging dan jeroan diperkirakan antara 50.000 – 75.000 ton/tahun.
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Kesenjangan antara impor yang masih tinggi dengan suplai mengakibatkan
swasembada daging yang semula direncanakan tahun 2010 diundur menjadi tahun
2014. Target yang dicanangkan oleh Direktur Jenderal Peternakan (2009) untuk
mencapai swasembada daging pada tahun 2014 adalah untuk perbibitan ternak
jumlah perkawinan (service per conception / S/C) rata-rata 1,55 dan jarak beranak
kurang dari 14 bulan serta kebuntingan mencapai 70 %. Sedang untuk
penggemukan target pertambahan bobot badan harian (PBBH) untuk sapi
Peranakan Ongole (PO) lebih dari 0,7 kg/hari dan sapi persilangan dengan sapi
sub tropis lebih besar 0,9 kg/hari dengan bobot potong untuk sapi lokal dan
persilangan dengan sub tropis masing-masing lebih dari 400 kg dan 500 kg.
Pelaksanaan Progam Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK)
merupakan program nasional dengan sasaran untuk meningkatan ketersediaan
daging yang berasal dari ternak sapi lokal hingga mencapai 90 – 95 %. Sasaran
yang telah ditetapkan dalam implementasi PSDSK 2014, antara lain, adalah (1)
Meningkatnya populasi sapi potong menjadi 14,2 juta ekor tahun 2014 dengan
rata-rata pertumbuhan sebesar 12,48%, (2) Meningkatnya produksi daging dalam
negeri sebesar 420,3 ribu ton pada tahun 2014 atau meningkat 10,4% setiap
tahunnya, dan (3) Tercapaianya penurunan impor sapi dan daging sehingga hanya
mencapai 10% dari kebutuhan konsumsi masyarakat (Anoninus, 2010).
Dengan demikian upaya perbaikkan mutu sapi potong melalui penumbuhan
dan pengembangan Village Breeding Centre (VBC) yang sesuai dengan Good
Breeding Practice spesifik lokasi agroekosistem di wilayah pedesaan sentra usaha
peternakan sapi potong masih sangat perlu dilakukan. Program seleksi dalam
pemuliaan ternak sapi potong dipergunakan untuk perbaikkan sifat-sifat yang
mempunyai heritabilitas tinggi, seperti halnya berat lahir, PBBH prasapih dan berat
sapih (Mason dan Buvanendran, 1982; Silcox, 2001; Taufik dan Sodiq, 2002 ). Selain
itu menurut Mason dan Buvanendran (1982), agar program seleksi mempunyai
efektifitas tinggi sebaiknya antara sifat yang dipakai sebagai dasar seleksi dari tetua
dengan sifat yang diperbaiki pada turunannya berkorelasi genotip atau penotip pada
tingkatan sedang - tinggi.
METODOLOGI
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder
yang dikumpulkan oleh petugas lapang. Data yang terkumpul sejak tahun 2010
sampai dengan tahun 2012 dianalisa secara deskriptif, dan untuk beberapa
variabel dilakukan pengolahan statistik sederhana. Wawancara dengan BPTP dan
peternak dilakukan secara terbatas untuk memperoleh tambahan informasi yang
relevan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penentuan Lokasi
Penentuan lokasi Village Breeding Centre (VBC) di BPTP yang berada di
pulau Jawa, didasarkan pada pemahaman kondisi lingkungan yang telah diperoleh
pada tahun sebelumnya, terdapat kelompok tani/ ternak (kondisi eksisting) yang
dinilai dinamika kelompoknya sangat aktif, sehingga diharapkan dapat sebagai pijakan
untuk menumbuhkan M-VBC, tercukupinya Sumber Daya Manusia (SDM) di BPTP
maupun dinas terkait.
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Tabel 1.Kondisi exsisting daerah terpilih sebagai eskalasi wilayah M-VBC berdasarkan
tolok ukur yang dipakai penetapan sebagai lokasi VBC sapi potong.
Tolok ukur kondisi untuk
Kondisi exsisting
lokasi VBC
Kepadatan sapi potong induk :
Diestimasikan lebih dari 3 ekor per Ha
Implementasi program IB :

-

-

Kesukaan/prefrensi peternak :

Sebagian besar peternak dapat menerima
program IB, akan tetapi untuksapi sonok*
peternaknya lebih menyukai kawin alam dengan
pejantan unggul lokal.
Keseluruhan peternak sudah sepenuhnya
(minded) menerima program IB; tidak terdapat
pejantan lokal di wilayah dusun/ desa setempat.
Terdapat tenaga inseminator yang berpotensi
melayani IB
Keseluruhan peternak sapi potong memelihara
sapi potong induk (sapi Madura , sapi PO,
persilangan SimPO atau LimPO)

*)Sapi Madura Induk yang khusus dipelihara dengan tujuan untuk kesenian lokal masyrakat
Madura (dari sisi kemolekan tubuh eksterior)

Profil agroekosistem lokasi eskalasi wilayah M-VBC
Profil agroekosisten Kepulauan Jawa yang berkaitan dengan persyaratan
sebagai lokasi M-VBC sapi potong adalah seperti diuraikan di Tabel 2.
Tabel 2. Agroekosistem daerah eskalasi lokasi M-VBC yang berkaitan dengan
persyaratan sebagai lokasi VBC sapi potong.
Komponen
Kondisi exsisting
agroekosistem
Tipelogi lahan pertanian
Keseluruhan lahan tadah hujan/ lahan kering;
dan pola tanam yang
dengan pola tanam : jagung –jagung – bero atau
dominan
jagung-kacang tanah-bero. Ketela pohon hanya di
sekeliling lahan tegalan, pinggir jalan atau sebagian
kecil tumpangsari dengan jagung
Sekitar 75% merupakan lahan sawah berpengairan
½ teknis; dengan pola tanam padi-padi-jagung/
tembakau
Populasi:
Petani pemilik lahan
Buruh tani
Di luar bidang pertanian
Petani peternak sapi
potong
Populasi ternak
ruminansia
Kepadatan teknik ternak
sapi potong induk
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64 %
18 %
12%
± 93%
Sekitar 96 % populasi ternak ruminansia adalah
sapi potong
+3,28 ekor/ Ha
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Dilihat dari sisi tipelogi lahan pertanian yang dominan, kepulauan jawa
memiliki potensi ketersediaan bahan pakan untuk sapi potong induk yang memadai
sepanjang tahun (musim hujan maupun kemarau) asalkan selalu terjaga
rasionalisasi keseimbangan antara jumlah sapi (dalam satuan Unit Ternak) dengan
kapasitas ketersediaan bahan pakan, khususnya HPT. Pasokan pakan yang rendah
secara kuantitas maupun kualitas terjadi mulai dari pertengahan musim kemarau
hingga awal musim hujan. Secara umum bahan pakan yang diberikan peternak ke
sapi potong induk pada musim kemarau adalah rumput lapangan kering, tebon
kering, daun kacang tanah, dedak padi serta jerami padi. Sedangkan pada musim
hujan terdiri dari rumput gajah dan lapangan segar, serta tebon segar.
Wilayah jawa termasuk kawasan dengan kepadatan sapi potong yang
cukup tinggi (sekitar 1,6 UT per Ha). Dengan demikian dari sisi ketersediaan materi
sapi potong induk sangat berpotensi untuk ditumbuh kembangkan sebagai wilayah
VBC sapi potong, asalkan IKT wilayah dapat dipertahankan minimal 1,7, artinya
Ketersediaan bahan kering (BK) dapat dicerna dari HPT per hari adalah setidaknya 1,7
kali tingkat kebutuhan BK bagi seluruh ternak sapi di wilayah yang bersangkutan.
Wilayah jawa tidak terdapat kompentisi/ persaingan penggunaan HPT
maupun limbah agroindustri lain (misal dedak padi, dedak/ empok jagung) antara
ternak sapi potong dengan ternak ruminansia lain. Dikarenakan sekitar 96 %
populasi ternak ruminansianya adalah sapi potong (Tabel 2), dengan demikian
seluruh potensi produksi bahan HPT maupun limbah agroindustri dapat
diperhitungkan tersedia untuk sapi potong yang ada.
Profil usahaternak sapi potong di lokasi VBC
Jenis usaha ternak sapi potong exsisting yang paling dominan, yakni
hampir 100%, di wilayah VBC adalah usaha ternak pembiakan sapi potong, artinya
memelihara sapi potong induk dengan produk utama yang dijual adalah anak sapi
hasil turunanya (pedet) tanpa ada upaya seleksi dan pola perkawinan yang
terprogram.
Penjualan pedet belum terjadwal secara tetap/ terprogram, melainkan
dijual manakala terdapat kebutuhan keluarga yang mendesak. Sedang pedet
betina dipelihara terus apabila tidak ada kebutuhan keluarga yang mendesak.
Bangsa sapi potong yang paling banyak dibudidayakan dan berkembang
adalah bangsa sapi PO. Beberapa wilayah terdapat peternak yang melakukan
persilangan sapi Simmental x PO (SimPO), dan/ atau Limousin x PO (LimPO).
Selain itu bangsa sapi yang dibudidayakan antara lain sapi Bali dan sapi Madura.
Peresentase semen yang digunakan untuk IB disajikan dalam Gambar 1.
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rataan peternak
pengguna
semen sesuai
bangsa sapi
(%), Limousine,
23.33, 23%

Ongole
Brahman
Simmental
Limousine

rataan peternak
pengguna
semen sesuai
bangsa sapi
(%), Ongole,
35, 35%

rataan peternak
pengguna
semen sesuai
bangsa sapi
(%), Simmental,
40, 40%

rataan peternak
pengguna
semen sesuai
bangsa sapi
(%), Brahman,
1.57, 2%

Gambar 1. Rataan peternak pengguna semen sesuai bangsa sapi (%) di Pulau
Jawa Tahun 2009-2012
Peternak lebih banyakmenggunakan semen bangsa sapi Simmental (40%),
karena pertambahan bobot badan harian (“Average Daily Gain” = ADG), tingkat
konversi pakan (“feed convention rate”), dan komposisi karkas lebih tinggi dengan
komponen tulang lebih rendah (Hadi dan Ilham, 2000).
Sebagian besar skala usaha peternakan di Jawa berkisar 1 – 3 ekor sapi
induk per peternak, dengan sistem pemeliharaan yang tidak berorientasi komersial
(tradisional), terutama pada sistem pemberian pakannya yang masih irrasional,
dan target produksi serta penjualan hasil yang tidak terprogram. Namun demikian
program IB telah dapat diterima/ diadopsi oleh semua peternak, kecuali peternak
sapi Madura Sonok yang tetap memilih kawin alam dengan menggunakan pejantan
lokal sapi Madura yang dikenal unggul (sapi Madura jantan untuk karapan).
Implementasi program IB sudah dapat diterima dalam sistem perkawinan
sapi oleh sebagian besar peternak, dapat dianggap sebagai potensi/ kekuatan dari
sisi kondisi internal untuk ditumbuh kembangkan sebagai wilayah M-VBC sapi
potong.
Demikian pula dengan struktur populasi sapi potong atas dasar tingkatan
umur dan status fisiologis didominasi oleh sapi potong induk (Gambar 2), dan ini
dapat pula dianggap potensi/ kekuatan dari sisi kondisi internal untuk ditumbuh
kembangkan sebagai wilayah M-VBC sapi potong. Berdasarkan potensi–potensi/
kekuatan dari sisi internal maka di wilayah jawa dapat dikembangkan menjadi
sentra usaha pembibitan sapi potong rakyat atau VBC dengan memperbaiki
orientasi dalam usahaternak para peternaknya ke arah yang sesuai dengan kaidah
– kaidah agribisnis sapi potong (meskipun dalam skala usaha kecil), efisiensi
pemberian pakan, dan meningkatkan IKT wilayah.
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49%
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Pedet betina

10%
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Gambar 1.Struktur populasi sapi potong pendampingan PSDSK oleh BPTP di Jawa
Permasalahan usahaternak sapi potong induk exsisting
Permasalahan exsisting yang berasal dari situasi yang ada (permasalahan
internal) berkaitan dengan penumbuhan dan pengembangan sebagai wilayah VBC
sapi potong adalah sebagai berikut :
a. Sebagian besar peternak berkemampuan modal rendah (berskala usaha kecil)
b. Sebagian besar peternak orientasi usahaternaknya belum komersial murni,
dan hanya bersifat subsisten serta sapi lebih difungsikan sebagai tabungan.
c. Sebagian besar peternak berpendidikan formal rendah (SDM rendah)
d. Belum berkembangnya pemahaman di sebagian besar peternak tentang
pentingnya ransum yang rasional.
e. Ketersedian HPT sumber protein kasar (PK) sangat kurang.
f. Ketersediaan pejantan sapi Madura unggul untuk kawin alam sangat kurang.
g. Kisaran/ rata - rata nilai/ harga jual padet (umur 4 – 5 bulan) masih di bawah
harga maksimal pada umumnya di pasaran.
h. Tidak adanya keseragaman bangsa sapi karena didominasi sapi silangan yang
tidak disertai informasi asal usul perkawinannya.
i. Belum berkembangnya pemahaman di sebagian besar peternak tentang
pentingnya ransum yang rasional
j. Ketersedian HPT sumber protein kasar (PK) sangat kurang.
Sedang permasalahan exsisting yang ada di luar lingkungan (permasalahan
eksternal) dan diperkirakan dapat menghambat dan mengancam pertumbuhan
dan pengembangannya sebagai wilayah VBC sapi potong adalah sebagai berikut :
a. Harga sapi ditentukan mekanisme pasar dan tidak dikuasainya segmen (jalur)
pemesaran ternak sapi, sehingga menyebabkan posisi tawar peternak sebagai
produsen sangat lemah. Masalah ini diperberat pula dengan kurang
mampunya para peternak atau kalah mahir dibandingkan para pedagang sapi
(belantik sapi) dalam menaksir bobot hidup.
b. Kualitas sapi pejantan donatur semen beku (frozen semen) di BBIB kurang
memadai sebagai elite bulls (khususnya untuk sapi Madura), dan layanan IB
yang berkaitan dengan ketepatan waktu inseminasi dan kualitas straw kurang
memadai untuk mendukung prestasi interval beranak yang optimal.
Eskalasi Kelompok Sapi Induk Potong (SIP)
Salah satu karakteristik utama wilayah VBC adalah adanya populasi sapi
potong induk pilihan/ terseleksi atau Kelompok SIP. Upaya mengaktualisasikan
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adanya Kelompok SIP ini melalui kegiatan penjaringan (screening test) atas dasar
seleksi individu (individual performance test) dalam populasi sapi potong induk
exsisting dengan melakukan pendataan (identifikasi) keseluruhan sapi potong
induk yang ada di lokasi. Seleksi berdasarkan ukuran tubuh (kuantitatif) dan
bentuk tubuh (kualitatif) yang menjadi ciri sapi, antara lain bentuk kepala secara
keseluruhan, warna bulu, bentuk badan, ukuran kaki sampai warna bulu ekor.
Seleksi hanya berlaku pada induk sapi dengan harapan induk cepat produksi dan
pada induk yang sudah beranak yang berarti induk tersebut sudah fertil (tidak
mandul).
Seleksi juga berdampak pada kenaikan harga, karena induk sapi maupun
pedet yang memenuhi kriteria seleksi harganya labih mahal dibanding yang tidak
masuk seleksi. Bahkan kalau sapi tersebut memenuhi kriteria seleksi secara
kuantitatif maupun kualitatif, harganya jauh lebih tinggi.Dampak lain dengan
adanya perbibitan permintaan akan ternak sapi hasil seleksi makin tinggi, terbukti
80% pedet jantan hasil seleksi terjual, sedang yang betina ternak yang terjual
20%.
Dalam membentuk kelompok Sapi Induk Pilihan sebagai populasi dasar yang
dikembangkan dalam VBC perlu digunakan parameter untuk seleksi performance
individu yang sangat mudah dilakukan oleh para peternak sapi potong rakyat di
pedesaan, dan parameter tersebut tampilan kinerjanya dapat dipastikan tidak
nyata (sangat kecil sekali) dipengaruhi oleh faktor lingkungan, terutama latar
belakang pakan yang diperolehnya (Yusran dan Santoso, 2004).
Sapi – sapi induk yang masuk dalam populasi dasar ditingkatkan
produktivitasnya hingga maksimal, terutama prestasi tampilan dalam menghasilkan
anak sapi sapihan (sampai dengan disapih). Untuk itu sapi induk harus dapat seawal
mungkin (kurang dari 70 hari) mengalami berahi kembali (postpartum), yang dapat
dicapai dengan mengupayakan kondisi tubuh (body condition score= BCS) yang
bagus/ prima sebelum beranak dan disertai dengan pemberian ransum pakan yang
berkualitas tinggi selama 3 bulan pertama menyusui (surge feeding postpartum)
(Yusran dan Santoso, 2004). Selain itu sapi – sapi induk tersebut harus memperoleh
perlakuan pelayanan perkawinan (layanan IB) yang utama dengan target S/C  2.
(Yusran dan Santoso, 2004).
Sapi – sapi induk pilihan tersebut harus selalu memperoleh pasokan nutrien
yang sesuai kebutuhannya, agar setiap ekor sapi potong induk pilihan/ terseleksi
dalam populasi dasar dapat menampilkan produktivitas sesuai dengan kemampuan
sebenarnya. Untuk itu di wilayah VBC diciptakan daya dukung wilayah atas dasar
ketersediaan pakan yang memadai, yakni Indek Daya Dukung Wilayah (Carrying
capacity Index) minimal 3 (marginally sati sfactory), yang mempunyai pengertian
bahwa jumlah pakan (kuantitas dan kualitas) yang eksisting tersedia di wilayah adalah
masih 3 kali lipat dari jumlah kebutuhan pakan/ nutrien eksisting untuk tingkat
produksi optimal (Thahar dan Mayuddin, 1993).
Kegiatan seleksi untuk sapi induk ini diharapkan dilakukan berkelanjutan
secara terus menerus dan berkembang secara partisipatif oleh peternak.
Permasalahan perbibitan yang ditemui di lapang terkait dengan upaya peningkatan
populasi dengan sistem perkawinan Inseminasi Buatan ( IB ) antara lain jumlah
perkawinan (S/C) pada ternak Brahman Cross yang tinggi (rata-rata berkisar 4-5
kali baru terjadi kebuntingan) dan persentase kebuntingan yang rendah (20–50%)
. Sumadi et al (2009) mengatakan bahwa sapi hasil persilangan antara sapi lokal
dengan sapi sub tropis selalu mengalami kesulitan kebuntingan dan menyarankan
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agar persilangan sapi lokal dengan sub tropis sebaiknya dilakukan pada satu kali
persilangan saja.
Akibat dari tingginya angka perkawinan menyebabkan jarak beranak
mencapai 21 bulan dan angka kelahiran dicapai 21.68 % (Direktur Budidaya
Ternak Ruminansia, 2009). Sedangkan permasalahan penggemukan sapi potong
yang ditemui di lapang antara lain bobot sapi bakalan yang masih rendah (kurang
dari 250 kg), disamping kualitas dan kuantitas pakan juga rendah sehingga PBBH
dibawah standar dan untuk mencapai bobot potong memerlukan waktu yang lama.
KESIMPULAN
Wilayah Jawa dapat ditumbuhkan/ dibangun dan berkembang sebagai
Kawasan usaha pembibitan sapi potong rakyat (VBC) manakala memperoleh
dukungan yang kuat dalam masalah permodalan yang dimiliki peternak,
keterampilan peternak, ketersediaan pasokan pakan berkualitas, keberadaan sapi
potong induk berkualitas, dan dinamika mutasi ternak sapi yang dapat
dikendalikan.
DAFTAR PUSTAKA
Anonimus.2010. Pedoman Teknis Kegiatan Operasional PSDS 2014. DirjenNak,
Kementerian Pertanian. Jakarta.
Mason, I.L. and V. Buvanendran. 1982. Breeding plans for ruminant livestock in
the tropics.FAO Anim. Prod. and Health Paper. FAO of The United Nations,
Rome.
Silcox Ronnie. 2001. Breeding programs for small beef herds.The Univ. of Georgia
College of Agric.And Environmental Sci. Cooperative Extension Service.
Tawfik Ezzat S., dan Akhmad Sodiq. 2002. Basic concept of animal breeding : Some
considerations in genetic improvement.J. Produksi Ternak Vol. 4. No. 1 : 44
– 51.
Thahar, A. and P. Mahyuddin. 1993. Feed Resources. In : Draught Anim. System
and Management : an Indonesian study. Edt. Teleni et.al.ACIAR Monograph
No. 19.
Yusran, M. A., dan Pudji Santoso. 2004. Pengkajian model kawasan usaha
pembibitan sapi potong rakyat di Jawa Timur. J. Ilmu-Ilmu Peternakan. Vol.
14 (2) : 38 – 66.

Prosiding Seminar Regional: Akselerasi Inovasi Teknologi Pertanian Mendukung
Ketahanan Pangan Dalam Mengantisipasi Perubahan Iklim Di Wilayah Kepulauan

197

POTENSI KETAHANAN PAKAN DARI LIMBAH PERTANIAN
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ABSTRAK
Faktor pakan memberikan pengaruh besar terhadap produktivitas ternak.
Komponen biaya pakan mencapai 60-80% dari keseluruhan biaya produksi dalam
budidaya ternak sapi potong. Tujuan penulisan makalah adalah memberikan
gambaran mengenai potensi mewujudkan ketahanan pakan melalui pemanfaatan
limbah pertanian untuk mendukung usaha ternak sapi potong di wilayah kepulauan
Maluku dan Maluku Utara. Data yang digunakan berasal dari data statistik yang
dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik tingkat provinsi dan Statistik Peternakan dan
Kesehatan Hewan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan, Kemtan. Data tersebut meliputi: populasi ternak, produksi
daging, jumlah pemotongan ternak tercatat, dan luas panen komoditas tanaman
pangan sebagai penghasil limbah pertanian yang berpotensi dijadikan sumber
pakan ternak murah serta data program pemerintah dari Direktorat Pakan Ternak,
Ditjennak, Kemtan. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Potensi
penyediaan limbah pertanian untuk pakan ternak terlihat cukup besar, ditunjukkan
oleh produksi tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, kacang tanah dan ubi kayu)
yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hasil analisis perhitungan
kapasitas peningkatan populasi sapi di Maluku mencapai 111,45%, sedangkan di
Maluku Utara bahkan mencapai 219,74%. Potensi pemanfaatan limbah pertanian
sebagai pakan ternak di Maluku sebesar 284.490 ton dapat menampung
peningkatan populasi sapi sebanyak 58.688 ST. Sedangkan di Maluku Utara,
potensi pemanfaatan limbah pertanian sebesar 372.283 ton masih membuka
peluang untuk meningkatkan populasi sapi sebanyak 100.137 ST. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sumberdaya lokal yang potensial
sebagai sumber pakan dapat mendorong usaha pengembangan peternakan sapi
potong mewujudkan ketahanan pangan asal ternak.

Kata kunci: ketahanan pakan, sapi potong, limbah pertanian, ketahanan pangan
PENDAHULUAN

Ketahanan pangan menjadi isu strategis yang banyak diulas dalam
beberapa tahun terakhir terkait dengan perubahan iklim yang dampaknya
dirasakan semakin nyata terutama terhadap produksi pangan. Organisasi Pangan
Dunia (FAO) menyatakan bahwa perkembangan dunia pertanian memiliki peran
utama dalam mewujudkan ketahanan pangan. Hal ini didasari oleh pesatnya laju
pertumbuhan produktivitas sektor pertanian selama akhir dekade, disamping
prediksi atas meningkatnya permintaan terhadap pangan, pakan dan energi (food,
feed and fuel). Dengan demikian, peran sektor pertanian tidak hanya terbatas
sebagai penyedia kebutuhan pangan, akan tetapi juga dalam penyediaan pakan
dan energi.

198

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Ketahanan pangan dapat didekati dari sisi penyediaan pangan nabati yang
bersumber dari tanaman dan pangan hewani yang berasal dari ternak atau ikan.
Laju konsumsi pangan baik nabati maupun hewani cenderung akan terus
meningkat bahkan peningkatannya akan signifikan terhadap pertambahan
populasi penduduk. Terkait pangan hewani, Delgado (1999) dalam Suharyanto
(2008) menyebutkan bahwa konsumsi pangan hewani sedang dan akan terus
meningkat pesat hingga tahun 2020 terutama di negara-negara sedang
berkembang.
Mendukung
pernyataan
tersebut,
Suharyanto
(2008)
mengemukakan bahwa di lain pihak, peningkatan konsumsi hewani tidak diimbangi
dengan peningkatan produksi ternak sebagai sumber penghasil pangan hewani
selain ikan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam dunia peternakan komponen
terpenting untuk mendukung peningkatan produksi ternak adalah ketersediaan
pakan yang menempati 70% dari total biaya produksi. Oleh karena itu, bukan
hanya ketahanan pangan yang perlu diperhatikan, namun juga ketahanan pakan
karena ketahanan pakan berimbas pada ketahanan pangan, khususnya pangan
hewani.
Program swasembada daging sapi yang dicanangkan pemerintah selama
beberapa tahun belakangan ini merupakan salah satu program prioritas dalam
mewujudkan ketahanan pangan asal hewan. Peningkatan populasi sapi potong
menjadi target yang harus direalisasikan oleh daerah untuk menekan laju impor
daging sapi akibat meningkatnya kebutuhan daging nasional. Disisi lain, produksi
daging domestik belum mampu memenuhi permintaan pasar dalam negeri yang
cenderung terus meningkat. Kasus pada tahun 2010 menunjukkan nilai impor
daging sapi mencapai lebih dari 300 ribu ton, nilai ini berada jauh di atas produksi
daging nasional pada tahun yang sama, yaitu 223 ribu ton, sementara kebutuhan
daging nasional pada tahun 2011 bahkan mencapai 526 ribu ton (Anonim, 2012).
Terdapat tiga strategi untuk merealisasikan swasembada daging, antara lain
melalui perbibitan dan pemuliabiakan sapi, terobosan peningkatan populasi sapi
dan perwujudan ketahanan pakan nasional.
Faktor pakan memberikan pengaruh besar terhadap produktivitas ternak.
Komponen biaya pakan mencapai 60-80% dari keseluruhan biaya produksi dalam
budidaya ternak sapi potong (Mariyono dan Romjali, 2007). Sementara itu,
pemenuhan terhadap bahan baku pakan masih mengandalkan impor. Pusat Data
dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) (2013) melaporkan bahwa secara
kumulatif, data impor sejak Januari sampai November 2012 menunjukkan volume
impor jagung dan kedele yang cukup besar, yaitu masing-masing 1,7 juta ton dan
1,9 juta ton. Angka tersebut hanya untuk memasok kebutuhan pakan ternak.
Masih besarnya impor bahan baku menimbulkan ketergantungan yang
tinggi terhadap pemenuhan pakan ternak dari importasi. Disadari bahwa importasi
dapat berimplikasi pada stabilitas harga dan kontinyuitas produk yang tidak
menentu. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi peternak dalam
mencukupi kebutuhan pakan ternaknya. Alternatif yang dapat dilakukan peternak
adalah mencari sumber bahan pakan murah yang tersedia secara lokal, misalnya
limbah usahatani atau hasil samping perkebunan. Potensi pakan murah dari limbah
usahatani dipengaruhi oleh luas panen dan produktivitas (Prasetyo, et, al., 2007).
Oleh karena itu kontinyuitas produksi pakan asal limbah ini juga tergantung pada
keberlanjutan usahatani tanaman pangan. Selain importasi bahan pakan,
tantangan lain yang juga dihadapi oleh produsen pakan ternak dalam mendukung
ketahanan pakan, disebutkan oleh Sudin (2001), antara lain masalah sosial, politik
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dan keamanan, otonomi daerah, dan sumberdaya manusia sebagai pengelola
usaha peternakan.
Dari kegiatan on farm perkebunan, hasil samping yang selama ini sudah
banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak adalah lumpur sawit atau bungkil
sawit. Masing-masing mampu diproduksi dari luasan lahan 1 hektar sebanyak
175.875 ton/tahun untuk lumpur sawit dan 143.896 ton/tahun untuk bungkil sawit
(Toharmat, 2009). Contoh tersebut menunjukkan bahwa potensi ketahanan pakan
dapat ditempuh melalui pemanfaatan limbah usahatani maupun perkebunan.
Praktek pemanfaatan limbah perkebunan sebagai bahan pakan ternak, seperti
kelapa sawit di Sumatra Barat (Sirnawati dan Hanifah, 2013) atau limbah kakao di
Sulawesi Selatan (Hanifah, 2013) menjadi lesson learned bahwa limbah
perkebunan yang ada di Maluku atau Maluku Utara juga dapat berfungsi
sedemikian halnya. Tentang integrasi, Sudaryanto dan Jamal (2001) menegaskan
bahwa sistem usahatani terintegrasi antara tanaman dan ternak merupakan upaya
untuk meningkatkan pengembangan sektor peternakan yang arahnya untuk
menuju pertanian berkelanjutan dengan penggunaan input luar yang rendah
(LEISA).
Di wilayah kepulauan, pengembangan usaha peternakan memiliki
tantangan tersendiri karena adanya perbedaan secara geografis dengan wilayah
daratan. Berdasarkan beberapa literatur, disebutkan bahwa kendala utama dalam
upaya mengembangkan usaha peternakan di wilayah kepulauan adalah distribusi,
baik menyangkut ternak hidup, produk ternak maupun input produksi yang
meliputi pakan, obat dan vaksin. Kendala transportasi juga dirasakan dalam
pemasaran ternak ataupun produk ternak ke pulau-pulau yang lebih padat
penduduknya, yang dinilai memiliki demand tinggi terhadap pangan. Hal ini pula
yang menimbulkan terjadinya pola konsumsi produk ternak (daging) tidak merata
antar pulau dan biasanya terkonsentrasi di pulau padat penduduk. Di sisi lain,
tingkat produksi daging di wilayah kepulauan juga tidak seimbang dengan tingkat
konsumsi karena terjadinya peningkatan populasi penduduk yang terfokus di pulau
padat penduduk. Satu hal lain yang tidak bisa dipungkiri sebagai kendala
pengembangan usaha peternakan di wilayah kepulauan adalah kondisi musim
akibat perubahan iklim yang dampaknya cukup terasa di tahun-tahun belakangan
ini. Kondisi musim tersebut mempengaruhi ketersediaan pakan yang berimplikasi
pada produktivitas ternak, misalnya pada musim kering, ketersediaan pakan
hijauan akan berkurang sehingga perlu substitusi pakan lain tanpa mengurangi
kandungan nutrisinya agar performans ternak tetap dapat dicapai seoptimal
mungkin sesuai potensi genetiknya.
Provinsi Maluku dan Maluku Utara merupakan wilayah kepulauan Indonesia
yang terletak di ujung timur laut Pulau Sulawesi. Sebagian besar wilayahnya adalah
lautan dengan ratusan pulau-pulau kecil yang tersebar. Provinsi Maluku terdiri dari
559 pulau dengan 10 pulau besarnya (BPS Maluku, 2012) dan terbagi dalam 11
kabupaten/kota, sedangkan Provinsi Maluku Utara terbagi menjadi 7 kabupaten
dan 2 kota (BPS Maluku Utara, 2012). Potensi lahan pertanian sebagai sumber
penyedia limbah usahatani di kedua provinsi ditunjukkan oleh trend peningkatan
luas panen komoditas tanaman pangan, terutama padi sawah, meskipun wilayah
yang menghasilkan padi sawah tidak meliputi seluruh kabupaten/kota, yaitu ada
di empat kabupaten di Provinsi Maluku dan lima kabupaten di Provinsi Maluku
Utara. Dengan demikian, dapat diketahui dimana saja lokasi-lokasi sebagai
penghasil limbah usahatani yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sentra
peternakan sapi potong.
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Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai potensi
mewujudkan ketahanan pakan melalui pemanfaatan limbah pertanian untuk
mendukung usaha ternak sapi potong di wilayah kepulauan Maluku dan Maluku
Utara. Menurut data BPS (2012 dan 2011), dilihat dari luas panen tanaman pangan
di Kepulauan Maluku dan Maluku Utara, terdapat biomassa melimpah sebagai
bahan pakan murah yang dihasilkan dari setiap musim panen padi, jagung, ubi
kayu, ubi jalar maupun kacang tanah. Oleh karena itu, diharapkan tulisan review
tentang teknologi pakan ini dapat mendukung terwujudnya ketahanan pakan yang
bermuara pada keberlanjutan usaha peternakan.
Penulisan review ini menggunakan data-data yang diterbitkan oleh Badan
Pusat Statistik (BPS) Maluku dan Maluku Utara pada tahun 2011 dan 2012 yang
meliputi populasi ternak sapi potong, produksi daging sapi potong, konsumsi
daging dan produksi tanaman pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang
tanah). Ada pula beberapa variabel yang dianalisis dengan menggunakan data dari
seri waktu lima tahun terakhir (2009-2013). Analisis data yang digunakan adalah
deskriptif kuantitatif dengan menampilkan tabel dan grafik sebagai visualisasi
untuk mempermudah pemahaman.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Produktivitas Sapi Potong
Dari 11 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Maluku, menurut data BPS
dari survey tahun 2011, seluruhnya sudah memiliki populasi sapi potong. Hal ini
berbeda dari kondisi pada tahun sebelumnya (2010), dimana terdapat dua
kabupaten yang bernilai nol dalam data populasi sapi potong (BPS Maluku, 2011).
Kabupaten yang menjadi sentra peternakan sapi potong ditinjau dari besarnya
populasi adalah Maluku Tengah, Buru dan Seram Bagian Barat. Sementara di
Maluku Utara, data BPS menunjukkan bahwa terdapat populasi sapi potong di
seluruh kabupaten/kota, baik data tahun 2010 maupun 2011, dengan populasi
tertinggi selama kurun waktu dua tahun tersebut terdapat di Kabupaten Tidore
Kepulauan. Di Maluku Utara, keragaan populasi sapi potong antar kabupaten
cenderung seragam, yaitu antara 1500-9000 ekor/kabupaten.
Analisis produktivitas sapi potong di Maluku dan Maluku Utara dilakukan
melalui pengamatan terhadap jumlah populasi, pemotongan ternak dan produksi
daging dengan menghitung persentase pertumbuhan pertahun (Tabel 1). Selama
periode tahun 2007 hingga 2012, secara rata-rata terjadi peningkatan populasi
sapi potong di kedua provinsi, dengan tingkat pertumbuhan di Maluku Utara
(6,75% pertahun) lebih tinggi dibandingkan di Maluku (1,98% pertahun).
Meskipun nilainya positif, ternyata di masing-masing provinsi pernah mengalami
pertumbuhan negatif bernilai sama sebesar 13% yang terjadi tahun 2010-2011 di
Maluku dan tahun 2008-2009 di Maluku Utara. Selain itu, di Maluku Utara pernah
terjadi stagnasi jumlah ternak pada tahun 2009-2010 sehingga nilai
pertumbuhannya adalah nol. Meningkatnya pertumbuhan populasi selama periode
lima tahun ini hendaknya dapat menjadi trigger bagi peningkatan usaha
peternakan rakyat agar mampu mengoptimalkan pemeliharaan ternak sesuai
potensi genetiknya.
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Tabel 1. Perkembangan populasi sapi pertahun di Maluku dan Maluku Utara (Tahun
2007-2012)
Provinsi
Maluku

Keterangan
2007
Populasi (ekor)
70.402
Pertumbuhan/thn (%)
Rataan pertumbuhan/
1,98
thn (%)
Maluku
Populasi (ekor)
42.842
Utara
Pertumbuhan/thn (%)
Rataan pertumbuhan/
6,75
thn (%)
Sumber: Ditjen PKH, 2012 (diolah)

2008
74.654
5,70

2009
79.162
5,69

2010
83.943
5,70

2011
73.976
(13,47)

2012*
78.922
6,27

51.656
17,06

45.488
(13,56)

45.488
-

60.840
25,23

64.066
5,04

Perkembangan populasi ternak juga dipengaruhi antara lain oleh
pemasukan ternak, pengeluaran ternak, kelahiran dan kematian ternak. Menurut
data Ditjen PKH (2012), di Maluku tidak pernah terjadi pemasukan maupun
pengeluaran ternak sapi selama periode 2008-2012. Sebaliknya, di Maluku Utara
pernah terjadi pemasukan sapi pada tahun 2008, 2011 dan 2012 masing-masing
berurutan sebesar 845 ekor, 1.032 ekor dan 1.078 ekor. Sedangkan data
pengeluaran sapi dari Maluku Utara tercatat sebanyak 989 ekor pada tahun 2011
dan 382 ekor di tahun 2012.
Data kelahiran sapi potong mengacu pada parameter yang dikeluarkan oleh
Ditjen PKH (2012), yaitu sebesar 19,9% di Maluku dan 21,9% di Maluku Utara,
dimana angka tersebut berasal dari survai rumahtangga nasional 2008 oleh BPS
dan Ditjennak. Persentase kelahiran tersebut hanya sedikit lebih rendah daripada
persentase nasional (22,3%). Hal ini berarti bahwa kedua provinsi memiliki potensi
yang sebenarnya memadai untuk meningkatkan populasi ternak sapi melalui
intensifikasi usaha peternakan rakyat, misalnya dalam bentuk usaha pembibitan.
Potensi ini didukung pula oleh rendahnya persentase kematian ternak sapi potong
terutama di Maluku Utara (1,74%) yang nilainya lebih rendah daripada persentase
kematian ternak sapi nasional (1,93%), sedangkan di Maluku nilainya lebih tinggi
(2,66%). Meskipun demikian, tren perkembangan populasi selama kurun waktu
enam tahun pada Gambar 1 menunjukkan bahwa populasi sapi potong di Maluku
lebih tinggi dibandingkan Maluku Utara (Ditjen PKH, 2012).
Hal lain yang juga mempengaruhi perkembangan populasi sapi adalah
aktivitas pemotongan ternak tercatat, yaitu pemotongan sapi yang dicatat oleh
petugas keurmaster atau petugas pencatat dan dilakukan di tempat-tempat rumah
pemotongan hewan. Tabel 2 menunjukkan bahwa secara rataan, perkembangan
pemotongan sapi di Maluku mendekati angka 3% pertahun, angka ini berbeda dari
Maluku Utara yang memiliki rataan bernilai negatif (-11% pertahun). Artinya,
pemotongan ternak di Maluku menjadi tantangan tersendiri bagi upaya
peningkatan populasi sapi agar dapat menjawab kebutuhan terhadap daging sapi.
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Gambar 1. Tren populasi sapi potong di Maluku dan Maluku Utara, 2007-2012
(Sumber: Ditjen PKH, 2012)

Tabel 2. Perkembangan pemotongan sapi pertahun di Maluku dan Maluku Utara
(Tahun 2008-2012)
Provinsi
Maluku

Keterangan
Pemotongan sapi (ekor)
Pertumbuhan/thn (%)
Rataan pertumbuhan/thn (%)
Maluku
Pemotongan sapi (ekor)
Utara
Pertumbuhan/thn (%)
Rataan pertumbuhan/thn (%)
Sumber: Ditjen PKH, 2012 (diolah)

2008
8154
2.98
5902

2009
9420
13.44

2010
9990
5.71

2011
8803
-13.48

2012*
9392
6.27

4142
-42.49

4142
0.00

4956
16.42

4207
-17.80

-10.97

Di lain pihak, menurunnya persentase pemotongan ternak di Maluku Utara
terjadi diduga karena adanya peningkatan populasi (seperti pada Grafik 1) tapi
tidak disertai dengan meningkatnya jumlah pemotongan ternak, sehingga
dimungkinkan bahwa ternak yang dipotong berasal dari pemasukan ternak yang
mencapai lebih dari 1000 ekor seperti sudah disebutkan sebelumnya. Oleh karena
itu, kecenderungan terhadap menurunnya persentase pemotongan tidak dapat
dijadikan alasan untuk tidak meningkatkan populasi ternak dengan dalih sudah
tercukupinya kebutuhan daging sapi akibat impor ternak.
Nilai perkembangan pemotongan ternak tercatat berimplikasi terhadap
produksi daging sapi. Berdasarkan data Ditjen PKH (2012), perkembangan
produksi daging di Maluku Utara selama periode 2009-2012 menunjukkan tren
positif dengan nilai 1,43% pertahun. Demikian halnya di Maluku Utara, meskipun
tren pemotongan ternak bernilai negatif, namun perkembangan produksi daging
justru bernilai positif dengan angka 12% pertahun.
Kepadatan Ternak Sapi Potong
Yang dimaksud dengan kepadatan ternak adalah pengukuran populasi
ternak ditinjau dari kepadatan ekonomi, kepadatan wilayah, dan kepadatan
usahatani. Masing-masing memiliki formula dan kriteria berbeda (Rouf, 2011),
antara lain:
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Kepadatan ekonomi =

Populasi sapi potong
Jumlah penduduk

X 1000
ST

Kriteria: sangat padat (> 300), padat (100-300), sedang (50-100) dan jarang
(<50)
Kepadatan wilayah =

Populasi sapi potong (ST)
Luas wilayah (km2)

Kriteria: sangat padat (> 50), padat (20-50), sedang (10-20) dan jarang (<10)

Kepadatan usahatani =

Populasi sapi potong (ST)
Luas usahatani (ha)

Kriteria: sangat padat (> 2,0), padat (1,0-2,0), sedang (0,25-1,0) dan jarang
(<0,25)
Populasi sapi potong yang dikonversi ke dalam Satuan Ternak (ST) mengacu
pada komposisi struktur ternak sapi potong yang dirilis Ditjennak tahun 2008, yaitu
sebagai berikut: di Maluku 54% sapi dewasa (1 ST), 22% sapi muda (0,5 ST) dan
24% anak sapi (0,25 ST), dengan asumsi struktur ternak tahun 2011 sama dengan
tahun 2008, maka populasi sapi sebanyak 73.976 ekor pada tahun 2011 setara
dengan 52.658 ST. Sementara di Maluku Utara, 60% sapi dewasa (1 ST), 21%
sapi muda (0,5 ST) dan 20% anak sapi (0,25 ST), dengan asumsi serupa di Maluku,
maka populasi sapi sebanyak 60.840 ekor pada tahun 2011 setara dengan 45.571
ST. Berdasarkan formula dan kriteria di atas, perhitungan kepadatan sapi potong
di Maluku dan Maluku Utara ditampilkan dalam Tabel 3.
Tabel 3. Kepadatan ternak berdasarkan kriteria kepadatan ekonomi, kepadatan
wilayah dan kepadatan usahatani di Maluku dan Maluku Utara Tahun 2011
Keterangan
Maluku
Maluku Utara
Skor
Kategori
Skor
Kategori
Kepadatan ekonomi
46,94
Jarang
57,23
Sedang
Kepadatan wilayah
0,97
Jarang
1,01
Jarang
Kepadatan usahatani 0,24
Jarang
0,28
Sedang
Tabel 3 memperlihatkan bahwa berdasarkan tiga kriteria tersebut,
kecenderungan kepadatan ternak di Maluku tergolong jarang, sedangkan di
Maluku Utara dapat dimasukkan dalam kategori sedang. Hal ini berarti bahwa
masih terbuka peluang besar untuk meningkatkan populasi ternak melalui
pemberdayaan peternakan rakyat, yang nantinya akan bermuara pada pemenuhan
kebutuhan daging domestik atau bahkan menjadikan wilayah kepulauan Maluku
dan Maluku Utara sebagai pemasok ternak/produk ternak ke daerah lain. Sebagai
perbandingan, hasil penghitungan di Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa
kecenderungan kepadatan sapi di provinsi tersebut tergolong sedang, dengan
rincian kepadatan ekonomi kategori padat, kepadatan usahatani kategori sedang
dan kepadatan wilayah kategori sedang (Rouf, 2011).
Sumber Pakan Alternatif
Penyediaan pakan ternak secara berkelanjutan merupakan kunci sukses
bagi usaha peternakan rakyat. Sumber pakan murah untuk sapi potong dapat
diperoleh dari limbah usahatani maupun agroindustri pertanian. Namun sumber
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pakan dari limbah umumnya memiliki kandungan nutrisi yang rendah sehingga
belum banyak dimanfaatkan sebagai pakan murah yang potensial. Inovasi pakan
murah yang dicetuskan oleh Loka Penelitian Sapi Potong Grati menargetkan usaha
pembibitan sapi potong lokal untuk: menekan kematian pedet pra sapih < 3%,
jarak beranak selambat-lambatnya 14 bulan, laju pertambahan bobot badan harian
(PBBH) pedet sampai dengan disapih umur 7 bulan sekurang-kurangnya 0,4 kg,
skor kegemukan induk selama menyusui berada dalam kategori sedang, dan usaha
pembibitan sapi potong lokal dapat memberikan keuntungan ekonomis (Mariyono
dan Romjali, 2007).
Selama ini, pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa kualitas pakan
yang diberikan pada sapi potong disesuaikan dengan kemampuan peternak dan
bukan disesuaikan dengan kebutuhan ternaknya. Menurut Umiyarsih dan
Anggraeny (2007), pakan hijauan yang diberikan bervariasi jenis dan jumlahnya,
sedangkan pakan penguat diberikan dalam jumlah yang tidak menentu sesuai
dengan ketersediaannya, yaitu pemberian dalam jumlah banyak saat musim
panen, dan sebaliknya sangat terbatas pada saat musim tanam. Oleh karena itu,
diperlukan strategi dalam pengelolaan limbah usahatani menjadi pakan ternak
agar kebutuhan pakan dapat selalu tercukupi sepanjang waktu.
Berikut ini beberapa sumber pakan alternatif yang berasal dari limbah
usahatani menurut Mariyono dan Romjali (2007), antara lain:
(1) Dedak padi. Sebagai pakan ternak sapi pembibitan, dedak padi dapat
menggantikan konsentrat komersial hingga 100% terutama untuk dedak
padi dengan kualitas pecah kulit (PK) 2 atau sparator.
(2) Kulit kopi dan kulit coklat. Pemanfaatan kulit kopi atau kulit coklat sebagai
pakan ternak pembibitan mampu menggantikan konsentrat komersial
hingga 20%.
(3) Ubi kayu dan hasil ikutannya (onggok, gaplek afkir, atau tapioka afkir).
Penggunaan limbah ini sebagai pakan ternak dapat mencapai 75% dalam
konsentrat komersial.
(4) Tumpi jagung. Limbah ini dapat langsung diberikan tanpa perlakuan dan
mampu mensubstitusi konsentrat komersial hingga 75%,
(5) Kulit kacang tanah. Untuk pakan ternak, kulit kacang tanah dapat
menggantikan 20% dalam konsentrat komersial.
Sebagai perbandingan, ketersediaan sumber pakan inkonvensional di Jawa
Timur yang jumlahnya cukup potensial sebagai pakan ternak antara lain: batang
ubi kayu tongkol jagung, jerami kedelai, kulit coklat dan kulit kopi (Anggraeny, et.
al., 2006). Di Maluku dan Maluku Utara, limbah pertanian sebenarnya tersedia
melimpah, hal ini ditunjukkan oleh luas panen dari komoditas tanaman pangan
yang ditanam, yaitu padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah, yang akan
menghasilkan limbah jerami atau hasil ikutan lainnya pada saat musim panen.
Kecenderungan perkembangan luas panen dari kelima komoditas tersebut selama
tahun 2010-2011 ditampilkan pada Gambar 2.
Berdasarkan Gambar 2, di Maluku terjadi penurunan tren luas panen untuk
komoditas jagung, ubi kayu, ubi jalar, sementara kacang tanah cenderung stabil.
Hanya padi sawah yang terlihat mengalami kenaikan luas panen selama tahun
2010 hingga 2011. Di sisi lain, tren peningkatan luas panen pada semua komoditas
tanaman pangan terjadi di Maluku Utara. Dari kondisi ini dapat diharapkan
produksi limbah pertanian juga semakin besar sebagai salah satu sumber pakan
potensial yang murah dan tersedia dengan mudah.
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Gambar 2. Tren perkembangan luas panen komoditas tanaman pangan di
Maluku (kiri) dan Maluku Utara (kanan), tahun 2010-2011
Dengan kepadatan ternak yang tergolong jarang di Maluku dan kategori
sedang di Maluku Utara, didukung oleh potensi ketahanan pakan dari limbah
pertanian maupun sumber hijauan lainnya, memberi harapan besar bagi
terbukanya peluang peningkatan populasi sapi potong melalui pemberdayaan
peternak. Tugas selanjutnya adalah pendampingan dan bantuan teknis terkait
perbaikan manajemen pemeliharaan hingga kesehatan hewan. Hal ini sejalan
dengan kajian yang ditulis oleh Hanifah, et. al., (2013) tentang kinerja
pendampingan PSDSK oleh BPTP, bahwa bantuan teknis menempati urutan
pertama ketika dilontarkan pertanyaan mengenai jenis bantuan apa saja yang
diperlukan untuk meningkatkan populasi ternak. Bantuan teknis ini dapat berupa:
jasa IB gratis, pemberian vitamin, kontrol kesehatan hewan berkala, dan lain-lain.
Disini, peran pemerintah daerah yang menangani bidang peternakan hendaknya
dapat berfungsi optimal, dengan dukungan penyuluh lapang dan peran BPTP
setempat.
Potensi dan Daya Dukung Limbah Pertanian untuk Ketahanan Pakan
Mengulas kembali mengenai ketahanan pakan, terdapat empat elemen
ketahanan pakan (Suharyanto, 2008), antara lain: tersedianya pakan hasil
produksi sendiri, stabilitas dan kontinyuitas ketersediaan pakan, aksesibilitas dan
keterjangkauan pakan yang memadai, dan kualitas konsumsi yang sehat dan
aman. Mencermati keempat elemen tersebut, ketahanan pakan erat kaitannya
dengan ketersediaan pakan yang berkelanjutan dan mudah diperoleh. Untuk itu,
pemanfaatan limbah usahatani merupakan jawaban atas keempat elemen
ketahanan pakan tersebut.
Berdasarkan data luas panen komoditas usahatani, dapat dihitung potensi
jerami yang dihasilkan sebagai sumber pakan ternak. Prediksi terhadap produksi
jerami menggunakan acuan hasil penelitian Haerudin (2004) dan Rohaeni, et. al.,
(2005) tentang produksi jerami (t/ha) dari jenis limbah usahatani padi, jagung,
kacang tanah, ubi jalar dan ubi kayu. Hasil perhitungan potensi limbah jerami dari
luas panen tahun 2011 disajikan pada Tabel 4.
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Tabel 4. Potensi jerami berdasarkan luas panen di Maluku dan Maluku Utara tahun
2011
Jenis limbah

Luas panen tahun
2011 (ha)
Maluku
Maluku
Utara
20.152
13.001
4.792
12.733
7.197
9.550

Produksi
jerami
(t/ha) *

Potensi jerami
segar (t)
Maluku
Maluku
Utara
161.216 104.008
63.206 167.948
25.909
34.380

Persentase (%)
Maluku

Maluku
Utara
27,94
45,11
9,23

Jerami padi
8,00
56,67
Jerami jagung
13,19
22,22
Daun ubi kayu
3,60
9,11
Jerami ubi
1.993
3.663
7,76
15.466
28.425
5,44
7,64
jalar
Jerami kacang
2.207
4.430
8,47
18.693
37.522
6,57
10,08
tanah
Total
36.341
43.377
284.490 372.283 100,00
100,00
Sumber: BPS Maluku (2012), BPS Maluku Utara (2012), *Haerudin (2004); Rohaeni, et.
al., (2005)

Tabel 4 memperlihatkan bahwa di Maluku kontribusi terbesar sebagai
sumber pakan hijauan dari limbah pertanian berasal dari jerami padi (57%),
sedangkan di Maluku Utara berasal dari jerami jagung (45%). Namun secara
keseluruhan, potensi jerami padi dan jerami jagung menempati proporsi terbesar
sebagai pakan ternak dibandingkan jerami lainnya yang hanya berkisar di bawah
10%. Untuk mengetahui kapasitas peningkatan populasi sapi melalui daya dukung
limbah pertanian, digunakan asumsi bahwa 1 ST dapat mengonsumsi jerami segar
sebanyak 2.555 kg/tahun (Haryanto, et. al., 2002).
Kapasitas peningkatan populasi sapi dihitung dari selisih antara daya
dukung limbah pertanian (dalam satuan ST) dengan populasi sapi yang ada saat
ini (satuan ST). Berdasarkan perhitungan, potensi limbah jerami segar di Maluku
sebanyak 284.490 ton dapat mencukupi pakan sapi sebanyak 111.346 ST. Padahal
populasi sapi di Maluku tahun 2011 (seperti pada perhitungan kepadatan di atas)
hanya 52.658 ST, maka kebutuhan pakan asal limbah pertanian sebanyak 134.541
ton. Dengan demikian, potensi limbah jerami usahatani sebagai pakan ternak di
Maluku cukup tinggi. Kapasitas peningkatan populasi diketahui melalui selisih dari
111.346 ST – 52.658 ST (58.688 ST) yaitu mencapai 111,45%. Sehingga masih
dimungkinkan untuk dilakukan peningkatan populasi sapi di Maluku. Hal ini juga
ditunjukkan oleh nilai indeks daya dukung limbah pertanian (IDDLP) yang lebih
dari 2 (nilai IDDLP=2,11), yang berarti cukup aman untuk menjamin ketersediaan
pakan sepanjang tahun. Menurut kajian Thapa dan Phaudel (2000) dalam Rouf
(2011), di lembah Nepal, nilai indeks daya dukung limbah pertanian yang termasuk
kategori aman berada pada rentang nilai > 2 (jika < 2 termasuk sangat kritis).
Demikian halnya dengan di Maluku Utara, potensi jerami segar sebanyak
372.283 ton dapat diberikan pada sapi sebanyak 145.708 ST, sementara itu,
populasi sapi di tahun 2011 adalah 45.571 ST, maka kebutuhan pakan asal limbah
jerami adalah 116.433 ton. Dari perhitungan ini terlihat bahwa potensi limbah
jerami sebagai pakan ternak di Maluku Utara sangat tinggi, yang juga ditunjukkan
oleh nilai IDDLP sebesar 3,20 yang artinya sangat aman untuk keberlanjutan
penyediaan pakan asal limbah jerami. Kapasitas peningkatan populasi di Maluku
Utara diketahui melalui selisih dari 145.708 ST – 45.571 ST (100.137 ST) yaitu
mencapai peningkatan hingga 219.,4%. Oleh karena itu, masih terbuka peluang
besar untuk meningkatkan populasi sapi potong di Maluku Utara. Pengalaman dari
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Kabupaten Brebes, Jawa tengah, berdasarkan penelitian Prasetyo et. al., (2007),
hasil perhitungan daya dukung wilayahnya menunjukkan bahwa masih terdapat
selisih antara produksi limbah pertanian dengan aktual pemanfaatan limbah yang
dapat digunakan untuk menampung penambahan ternak ruminansia kecil
sebanyak lebihd ari 290 ribu ST.
KESIMPULAN
Potensi ketahanan pakan mendukung pengembangan usaha ternak sapi
potong di Kepulauan Maluku dan Maluku Utara dapat diwujudkan melalui
optimalisasi limbah pertanian akibat peningkatan luas panen yang berimplikasi
pada peningkatan produksi limbah jerami. Potensi pemanfaatan limbah pertanian
sebagai pakan ternak di Maluku sebesar 284.490 ton dapat menampung
peningkatan populasi sapi sebanyak 58.688 ST. Sedangkan di Maluku Utara,
potensi pemanfaatan limbah pertanian sebesar 372.283 ton masih membuka
peluang untuk meningkatkan populasi sapi sebanyak 100.137 ST. Dengan
demikian, ketahanan pakan dapat ditempuh melalui pemanfaatan limbah
usahatani sebagai pakan ternak yang tersedia sepanjang tahun, murah dan mudah
diperoleh. Terwujudnya ketahanan pakan di wilayah kepulauan Maluku dan Maluku
Utara akan menjamin tercapainya pengembangan usaha peternakan sapi potong
demi menjadikan wilayah kepulauan sebagai lumbung pangan baru untuk pangan
asal ternak.
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ABSTRAK
Berkembangnya usaha penggilingan daging di kota Kendari seiring dengan
bertambahnya usaha kuliner terutama penjual bakso dan sejenisnya, karena usaha
penggilingan daging merupakan salah satu upaya mempercepat pengolahan
daging menjadi daging cacah. Tulisan ini bertujuan untuk menyebarluaskan
informasi kepada masyarakat tentang prospek usaha ditinjau dari aspek teknis,
sosial dan ekonomi. Penelitian dilaksanakan di kecamatan Mandonga, Baruga dan
Kendari pada Juli-September 2009, dengan sampel 6 unit usaha. Hasil Penelitian
menunjukan bahwa usaha penggilingan daging di kota Kendari diperoleh
penerimaan riil sebesar Rp 150.660.000 dimana BEP penerimaan adalah Rp
34.969.850. Dengan demikian usaha penggilingan daging di kota Kendari layak
dilanjutkan. Produksi riil yaitu 33.480 kg, sedangkan BEP Produksi menghasilkan
7.808 kg, sehingga usaha penggilingan daging di kota Kendari layak dilanjutkan.
Ditinjau dari sisi BEP Harga, dimana upah giling yang diterima pengusaha Rp
4.500/kg sedangkan BEP Harga/upah giling Rp 2.130/kg. Dengan demikian usaha
penggilingan daging layak dilanjutkan artinya harga yang ditetapkan oleh
pengusaha dengan BEP Harga masih memberikan selisih Rp 2.370/kg. Hasil analisa
kinerja usaha menunjukkan hasil R/C Ratio 2,11 hal ini berarti bahwa usaha
penggilingan daging efisien. Dari keseluruhan analisis menggambarkan bahwa
usaha penggilingan daging di kota Kendari layak dilanjutkan.

Kata Kunci : Usaha, Penggilingan Daging,Kota Kendari
PENDAHULUAN

Kota Kendari merupakan ibukota Propinsi Sulawesi Tenggara dengan luas
295,89 km2 terdiri dari 10 kecamatan, 64 kelurahan dengan jumlah penduduk
260.867 jiwa (BPS,Sultra 2009). Perkembangan kota Kendari dicirikan oleh
perumbuhan penduduk yang cepat terutama akibat urbanisasi, pertumbuhan
intensitas dan keragaman kegiatan perkotaan, baik yang bersifat kegiatan ekonomi
maupun non ekonomi. Perubahan kegiatan ekonomi perkotaan ditandai oleh makin
intensif dan beragamnya kegiatan ekonomi sekunder (industri) dan ekonomi tertier
(jasa) dan makin terdesaknya kegiatan ekonomi primer (Saragih, 2000). Ekonomi
tertier (jasa) antara lain adalah usaha jasa penggilingan daging. Kegiatan usaha
penggilingan daging di masa yang akan datang di Kota Kendari cukup cerah seiring
dengan berkembangnya perusahaan bahan baku asal ternak/hewan. Jenis usaha
ini meliputi usaha bakso sebanyak 33 unit usaha, abon daging 4 unit usaha. Tiap
unit usaha bakso membutuhkan daging antara 2-20 kg daging per hari. Pemerintah
kota Kendari memandang bahwa kegiatan agroindustri merupakan bagian integral
dari pembangunan sektor pertanian yang mempunyai kontribusi penting dalam
proses industrialisasi terutama di wilayah pedesaan. Efek agroindustri tidak hanya
mentransformasikan produk primer ke produk olahan tetapi budaya kerja dari
agraris tradisional yang menciptakan nilai tambah rendah menjadi budaya kerja
industrial modern yang menciptakan nilai tambah tinggi. Kebijakan pembangunan
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agroindustri antara lain kebijakan investasi, teknologi dan lokasi mendapat
perhatian dan prioritas. Usaha penggilingan daging yang dilaksanakan oleh
masyarakat pada umumnya bersifat skala rumah tangga atau skala kecil terutama
untuk melayani para pedagang bakso dan uasaha jasa lainnya dari bahan baku
ternak/hewan.
Jumlah ternak besar yang dipotong pada tahun 2007 di kota Kendari berkisar
6.291 ekor atau setiap harinya dipotong 17 ekor. Sedangkan produksi bahan baku
dagingnya sebanyak 1.537.723 kg atau setiap hari bahan baku dagingnya 4214,94
kg. Dibandingkan dengan tahun 2006 produksi daging sapi di tahun 2007 naik 17,5
%. (BPS Kota Kendari,2008).
Di sisi lain peningkatan jumlah penduduk dewasa ini telah membawa dampak
perubahan pada berbagai segi kehidupan masyarakat antara lain menuntut adanya
penyediaan bahan pangan, ditambah tingginya kesadaran masyarakat akan
pentingnya nilai gizi telah mendorong meningkatnya penyediaan pangan yang
bergizi pula. Aktivitas masyarakat kota Kendari semakin tinggi (wanita karier, gaya
hidup, rekreasi kuliner) pekerja formal, pekerja informal, maka waktu yang tersisa
untuk mengurusi kebutuhan rumah tangga semakin berkurang pula. Sehubungan
dengan hal tersbut maka penyediaan makanan siap saji menjadi pilihan yang tepat
terutama pada siang hari, sehingga mendorong makin berkembangnya warung
makan/warung bakso.
Berkembangnya usaha penggilingan daging di kota Kendari seiring dengan
bertambahnya usaha kuliner terutama penjual bakso dan sejenisnya, karena usaha
penggilingan daging merupakan salah satu upaya mempercepat pengolahan
daging menjadi daging cacah. Sehubungan dengan hal tersebut maka dilakukan
penelitian untuk mengetahui kinerja usaha penggilingan daging di kota Kendari.
Tulisan ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat
tentang prospek usaha ditinjau dari aspek teknis, sosial dan ekonomi.
METODOLOGI
Penelitian dilaksanakan di kecamatan Mandonga, Baruga dan Kendari pada
Juli-September 2009. Penggilingan daging yang dijadikan sampel sebanyak 6 unit
usaha. Data yang terkumpul dianalisis dengan Break Even Poin (BEP) guna
mengetahui prospek ekonominya yang ditinjau dari BEP Penerimaan, BEP Produksi
dan BEP harga. Sedangkan untuk mengetahui efisiensi kinerja usaha penggilingan
daging skala rumah tangga digunakan analisis pendapatan R/C Ratio (Suratiyah,
K,2008).
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Gambaran Umum kota Kendari
Wilayah kota Kendari memiliki luas 295,89 km2 terdiri dari 10 kecamatan
yaitu kecamatan Mandonga, Baruga, Poasia, Abeli, Kendari, Kendari Barat,
Puuwatu, Wua-wua, Kadia dan Kambu. Penduduk kota Kendari pada tahun 2009
yaitu 260.867 jiwa, dimana laju pertambahan penduduk mencapai 2,82 % per
tahun (BPS kota Kendari).Lapangan pekerjaan utama di kota Kendari meliputi
Pertanian, Industri (besar dan kecil), Konstruksi,Perdagangan, Keuangan,
Transportasi dan Komunikasi, Jasa dan lainnya. Industri besar dan kecil berjumlah
21 orang dengan serapan tenaga kerja 2.082 orang. Usaha penggilingan daging
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merupakan salah satu usaha kecil/skala rumah tangga dengan jumlah 6 unit
usaha.
2.Tempat Usaha Penggilingan Daging
Tempat usaha penggilingan daging pada umumnya berada di sekitar pasar
atau terkonsentrasi dengan pelanggan pengolah bahan baku daging. Berdasarkan
hasil wawancara dengan pengusaha penggilingan daging dinyatakan bahwa alasan
utama menempatkan usahanya dekat dengan pasar karena dekat bahan baku,
sehingga pengguna jasa (konsumen0 tidak terbuang waktunya menuju ke tempat
penggilingan untuk menggiling dagingnya. Gambaran tempat usaha penggilingan
daging di kota Kendari disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1.
No
1
2
3
4
5
6

Tempat Usaha Penggilingan Daging di Kota Kendari
Nama
Tahun Mulai Usaha
Tempat Usaha
Maryono
1979
Pasar Kota
H.Zainuddin
1984
Pasar Kota
H.Beni Darmindo
2001
Pasar Baru
Muh. Jabir
2001
Pasar Mandonga
Sutarjo
2003
Pasar Lawata
Helmi
2009
Pasar Mandonga

Lokasi usaha tersebut sesuai pendapat Saragih (2000), yang menyatakan
bahwa bila kita melihat kegiatan peternakan sebagai suatu siatem agribisnis, maka
sebagian sistemnya terkonsentrasi di sekitar konsumen produk peternakan yakni
di wilayah perkotaan.
3.Investasi
Usaha penggilingan daging skala kecil/rumah tangga membutuhkan
investasi guna pengadaan alat penggiling. Besarnya biaya investasi pengadaan alat
tersebut disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 2. Nilai investasi alat penggiling daging di kota Kendari tahun 2009.
No
1
2
3
4
5
6

Nama Pengusaha
Maryono
H.Zainuddin
H.Beni Darmindo
Muh. Jabir
Sutarjo
Helmi

Biaya investasi alat (Rp)
25
25
30
30
35
50

juta
juta
juta
juta
juta
juta

4.Tenaga Kerja
Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi penting dalam usaha
penggilingan daging, namun jumlah tenaga kerja yang dilibatkan dalam kegiatan
ini dipengaruhi oleh situasi dan kondisi usaha tersebut. Keragaan tenaga kerja
usaha penggilingan daging tersebut disajikan pada Tabel 3 berikut:
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Tabel 3 Jumlah Tenaga Kerja Usaha Penggilingan Daging di Kota Kendari, 2009.
Jumlah
Jumlah
Tenaga
Upah per
pembayaran
No
Nama Pengusaha
Kerja
orang/bulan (Rp) upah per bulan
(orang)
(Rp)
1 Maryono
6
500.000-800.000
3.600.000
2 H.Zainuddin
3
450.000-800.000
1.700.000
3 H.Beni Darmindo
4
600.000-800.000
2.600.000
4 Muh. Jabir
3
500.000-800.000
1.800.000
5 Sutarjo
6
350.000-800.000
3.550.000
6 Helmi
2
500.000-800.000
1.300.000
Rata-rata
575.000
2.650.000
Dari Tabel 3 terlihat bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap pada usaha
penggilingan daging skala kecil yaitu berkisar antara 2 sampai 6 orang dengan
kisaran upah per orang antara Rp 350.000-Rp 800.000 per orang/bulan. Rata-rata
upah tenaga kerja per orang/bulan yaitu Rp 575.000 dengan total biaya upah
tenaga kerja Rp 2.650.000 per bulan.
5. Proses Penggilingan Daging
Dalam penggilingan daging memerlukan proses yang cukup panjang, karena
daging yang digiling harus bersih dan sehat. Alur proses penggilingan daging di
kota Kendari adalah sebagai berikut:

Peralatan
dibersihkan

Daging siap
dibuat bakso

Daging
dicincang lalu
dicuci

Daging digiling
kasar

Daging digiling
halus dan
menggunakan es

Daging diberi
bumbu

Pekerjaan
selesai alat
dibersihkan

Gambar 1. Alur proses penggilingan daging
Menurut Padangaran (2008) diperlukan data mengenai jumlah, jenis dan
jadwal penggunaan bahan peralatan dan tenaga kerja, sehingga terhitung biaya
investasi, operasional pada analisis financial dan ekonomi. Adapun jumlah produksi
usaha penggilingan daging serta upah giling daging di kota Kendari disajikan pada
Tabel 4 di bawah ini.
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Tabel 4. Produksi usaha penggilingan daging di kota Kendari, 2009
No
1
2
3
4
5
6

Nama Pengusaha
Maryono
H.Zainuddin
H.Beni Darmindo
Muh. Jabir
Sutarjo
Helmi
Rata-rata

Daging yang
digiling per
hari (kg)

Upah
penggilingan
(Rp/kg)

200
100
80
70
90
20
93

5.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.500

Penerimaan
upah
penggilingan
(Rp)
1.000.000
400.000
320.000
280.000
360.000
80.000
418.500

Dari Tabel 4 di atas terlihat bahwa rata-rata produksi giling daging per hari
adalah 93 kg dengan rata-rata upah Rp 4.500 per hari maka jasa giling yang
diterima Rp 418.500,- per hari.
6. Analisis Usaha
Untuk mengetahui pendapatan dan kelayakan usaha penggilingan daging
per tahun maka dilakukan analisis dengan pendekatan Break Even Point (BEP)
yang meliputi BEP penerimaan, BEP Produksi dan BEP Harga serta RC/Ratio.
Analisis BEP dan R/C disajikan pada Tabel 5.
Dari Tabel 5 terlihat bahwa usaha penggilingan daging di kota Kendari
diperoleh penerimaan riil sebesar Rp 150.660.000 dimana Break Even Point (BEP)
penerimaan adalah Rp 34.969.850. Dengan demikian usaha penggilingan daging
di kota Kendari layak dilanjutkan. Dari Tabel 5 tersebut terlihat pula bahwa
produksi riil yaitu 33.480 kg, sedangkan BEP Produksi menghasilkan 7.808 kg,
sehingga usaha penggilingan daging di kota Kendari layak dilanjutkan. Ditinjau dari
sisi BEP Harga, dimana upah giling yang diterima pengusaha Rp 4.500/kg
sedangkan BEP Harga/upah giling Rp 2.130/kg. Dengan demikian usaha
penggilingan daging layak dilanjutkan artinya harga yang ditetapkan oleh
pengusaha dengan BEP Harga masih memberikan selisih Rp 2.370/kg. Hal ini
menggambarkan bahwa usaha penggilingan daging di kota Kendari layak
dilanjutkan.
Tabel. 5. Analisis pendapatan usaha penggilingan daging per tahun di Kota
Kendari, 2009
No
Uraian
Biaya (Rp)
1

Biaya
a.Biaya Variabel
1.Ganti laher
2.Ganti tali vambel
3.Ganti pisau giling
4.Bahan bakar
5.Es
6.Tenaga kerja
Jumlah

47.200.000

Biaya Variabel per unit
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3.200.000
1.200.000
200.000
8.700.000
2.100.000
31.800.000

Rp 1.410
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b.Biaya tetap
1.Sewa Tempat
2.Listrik/air
3.Pajak (12 % dari penerimaan)

2
3
4
5
6
7
8

Jumlah
Total Biaya
Penerimaan
(Produksi total x jasa giling/kg)
= 33.480 kg x Rp 4.500
Pendapatan
Keuntungan per bulan
BEP Penerimaan
BEP Produksi
BEP Harga
R/C ratio

2.750.000
3.300.000
18.079.200
24.129.200
71.329.200
150.660.000
79.330.800
6.610.900
34.969.850
7.808/kg
2.130/kg
2,11

Dari Tabel 5 terlihat pula bahwa efisiensi kinerja usaha penggilingan daging
menunjukkan R/C Ratio 2,11, hal ini berarti bahwa setiap penambahan modal Rp
1.000 akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 2.110,- Dengan demikian maka
usaha penggilingan daging di kota Kendari berlangsung efisien.
KESIMPULAN
1. Usaha penggilingan daging skala rumah tangga di kota Kendari pada
umumnya berlokasi di sekitar pasar, sehingga dekat dengan konsumen dan
bahan baku.
2. Usaha Penggilingan Daging skala rumah tangga di Kota Kendari memiliki
prospek yang baik ditinjau dari Break Even Point (BEP) Penerimaan, BEP
Produksi dan BEP Harga dan usaha tersebut layak untuk dilanjutkan.
3. Efisiensi kinerja usaha penggilingan daging menunjukkan R/C Ratio 2,11,
hal ini menunjukkan bahwa usaha ini efisien.
DAFTAR PUSTAKA
BPS, 2009. Sulawesi Tenggara Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Propinsi
Sulawesi Tenggara
BPS, 2009. Kota Kendari Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kota Kendari
Darwin, M, 2009. Analisis Kinerja Usaha Jasa Penggilingan Daging Skala Rumah
Tangga di Kota Kendari. Tesis Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo, Kendari.
Padangaran AM. 2007. Teori dan Aplikasi Riset Operasional Dalam Management
Agribisnis. Unhalu Press. Kendari
Saragih, B.2000. Agribisnis Berbaisis Peternakan. Pustaka Wirausaha Muda Bogor
Suratiyah,K.2008. Ilmu Usahatani. Penebar Swadaya. Cetakan kedua. Jakarta

Prosiding Seminar Regional: Akselerasi Inovasi Teknologi Pertanian Mendukung
Ketahanan Pangan Dalam Mengantisipasi Perubahan Iklim Di Wilayah Kepulauan

215

SEPULUH TAHUN KINERJA USAHATANI PADI SAWAH MENDUKUNG
KETAHANAN PANGAN DAN SURPLUS 10 JUTA TON BERAS
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ABSTRAK
Provinsi Maluku secara nasional belum diperhitungkan sebagai wilayah sentra
produksi beras, karena luas lahan sawah dan produksinya masih relatif kecil
dibanding Pulau Jawa, Sumatera, Bali, NTB dan Sulawesi Selatan. Namun demikian
kinerja usahatani padi sawah di Maluku menunjukkan pertumbuhan yang jauh
lebih tinggi dibanding wilayah sentra produksi beras tersebut yang saat ini
menunjukkan titik jenuh. Selama sepuluh tahun terakhir laju pertumbuhan luas
panen, produksi, produktivitas padi sawah di Maluku menunjukkan peningkatan
yang signifikan. Luas panen padi Maluku meningkat rata-rata 22,5% per tahun dari
3.472 ha Tahun 2001 menjadi 18.545 ha tahun 2011. Produksi padi meningkat
rata-rata 30,1% per tahun dari 10.055 ton tahun 2001 menjadi 78.817 ton pada
tahun 2011. Produktivitas padi juga meningkat 4,12% per tahun dari 2,90 ton/ha
tahun 2001 menjadi 4,25 ton/ha tahun 2011. Rata-rata kepemilikan lahan
usahatani yang luas (1,5 ha/KK), rendahnya jumlah tenaga kerja dan kurang
optimalnya sarana irigasi, saat ini menjadi kendala utama dalam peningkatan
produksi. Pendekatan SL-PTT di Maluku terbukti mampu meningkatkan produksi
dan produktivitas lahan sawah namun dibutuhkan pendekatan yang sedikit
berbeda dengan di Pulau Jawa dalam optimalisasi selanjutnya.
Kata Kunci : Kinerja Usahatani, Padi Sawah, Provinsi Maluku.
PENDAHULUAN
Salah satu indikator penting kinerja pemerintah adalah terpenuhinya
kebutuhan pangan secara cukup dan berkwalitas berdasarkan prinsip-prinsip
kemandirian pangan. Secara tegas Pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 7
Tahun 1996 mengamanatkan agar pangan dapat diakses oleh seluruh penduduk
atau rumah tangga secara cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman,
merata dan terjangkau. Ketersediaan sumber pangan ini diutamakan berasal dari
produksi suatu wilayah secara mandiri dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal
yang ada.
Target surplus 10 juta ton beras sampai tahun 2014, akhirnya dijadikan
agenda penting kementerian pertanian yang harus didukung oleh seluruh provinsi
di Indonesia termasuk Maluku. Pencapaian surplus ini dapat ditempuh melalui dua
jalur utama yaitu menurunkan konsumsi beras dan meningkatkan produksi beras.
Penurunan konsumsi beras dapat dicapai melalui diversifikasi pangan berbasis
sumberdaya dan budaya lokal. Pemerintah berencana menurunkan konsumsi
beras sebesar 1,5 persen per kapita per tahun (Suryana, 2012). Penurunan ini
menjadi bermakna karena diharapkan akan meningkatkan usaha budidaya pangan
selain padi sawah. Usaha ini diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan
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angka kerawanan pangan dunia yang mencapai 1,02 miliar orang atau 15,8 persen
dari jumlah total penduduk dunia (Suryana, 2012).
Peningkatan produksi padi sawah dicapai melalui usaha intensifikasi,
optimalisasi pemanfaatan lahan (peningkatan indek pertanaman (IP) dan
ekstensifikasi. Komponen utama intensifikasi adalah introduksi varietas unggul
baru, pemupukan berimbang, dan efisiensi air irigasi. Interaksi ke-3 faktor tersebut
mampu menyumbang sebesar 75 % peningkatan produksi padi nasional (Fagi el
al., 1998). Namun jika diberikan secara parsial maka masing-masing hanya akan
berkontribusi sebesar 16,5 % untuk varietas, 15 % untuk pemupukan dan 4 %
untuk irigasi. Peningkatan IP berdampak pada peningkatan luas panen. IP di
Maluku masih berkisar antara 100 sampai 200 (Susanto el al., 2012; Syabirin,
2012) sehingga dapat ditingkatkan menjadi 200 sampai 300 mengingat dukungan
air irigasi masih mencukupi (Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, 2012).
Peningkatan IP padi sawah di Maluku harus diikuti dengan mekanisasi pertanian
mengingat luas kepemilikan lahan petani lebih dari dua ha per petani.
Ekstensifikasi berupa pencetakan lahan sawah baru harus dilakukan secara hatihati dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
Tulisan ini membahas tentang beban berat lahan sawah nasional saat ini
dalam mendukung kecukupan beras sebagai bahan pangan pokok, kinerja
usahatani padi sawah di Provinsi Maluku selama 10 tahun terakhir dihubungkan
dengan kontribusi beras dalam mendukung kecukupan pangan masyarakat sesuai
dengan Pola Pangan Harapan (PPH), dan target pemerintah daerah dalam
mendukung program surplus 10 juta ton beras nasional.
BEBAN BERAT LAHAN SAWAH NASIONAL
Menurut Badan Litbang Pertanian (2011), tantangan terberat yang dihadapi
Kementerian Pertanian adalah penyediaan pangan nasional, khusunya padi
dengan sasaran produksi 72 juta ton GKG pada tahun 2012 dan surplus beras 10
juta ton pada tahun 2014. Sumarno (2006) menyatakan bahwa tantangan untuk
mencapai tujuan tersebut adalah keterbatasan kemampuan lahan dan varietas
dalam peningkatan produktivitas, adanya degradasi lahan, keterbatasan
sumberdaya air, meningkatnya serangan hama dan penyakit, serta laju
pertambahan penduduk yang masih cukup tinggi. Las et al. (2006) menambahkan
bahwa selain faktor tersebut di atas, konversi lahan sawah irigasi teknis menjadi
lahan non pertanian merupakan ancaman terhadap Revitalisasi Pertanian.
Beras sebagai hasil dari budidaya padi, merupakan komoditas strategis
dalam sistem perekonomian nasional. Usahatani ini melibatkan 21 juta rumah
tangga dan menyumbang 23-35 persen pendapatan rumah tangga (Badan Bimas
Ketahanan Pangan, 2001). Kebutuhan akan peningkatan produktivitas padi
sebagai basis komoditas di lahan sawah ini dalam jumlah yang cukup tidak dapat
dihindari, mengingat beras masih merupakan makanan pokok bagi 95 %
masyarakat Indonesia.
Namun di sisi lain, produktivitas padi di beberapa sentra produksi mengalami
pelandaian dalam 10 - 15 tahun terakhir serta penciutan lahan produktif akibat
adanya konversi lahan pertanian menjadi non pertanian, terutama lahan produktif
(Pasandaran, 2006). Agus dan Irawan (2004), melaporkan bahwa antara Tahun
1999 – 2003, neraca luas lahan sawah kita sudah negatif 423.857 ha, akibat dari
alih fungsi lahan sawah seluas 563.159 ha sementara penambahannya hanya
mencapai 139.302 ha. Kondisi tersebut akan mengganggu ketahanan pangan
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(food security) jika tidak terdapat terobosan teknologi yang mampu meningkatkan
produksi lahan sawah, baik secara ekstensifikasi maupun intensifikasi.
Direktorat Bina Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan (1993) dalam
Adimihardja (2006), mencatat bahwa lahan pertanian yang terdegradasi di
Indonesia sudah menyebar luas, yaitu sekitar 18,3 juta ha atau 28,5% dari total
lahan pertanian Indonesia yang luasnya sekitar 64,3 juta ha. Lahan terdegradasi
tersebut tersebar di seluruh provinsi dengan luasan bervariasi dari 1.500 ha
(Maluku) sampai 3,6 juta ha (Irian Jaya). Suatu simulasi konversi (X) dan
ekstensifikasi (Y) lahan sawah yang dipaparkan oleh Agus dan Irawan (2006)
menunjukkan bahwa, untuk mempertahankan swasembada beras menjelang
tahun 2025, perlu memperhatikan hubungan Y = 2,2 X – 64.000. Artinya, konversi
lahan sawah perlu ditekan sampai < 29.000 ha per tahun. Apabila konversi lahan
sawah > 29.000 per tahun, maka untuk setiap ha lahan sawah yang dikonversi
diperlukan 2,2 ha lahan sawah pengganti, lengkap dengan prasarana irigasi dan
sarana penunjang lainnya. Hasil penelitian para pakar memperkirakan bahwa
Indonesia akan mengalami defisit beras sebanyak 9,67 juta ton pada tahun 2020
akibat alihfungsi lahan sawah (Alihamsyah, 2005).
Secara kumulatif luas sawah yang dikonversi ke penggunaan non pertanian
mencapai 1,07 juta ha atau sekitar 30,8% dari total luas lahan sawah yang ada
di Pulau Jawa. Untuk mengimbangi
pengurangan lahan sawah tersebut
dibutuhkan ekstensifikasi (pencetakan sawah baru), walaupun upaya ini hanya
mampu menanggulangi sekitar 85% luas sawah yang dikonversi; sehingga masih
terjadi penurunan luas lahan sawah sekitar 8.000 ha atau 0,23% setiap tahun
(Irawan, 2004). Pembukaan lahan baru ini umumnya merupakan lahan marginal,
dan diarahkan di luar Pulau Jawa, termasuk ke Provinsi Maluku.
Beban berat lahan sawah dalam mendukung kecukupan beras sebagai bahan
pangan utama dan harus terus diupayakan jalan keluarnya adalah :
1.
Konsumsi beras sebagai sumber pangan utama terus meningkat. Konsumsi
beras untuk pangan, pakan dan industri rumah tangga kita per kapita per
tahun saat ini adalah 139 kg (terbesar didunia), sedangkan rata-rata dunia
hanya 60 kg/kapita/tahun (Suryana, 2012).
2.
Jumlah penduduk terus meningkat. Saat ini penduduk Indonesia sekitar
237,6 juta orang, meningkat hampir 5 kali dibanding Tahun 1920 (49,3 juta
jiwa). Pertumbuhan penduduk kita memang cukup pesat, dari Tahun 1920 –
1960 bertambah 44,3 juta menjadi 93,6 juta. Selang 50 tahun berikutnya
(Tahun 2010) bertambah 144 juta lagi. Laju pertumbuhan saat ini adalah
1,49%, artinya setiap tahun penduduk bertambah sekitar 4,0 juta jiwa. Inilah
yang mendorong kita bahwa apapun terobosan kebijakan harus tetap
menjamin tidak boleh terjadi gangguan terhadap produksi pangan nasional,
namun harus meningkat dan berkelanjutan.
3.
Pergeseran pola konsumsi pangan non beras ke beras. Pesona beras sampai
saat ini masih populer. Tidak ada aturan yang melarang seseorang untuk
mengkonsumsi bahan makanan selama berasal dari sumber yang benar dan
halal. Berdasarkan Handewi (2001), kontribusi beras dalam pola konsumsi
pangan masyarakat Pulau Jawa, Sumatra, Bali dan Nusa Tenggara Barat
mencapai > 90%. Rata-rata proporsi beras dalam pola konsumsi pangan
masyarakat KTI telah mencapai 83,72% diikuti umbi-umbian 8,22%, serealia
4,65% dan terigu 3,41%. Masyarakat Provinsi Maluku dan Maluku Utara
rata-rata proporsi konsumsi berasnya telah mencapai 70,37% diikuti umbiumbian termasuk sagu 23,63%, terigu 3,1% dan serealia 2,90%. Proporsi
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beras dalam pola konsumsi masyarakat KTI cenderung terus meningkat,
seiring meningkatnya tingkat pendapatan.
4.
Kemampuan tanah memproduksi padi mulai menurun. Kesuburan tanah
pertanian menunjukkan penurunan yang nyata. Kisaran produksi padi di Asia
sebesar 6 – 9 ton/ha yang dicapai selama ini adalah berkat adanya terobosan
teknologi pemupukan N. Tanpa pupuk N kisarannya hanya 5,6 – 4,0 ton/ha,
dan cenderung terus menurun (Richter & Hofmockel, 2007). Rata-rata
produksi yang mampu diperoleh petani kita selama ini juga tidak lebih dari
5,25 ton/ha, walaupun potensi produksi varietas unggul baru bisa mencapai
lebih dari 10 ton/ha. Kesuburan tanah harus terpulihkan, 70% lahan sawah
Indonesia C organik < 2% (Sofyan et al., 2004). Kondisi ini diperparah
dengan terjadinya alih fungsi lahan sawah di Pulau Jawa dengan kecepatan
sekitar 100.000 ha per tahun (Agus & Irawan, 2004).
5.
Lahan marginal di luar pulau Jawa. Perluasan areal untuk usahatani padi
sawah di Luar Jawa memiliki kendala mendasar yaitu rendahnya status
kesuburan tanah, yang berdampak langsung pada rendahnya produktivitas.
Luas panen padi sawah di luar Jawa menurut Pusat Data dan Informasi
Pertanian (2011) mencapai 7,04 juta ha lebih besar dibanding luas panen di
pulau Jawa sebesar 6,51 juta ha, namun total produksi yang diperoleh hanya
sebesar 31,23 juta ton gabah, lebih kecil dibanding di pulau Jawa yang
mencapai 36,83 juta ton, akibat produktivitas padi di pulau Jawa lebih besar
(5,25 ton/ha) dibanding luar Jawa (4,43 ton/ha).
6.
Perubahan iklim global. Richter & Hofmockel (2007) melaporkan bahwa
pemanasan global yang terjadi sekarang ini disatu sisi berdampak positif
terhadap produktivitas tanaman pangan di wilayah temperate, grasslands
dan tundra karena berdasarkan analisis-meta di lebih dari 12 lokasi penelitian
menunjukkan bahwa peningkatan suhu kurang dari 3 derajat celcius akan
meningkatkan respirasi tanah sebesar 20%, meningkatkan laju mineralisasi
bersih N 46%, dan produktivitas tanaman meningkat 19%. Namun didaerah
tropis seperti Indonesia yang terjadi adalah peningkatan laju dekomposisi
bahan organik tanah sehingga mempercepat kehilangan bahan organik dari
dalam tanah.
7.
Ancaman kelaparan dunia. Richter & Hofmockel (2007) melaporkan bahwa
penduduk dunia sekarang ini mencapai 10 milyar lebih. Untuk menjamin
kebutuhan pangan dunia cukup, maka produksi pangan yang ada sekarang
harus dapat ditingkatkan 2 – 3 kali lipat. Namun usaha ini justru terkendala
pada masalah menurunnya kesuburan tanah dan alih fungsi lahan pertanian.
Banyak negara maju telah melakukan proteksi terhadap produk pertanian
mereka, langkah-langkah pengamanan pangan seperti kontrak kerja impor
pangan jangka panjang.
Ilustrasi hubungan peningkatan jumlah penduduk dengan ancaman
kerusakan lingkungan pada sistem usahatani yang dibangun tanpa
mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan menurut Rhoades & Harwood
(1992) ditampilkan pada Gambar 1.
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Gambar 1. Siklus ketidakberlanjutan sistem usahatani
KINERJA USAHATANI PADI SAWAH DI MALUKU
Tinjuan terhadap data statistik usahatani padi sawah di Provinsi Maluku
selama 10 tahun terakhir (BPS Provinsi Maluku Tahun 2002 – 2012) menunjukkan
peningkatan terhadap luas panen, produksi dan produktivitas secara positif. Laju
pertumbuhan luas panen, produksi dan produktivitas tersebut dapat dijadikan
indikator untuk menilai usahatani padi berjalan pesimis atau optimis dalam
mendukung kecukupan bahan pangan sebagai bagian dari sistem kemandirian
pangan. Tingginya laju pertumbuhan luas panen dan produksi yang dicapai
provinsi Maluku selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa program
intensifikasi dan ekstensifikasi di wilayah ini berjalan lebih baik.
Laju Pertumbuhan Luas Panen Padi Sawah
Kabupaten Maluku Tengah dan Buru merupakan dua wilayah yang pada
Tahun 2001 tetap eksis dalam usahatani padi di Provinsi Maluku pasca konflik
horisontal Tahun 1999 – 2000, dengan total luas panen 3.472 ha. Sedangkan
sentra produksi beras di kabupaten Seram Bagian Barat sampai Tahun 2004 belum
menunjukkan pemulihan produksi secara nyata dibanding luas lahan sawah yang
tersedia (Tabel 1). Demikian juga kabupaten Seram Bagian Timur baru mulai
tercatat tahun 2007 seiring telah selesai dan berfungsinya bendung Waimatakabo
sebagai sumber air irigasi.
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Tabel 1. Luas panen padi sawah (ha) pada setiap kabupaten tahun 2001 – 2011 di
Provinsi Maluku
Kabupaten
Maluku Tenggara Barat
Maluku Barat Daya
Maluku Tenggara
Maluku Tengah
Buru
Buru Selatan
Kepulauan Aru
Seram Bagian Barat
Seram Bagian Timur
Ambon
Tual
Total Luas Panen
% laju pertumbuhan

2001a

2002b 2003c 2004 d 2005e 2006f 2007g 2008h 2009i 2010 j 2011k
1.787 1.787 4.546 4.546 3.035 3.035 4.120 4.105 4.207 4.207 4.207
1.685 1.685 3.422 3.422 5.411 5.411 6.614 9.260 12.398 12.398 12.398
878 878 1.674 2.503 1.286 1.286 1.286
774
477
654
654
654
3.472 3.472 7.968 7.968 9.324 9.324 13.182 16.345 18.545 18.545 18.545
- 129,49
- 17,02
- 41,38 23,99 13,46
-

Keterangan : aBPS Provinsi Maluku (2002); bBPS Provinsi Maluku (2003); cBPS Provinsi
e
Maluku (2004); dBPS Provinsi Maluku (2005);
BPS Provinsi Maluku (2006); fBPS
g
Provinsi Maluku (2007); BPS Provinsi Maluku (2008); hBPS Provinsi Maluku (2009); iBPS
Provinsi Maluku (2010); jBPS Provinsi Maluku (2011); kBPS Provinsi Maluku (2012).

Luas Panen (ha)

Laju pertumbuhan total luas panen padi sawah di Provinsi Maluku selama
tahun 2001 – 2011 mencapai 22,5% per tahun (Gambar 2). Total luas panen pada
Tahun 2001 tercatat 3.472 ha, meningkat menjadi 18.545 ha pada Tahun 2011.
Peningkatan luas panen ini salah satu sebabnya adalah semakin kondusifnya
situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang berdampak pada ketersediaan
tenaga kerja serta membaiknya sarana irigasi dari Dinas Pekerjaan Umum (Tabel
2) sehingga berdampak pada peningkatan IP. Program ekstensifikasi yang
dilakukan pemerintah pusat dan daerah melalui pencetakan sawah baru juga
berkontribusi terhadap peningkatan luas panen.
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Gambar 2. Laju peningkatan luas panen padi sawah di Provinsi Maluku dari
tahun 2001 - 2011
Peningkatan luas panen dan masih terbukanya potensi lahan dan air irigasi
di Provinsi Maluku ini sangat kontras dengan tingginya alihfungsi lahan daerah
sentra produksi beras di Pulau Jawa. Hal ini harus menjadi perhatian serius
pemerintah untuk semakin meningkatkan perannya dalam tetap menjaga stabilitas
pangan nasional.
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Tabel 2. Rekapitulasi sarana irigasi, luas potensi sawah dan sawah yang telah
dicetak di Provinsi Maluku sampai Tahun 2012.
No
1
2

Jenis Bangunan
Potensi Daerah Irigasi
Luas Potensi Sawah

3

Sawah Irigasi

4
5
6
7

Belum sawah
Irigasi Teknis
Irigasi Semi Teknis
Irigasi Sederhana

8

Bendung

9
10
11
12

Free Intake
Saluran Induk
Saluran Sekunder
Saluran Tersier

Jumlah
43.416 ha
19,564 ha

No
13
14

9,265 ha

15

10,169 ha
12,195 ha
6,865 ha
504 ha

16
17
18
19

11 buah

20

7 buah
40,877 m
143,724 m
16,524 m

21
22
23

Jenis Bangunan
Saluran Suplesi
Bangunan Bagi
Bangunan Bagi
Sadap
Bangunan Sadap
Kantong Lumpur
Bangunan Talang
Bangunan Sipron
Bangunan Goronggorong
Bangunan Terjun
Bangunan Pelimpah
Bangunan Pembilas

Jumlah
820 m
19 buah
74 buah
152 buah
6 buah
36 buah
2 buah
83 buah
161 buah
6 Buah
2 buah

Laju Pertumbuhan Produksi dan Produktivitas Padi Sawah
Peningkatan luas panen pada periode tahun 2001 – 2011 berdampak
langsung pada peningkatan produksi padi sawah di Provinsi Maluku. Terdapat
empat sentra produksi padi sawah di Provinsi Maluku yaitu Dataran Waeapo di
Kabupaten Buru, Dataran Waimital dan Waihatu di Kabupaten Seram Bagian Barat,
Dataran Pulau Seram Bagian Utara di Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian
Timur. Dua sentra produksi utama padi sawah sampai saat ini adalah Kabupaten
Maluku Tengah dan Buru. Tahun 2001 total produksi padi sawah Provinsi Maluku
sebesar 10.055 ton GKP dihasilkan dari kedua wilayah tersebut (Tabel 3). Sejak
Tahun 2005 Kabupaten Seram Bagian Barat mulai menyumbang 3.085 ton GKP,
Tahun 2007 Kabupaten Seram Bagian Timur juga mulai memproduksi 2.820 ton
GKP dan pada Tahun 2011 ke empat wilayah ini mampu meningkatkan produksi
hingga mencapai 78.817 ton atau meningkat 7,8 kali dibanding Tahun 2001. Hal
ini berarti bahwa kinerja program intensifikasi dan ekstensifikasi padi sawah di
Maluku berhasil dengan baik.
Tabel 3. Produksi gabah kering panen (ton) padi sawah pada setiap kabupaten
tahun 2001 – 2011 di Provinsi Maluku
Kabupaten
Maluku Tenggara
Barat
Maluku Barat Daya
Maluku Tenggara
Maluku Tengah
Buru
Buru Selatan
Kepulauan Aru
Seram Bagian Barat
Seram Bagian Timur
Ambon
Tual
Total Produksi
% laju pertumbuhan
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2001
5.223
4.832
-

2002

5.223
4.832
10.055 10.055
-

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

15.909 15.909 10.657 10.657 16.276 17.446 17.880
11.974 11.974 19.094 19.094 26.203 39.355 52.692
- 3.085 3.085 6.883 10.638 5.466
- 2.820 2.027 2.780
27.883 27.883 32.836 32.836 52.182 69.466 78.817
177,30
- 17,76
- 58,92 33,12 13,46

17.880
52.692
5.466
2.780
78.816
-

17.880
52.692
5.466
2.780
78.817
-
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Produksi GKP (ton)

Rata-rata laju peningkatan produksi padi sawah di Provinsi Maluku selama
tahun 2001 – 2011 mencapai 30,1% per tahun (Gambar 3). Total produksi pada
Tahun 2001 yang hanya tercatat 10.055 ton GKP, meningkat menjadi 78.817 ton
GKP pada Tahun 2011. Peningkatan produksi ini berdampak pada semakin
tercukupinya pasokan bahan pangan khususnya beras yang selama ini dipasok dari
luar wilayah Maluku.
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Gambar 3. Laju peningkatan produksi padi sawah di Provinsi Maluku dari
tahun 2001 - 2011

Produktivitas Padi Sawah (t/ha)

Berdasarkan nilai yang diperoleh dari hasil bagi antara produksi seperti
tercantum pada Tabel 3 dan luas panen pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa
produktivitas padi sawah di Maluku berkisar pada 2,87 (Kabupaten Buru Tahun
2001) sampai 4,25 t GKP/ha (Tahun 2011). Peningkatan ini diduga disebabkan
oleh semakin membaiknya sistem usahatani padi sawah melalui pendekatan SLPTT terutama introduksi varietas unggul baru (VUB), pemupukan berimbang dan
perbaikan teknik budidaya. Secara keseluruhan rata-rata laju peningkatan tingkat
produktivitas padi sawah di Maluku mencapai 4,12%/tahun (Gambar 4).
Peningkatan produktivitas ini merupakan indikator penting bahwa kinerja program
intensifikasi berhasil dengan baik.
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Gambar 4. Laju peningkatan produktivitas padi sawah di Maluku
tahun 2001 - 2011

Prosiding Seminar Regional: Akselerasi Inovasi Teknologi Pertanian Mendukung
Ketahanan Pangan Dalam Mengantisipasi Perubahan Iklim Di Wilayah Kepulauan

223

Kontribusi Padi dan Serealia dalam PPH Provinsi Maluku
Anjuran konsumsi karbohidrat penduduk Indonesia yang bersumber dari
beras dan serealia menurut Departemen Pertanian (2001) adalah sebesar 126,74
kg/kapita/tahun (89%) atau setara dengan 1.250 kkal/kapita/hari. Jumlah tersebut
masih harus ditambah 150 kkal/kapita/hari (11%) atau setara dengan 32,21 kg
ubikayu/kapita/tahun agar terpenuhi total kebutuhan karbohidrat sesuai Pola
Pangan Harapan (PPH) sebesar 1.400 kkal/kapita/hari. Jika semua kebutuhan
karbohidrat dipenuhi dari beras maka jumlah yang dibutuhkan setiap penduduk
adalah 141,94 kg/tahun. Artinya rata-rata konsumsi beras nasional saat ini sebesar
139 kg/kapita/tahun sudah mencapai 98% dari total kebutuhan karbohidrat dan
telah melampaui standar yang ditentukan.
Jika diasumsikan bahwa PPH masyarakat Maluku diarahkan untuk mencapai
standar Deptan (2001) tersebut maka sampai tahun 2011 produksi padi sawah
yang dicapai masih belum mencukupi. Hasil perhitungan seperti ditampilkan pada
Tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah kalori yang dihasilkan dari total semua
produksi pangan padi-padian dan serealia (padi sawah, padi ladang dan jagung)
tahun 2011 sebesar 214.015.263.907 kkal masih belum cukup untuk memenuhi
kebutuhan kalori seluruh penduduk yaitu sebesar 691.645.630.275 kkal.
Kekurangan kalori sebesar -477.630.366.368 kkal atau setara dengan 240.136 ton
beras dapat dipenuhi dengan penambahan luas areal sawah seluas 26.682 ha (IP
200, produktivitas 4,5 t GKP/ha).
Tabel 4. Perhitungan neraca kalori yang bersumber dari produksi padipadian/serealia (padi sawah, padi ladang dan jagung) tahun 2001 –
2011 beserta kekurangan setara beras dan penambahan luas areal yang
dibutuhkan di Provinsi Maluku
Tahun

Kebutuhan kalori
(kkal)
padi padian/serealia
(D)

Ketersediaan kalori
(kkal)
Padi padian/serealia (S)

2011

691.645.630.275

214.015.263.907

2010

678.083.951.250

214.015.263.907

2009

664.788.187.500

214.015.263.907

2008

657.006.387.500

204.797.276.904

2007

648.072.556.250

160.240.656.950

2006

631.716.906.250

122.280.919.950

2005

616.008.675.000

122.280.919.950

2004

599.066.287.500

102.264.388.814

2003

588.020.931.250

118.758.888.545

2002

579.931.618.750

75.233.441.992

2001

568.332.986.375

75.233.441.992
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Neraca (S-D)
kalori (kkal)
477.630.366.368
464.068.687.343
450.772.923.593
452.209.110.596
487.831.899.300
509.435.986.300
493.727.755.050
496.801.898.686
469.262.042.705
504.698.176.758
493.099.544.383

Kekuranga
n setara
beras (ton)

Kebutuhan
luas areal
(IP 200,
Produktivita
s 4,5 t/ha)

-240.136

26.682

-275.739

30.638

-267.839

29.760

-268.692

29.855

-289.859

32.207

-302.695

33.633

-293.362

32.596

-295.188

32.799

-278.825

30.981

-299.880

33.320

-292.988

32.554
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Neraca kalori dari padi-padian/serealia berdasarkan PPH
(x 1.000.000 kkal)

Selama 10 tahun neraca kalori dari sumber padi dan serealia di Maluku
menunjukan kecenderungan yang fluktuatif (Gambar 5). Namun hal ini bukan
berarti terjadi kerawanan pangan di Maluku karena masih ada sumber pangan lain
yang belum diperhitungkan yaitu sagu, ubikayu, ubijalar dan umbi-umbian lainnya.
Hal ini juga menunjukkan bahwa pangan utama non beras di Maluku cukup
beragam.
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Gambar 5. Neraca kalori dari sumber pangan padi dan serealia dari tahun 2001
– 2011 di Provinsi Maluku.
TARGET MALUKU DALAM SURPLUS BERAS NASIONAL
Target produksi beras Provinsi Maluku dalam mendukung surplus 10 juta ton
beras Nasional dituangkan dalam bentuk MoU antara Menteri Pertanian dengan
Gubernur Maluku tentang Peningkatan Produksi Beras Nasional sebesar 10 Juta
Ton Tahun 2014 dan Kontrak Kinerja antara Dirjen Tanaman Pangan Kementan
dengan Kadis Pertanian Provinsi Maluku (Syabirin, 2012). Target produksi padi
sawah Maluku berdasarkan kontrak kerja tersebut adalah 108.690 ton GKP, yang
dihasilkan dari luas panen 11.441 ha, IP 200 dan produktivitas 4,75 t/ha. Target
ini meningkat 29.874 ton (38%) dibanding produksi tahun 2011.
Tiga langkah penting yang ditempuh Maluku dalam memenuhi target
swasembada beras dan berkontribusi terhadap surplus 10 juta ton beras nasional
adalah (1) Melakukan intensifikasi yaitu meningkatkan produktivitas dari 4,25
menjadi 4,75 ton GKP/ha dengan menerapkan teknologi SL-PTT, (2) Melakukan
ekstensifikasi dengan mencetak sawah baru pada areal-areal yang sudah tersedia
air irigasi, dan (3) Melakukan diversifikasi pangan dengan cara mendorong
peningkatan konsumsi pangan non beras yang dalam pelaksanaannya
dikoordinasikan dengan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku.
Di Provinsi Maluku, potensi lahan untuk usahatani padi sawah yang tersedia
cukup luas, sehingga perluasan areal tanam dengan menambah baku lahan melalui
pencetakan sawah masih sangat memungkinkan. Lahan potensial untuk tanaman
pangan lahan basah berdasarkan peta ZAE di Kabupaten Maluku Tengah saja
mencapai 15.389 ha (Susanto dan Bustaman, 2006; Susanto dan Sirappa, 2007),
dan yang digunakan untuk padi sawah baru sebagian sehingga masih berpotensi
untuk pengembangan areal tanam. Data dari Dinas Pekerjaan Umum Maluku
seperti ditampilkan pada Tabel 2, mencatat bahwa terdapat potensi daerah irigasi
seluas 43.416 ha. Potensi sawah seluas 19.564 ha baru dibuka 9.265 ha sehingga
Prosiding Seminar Regional: Akselerasi Inovasi Teknologi Pertanian Mendukung
Ketahanan Pangan Dalam Mengantisipasi Perubahan Iklim Di Wilayah Kepulauan

225

masih tersedia areal 10.169 ha yang dapat segera dicetak sawah. Jika sumbersumber air irigasi dapat dioptimalkan maka areal ekstensifikasi masih tersedia
seluas 23.852 ha (43.169 ha potensi daerah irigasi – potensi sawah 19.564 ha).
Target pencetakan sawah baru di Provinsi Maluku dari tahun 2011 - 2014
adalah 31.402 ha (Sabirin, 2012). Jika target ini tercapai maka kekurangan setara
beras untuk memenuhi swasembada pangan beras berdasarkan PPH seperti
ditampilkan pada Tabel 4 dapat terpenuhi. Rincian realisasi dan target luas
pencetakan sawah baru dan lokasinya ditampilkan pada Tabel 5.
Tabel 5. Realisasi dan Rencana Pencetakan Sawah Baru di Provinsi Maluku
Tahun 2011 – 2014.
Kabupaten
Maluku Tengah
Buru
Seram Bagian Barat
Seram Bagian Timur
Maluku Barat Daya
Buru Selatan
Jumlah

2011
1.250
500
50
500
200
2.500

2012
1.500
500
500
300
2.800

2013
5.000
1.500
100
1.500
200
1.700
10.000

2014
4.500
5.702
4.500
100
1.300
16.102

Total
12.250
8.202
150
7.000
800
3.000
31.402

Target pencetakan sawah baru untuk memenuhi swasembada pangan beras
seperti ditampilkan pada Tabel 4, dapat berdampak pada surplus beras karena
kontribusi beras dalam pola konsumsi pangan ditetapkan hanya sekitar 80
kg/kapita/tahun bukan 126,74 kg/kapita/tahun.
Kendala yang dihadapi Wilayah Maluku dalam merealisasikan target
swasembada dan surplus beras seperti tersebut diatas adalah (1) belum
optimalnya pembangunan bendung dan jaringan irigasi yang sampai saat ini terus
diupayakan oleh Dinas terkait, (2) Lahan potensial untuk dijadikan lahan sawah
beririgasi rata-rata belum besertifikat , (3) Lahan potensial rata-rata terletak pada
“Lahan Petuanan” yang pengaturannya dibawah sistem adat setempat, (4) Lahan
potensial untuk dijadikan lahan sawah beririgasi belum mempunyai tenaga kerja
yang layak untuk berusahatani padi sawah, dan (5) Untuk pengembangan sawah
beririgasi perlu didatangkan transmigrasi guna mengantisipasi kekurangan tenaga
kerja.
Mekanisasi pertanian melalui introduksi alsin tanam dan alsin panen diduga
mampu mengatasi masalah keterbatasan tenaga kerja yang terjadi saat ini. Alsin
tanam dan panen diharapkan mampu mengatasi permasalahan tidak tercapainya
waktu tanam dan panen serempak sehingga berdampak pada penurunan hasil.
Rata-rata kepemilikan lahan sawah petani di Maluku relatif luas yaitu 1,5 ha per
KK (Susanto et al., 2012), sehingga mekanisasi diharapkan dijadikan salah satu
komponen penting dalam SL-PTT Maluku.
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KESIMPULAN
Kinerja usahatani padi sawah di Maluku menunjukkan pertumbuhan positif
yang lebih tinggi dibanding wilayah sentra produksi beras di Pulau Jawa yang
sudah masuk “leveling off”. Laju pertumbuhan positif terhadap luas panen,
produksi dan produktivitas merupakan indikator optimisnya kinerja usahatani padi
sawah di Maluku menuju swasembada dan mendukung surplus 10 juta ton beras
nasional. Dua program utama yang dilakukan adalah intensifikasi melalui
pendekatan SL-PTT dan ekstensifikasi melalui pencetakan sawah baru. Kendala
utama yang dihadapi dalam optimalisasi usahatani padi sawah adalah belum
optimalnya pembangunan bendung dan jaringan irigasi, masalah status lahan, dan
keterbatasan tenaga kerja. Optimalisasi sumberdaya air melalui pembangunan dan
perbaikan jaringan irigasi serta mekanisasi pertanian terutama alsin tanam dan
panen adalah dua simpul kritis yang jika dapat diurai berpotensi semakin
meningkatkan kinerja usahatani padi sawah di Maluku.
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(SIG) UNTUK MEMETAKAN STATUS KESUBURAN TANAH SEBAGAI
DASAR PENGELOLAAN HARA SPESIFIK LOKASI PADI SAWAH
DI DATARAN WAEAPO, KABUPATEN BURU
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ABSTRAK
Rekomendasi pemupukan padi sawah di Dataran Waeapo pada saat ini masih
bersifat seragam, belum didasarkan pada keragaman status kesuburan tanah
(SKT), sehingga efisiensinya rendah. Penelitian ini bertujuan untuk memetaan SKT
sekaligus menganalisis faktor pembatas kesuburan dan alternatif pengelolaannya
sebagai dasar dalam mengelola hara padi sawah secara spesifik lokasi.
Pelaksanaan penelitian diawali dengan analisis digital citra satelit berbasis SIG dan
dilanjutkan dengan sampling tanah secara sistematis di lapangan dan analisis kimia
tanah di laboratorium. Cara ini dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi hasil
sehingga lebih efektif dan efisien. Kriteria penilaian status kesuburan tanah
didasarkan pada pengkelasan dan pengelompokan terhadap sembilan sifat kimia
tanah yaitu KPK; C-organik; cadangan P, Ca, Mg, dan K (ekstrak HCl 25%); P
tersedia; K dapat tukar; dan retensi P. Delineasi kelas SKT diperoleh dari analisis
data digital dengan Krigging Interpolator. Hasil evaluasi status kesuburan tanah
di dataran Waeapo menunjukkan bahwa dari total tanah sawah seluas 25.848,83
ha, 80,77% atau 20.876,97 ha memiliki SKT rendah dan sisanya seluas 4.971,86
ha (19,23%) sangat rendah. Faktor pembatas SKT adalah kombinasi dari enam
unsur yaitu KPK, C organik tanah, Cadangan P dan Ca, K-dd, serta P-tersedia.
Strategi pengelolaan kesuburan tanah diarahkan untuk memperbaiki dua hal
utama yaitu meningkatkan cadangan hara dengan menambahkan bahan organik,
kapur, batuan fosfat alam, zeolit; dan meningkatkan ketersediaan hara secara
cepat pada suatu periode pertanaman melalui usaha pemupukan anorganik yang
didasarkan pada pasokan asli hara padi sawah.

Kata Kunci : Status Kesuburan Tanah, Spesifik Lokasi, Padi sawah, Waeapo, Buru
PENDAHULUAN
Senjang produktivitas padi sawah antara cara petani dengan hasil penelitian
dapat dijadikan petunjuk belum efisiennya usaha tani di dataran Waeapo - Buru.
Rata-rata produktivitas padi sawah cara petani adalah 4,03 GKP/ha (BPS
Kabupaten Buru, 2010); masih lebih rendah dibanding beberapa hasil penelitian
yang mencapai 7,90 ton GKP/ha di desa Waekasar (Sirappa et al., 2006); 6,07 ton
GKP/ha di desa Waenatat (Sirappa et al., 2005b); 5,60 ton GKP/ha di desa
Waegeren (Susanto et al., 2005); dan 7,48 ton GKP/ha di Savana Jaya (Sirappa
dan Rieuwpasa, 2006).
Salah satu sebab kurang optimalnya produktivitas padi sawah cara petani ini
adalah belum diterapkannya usaha pengelolaan hara spesifik lokasi. Arahan
pengelolaan hara berupa anjuran pemupukan padi sawah irigasi masih bersifat
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seragam (uniform), mengabaikan keragaman iklim, kondisi tanah (sifat fisik,
biologi dan kimia), dan pengelolaan tanaman. Kurang akuratnya rekomendasi
pemupukan padi sawah ini, menyebabkan rendahnya efisiensi penggunaan input,
membatasi produktivitas dan keuntungan usaha tani (Haefele dan Wopereis, 2004;
Wopereis et al., 1999; Haefele et al., 2000).
Beberapa hasil penelitian dengan pendekatan pengelolaan hara spesifik lokasi
mengarah kepada betapa pentingnya mempertimbangkan keragaman kesuburan
tanah secara spesifik sebagai dasar pemupukan melalui dugaan potensi
penyediaan dan pasokan asli hara tanah (Dobermann et al., 2003; Haefele dan
Wopereis., 2005). Keragaman kesuburan tanah dapat ditentukan dengan
melakukan evaluasi status kesuburan tanah dengan memanfaatkan citra satelit
resolusi tinggi dan Sistem Informasi Geografis (SIG). Cara ini dapat dilakukan
secara lebih cepat dan akurat dibanding pemetaan konvensional sehingga lebih
efektif dan efisien.
Hasil dari evaluasi status kesuburan tanah dapat dijadikan petunjuk awal
potensi penyediaan dan pasokan asli hara tanah dalam mendukung sistem
pertanaman padi sawah. Penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan kelas
status kesuburan tanah sawah (nilai dan distribusi spasial) di dataran Waeapo,
serta melakukan identifikasi faktor pembatas kesuburan dan alternatif
pengelolaannya.
METODOLOGI
Penelitian dilakukan pada lahan sawah irigasi di dataran Waeapo, kecamatan
Waeapo, kabupaten Buru, provinsi Maluku. Luas lahan yang disurvei mencapai
25.848,83 ha, dan secara geografis, berada pada koordinat 3º 15’ 45’’ - 3º 32’
04’’ LS dan 126º 48’ 03’’ - 127º 06’ 42’’ BT.
Bahan dan alat penelitian
Bahan utama penelitian ini adalah peta tanah semi detail wilayah dataran
Waeapo Buru skala 1:50.000 (Sirappa et al., 2005); Citra Landsat TM-7 Tahun
2000 dan Citra Satelit by Digital Globe, Tele Atlas, Map Data PlyLtd dari Google
Tahun 2010 dengan ketelitian 0,1 ha. Peta kerja lapang diperoleh berdasarkan
overlay antara hasil analisis citra dengan peta tanah semi detail skala 1:50.000,
sehingga dihasilkan peta tanah baru dengan skala detail (1:25.000). Peralatan
survei yang digunakan antara lain bor tanah, Munsell Soil Colour Chart, Geographic
Position System (GPS), kompas, abney level, altimeter, meteran, pisau lapang,
palu geologi, kantong plastik dan alat tulis menulis.
Satuan Peta Tanah (SPT), titik sampling, pemetaan
Areal persawahan di Dataran Waepo menyebar di enam Satuan Peta Tanah
(SPT). Ke-6 SPT tersebut adalah SPT 1 (asosiasi Aquic Udifluvents dan
Fluvaquentic Endoaquepts), SPT 3 (asosiasi Fluvaquentic Endoaquepts dan Typic
Endoaquepts), SPT 4 (komplek Fluvaquentic Endoaquepts, Typic Fluvaquents, dan
Typic Eutrudepts), SPT 5 (asosiasi Typic Endoaquepts dan Typic Epiaquepts), SPT
6 (asosiasi Typic Endoaquents dan Fluvaquentic Endoaquepts), dan SPT 11
(asosiasi Sulfic Endoaquepts dan Sulfic Fluvaquents). Total luas SPT adalah
25.848,83, namun riil luas lahan sawah baru mencapai sekitar 9.379,96 ha
(36,29%).
Pengambilan sampel tanah dilakukan terhadap titik-titik observasi yang
koordinatnya telah ditandai sebelumnya, dan menyebar secara purposive areal
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persawahan pada enam SPT tersebut, setiap titik observasi diambil 5 sampel
secara diagonal. Analisis kimia untuk menilai status kesuburan tanah dilakukan
terhadap 69 sampel hasil dari mengkompositkan beberapa sampel tunggal. Posisi
pengambilan sampel ditampilkan pada Gambar 1. Pemetaan dilakukan dengan
bantuan software ArcView versi 3.3, sedangkan analisis data spasial dilakukan
dengan Krigging Interpolator.

Gambar 1. Lokasi penelitian dan posisi titik sampling untuk evaluasi status
kesuburan tanah sawah irigasi di Dataran Waeapo, Buru.
Analisis tanah
Analisis tanah dilakukan terhadap setiap sampel pewakil kesuburan tanah
meliputi analisis C-organik ((Walkley & Black), P-tersedia (Olsen dan Bray-1), P,
K, Ca dan Mg ekstrak HCl 25% (ekstraksi dengan HCl 25% dan diukur dengan
spektrofotometer pada panjang gelombang 693 nm untuk P, K dengan
flamefotometer Ca dan Mg dengan AAS); P-retensi (Blackmore, 1981), K-tertukar
dan KPK (ekstraksi dengan Amonium asetat 1M, pH 7,0).
Cara penentuan status kesuburan tanah (SKT)
Penentuan status kesuburan tanah dilakukan mengikuti metode FAO, 1983.
Sebelum dilakukan penilaian akhir SKT, dilakukan pengelompokan terhadap hasil
analisis kimia tanah menjadi tiga subkelas yaitu R1, R2 dan R3. Subkelas R1 adalah
nilai kapasitas pertukaran kation (KPK), dikelompokkan dalam lima kelas dalam
satuan cmol(+)/kg, yaitu nilai 1 untuk KPK > 16, nilai 2 untuk KPK 12 – 16, nilai 3
untuk KPK 6 – 12, nilai 4 untuk KPK 2 – 6 dan nilai 5 untuk KPK < 2 cmol(+)/kg.
Subkelas R2 adalah ketersediaan hara, yaitu K-dd, P tersedia, retensi P dan C
organik. Subkelas R3 adalah pasokan hara, yaitu kandungan Ca, Mg, K dan P yang
terekstrak dalam larutan HCl 25%. Masing-masing unsur terbagi dalam 3 kelas
(Tabel 1). Nilai akhir subkelas R2 dan R3 merupakan penjumlahan dari setiap unsur
tersebut, dan jika jumlahnya dalam kisaran 1 - 4 nilai subkelas R2 atau R3 adalah
1, kisaran 5 - 8 nilai subkelas R2 atau R3 adalah 2, dan kisaran 9 - 12 nilai R2
atau R3 adalah 3. Kelas akhir, didasarkan pada hasil kombinasi dari R1, R2 dan R3
seperti ditampilkan pada Tabel 2.
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Tabel 1. Pembagian nilai dari K-dd, P tersedia, retensi P dan C organik untuk
penentuan subkelas R2, serta Ca, Mg, K, P ekstrak HCl 25% untuk
subkelas R3.

> 0,6
0,2 - 0,6

P
tersedia
(ppm)
> 60
20 - 60

Retensi
P
(%)
< 25
25 - 50

< 0,2

< 20

> 50

Nilai

K-dd
(cmol(+)/kg)

1
2
3

Corganik
(%)
> 2,5
1,5 2,5
< 1,5

Ca
(mg/100
g)
> 75
25 - 75

Mg
(mg/100
g)
> 40
10 - 40

K
(mg/100
g)
> 25
5 - 25

P
(mg/100
g)
> 50
25 - 50

< 25

< 10

<5

< 25

Tabel 2. Kelas akhir untuk penilaian SKT berdasarkan R1, R2 dan R3.
Kelas akhir (harkat)
1 (Sangat Tinggi)
2 (Tinggi)

3 (Sedang)

4 (Rendah)

5 (Sangat Rendah)

111
112
113
121
122
123
131
132
133

Kombinasi dari Subkelas R1, R2, dan R3
211
212
213
221
222
223
231
232
233

311
312
313
322
323
331
332
333

321

411
412
413

421
422
431

423
432
433

511
512
513

521
522
523

531
532
533

HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi statistik dan hasil analisis tanah
Deskripsi statistik hasil analisis kimia tanah untuk menilai SKT ini ditampilkan
pada Tabel 3. Rata-rata KPK hanya 8,08 cmol(+)/kg dengan nilai minimal 4,43;
maksimal 12,59 cmol(+)/kg. Sebaran nilai KPK tanah relatif seragam dengan
koefisien keragaman (KK) 22,66%, KK paling tinggi ditunjukkan oleh nilai Ptersedia tanah, yaitu 77,11%. KPK tanah merupakan bagian penting dalam menilai
potensi kesuburan tanah, karena berperan langsung dalam sistem pertukaran ion
antara larutan tanah dengan akar tanaman.
Nilai C organik tanah berkisar antara 0,31 – 1,90 % dengan rata-rata 0,99 %
dan KK 41,14%. Kandungan C organik tersebut termasuk kelas rendah sampai
sedang (Hazelton and Murphy, 2007), dan merupakan faktor pembatas kesuburan
tanah sawah yang serius di Asia (Dobermann et al., 2003). Rendahnya kandungan
C organik selalu dihubungkan dengan rendahnya penyediaan N tanah karena
korelasi antara kedua unsur ini menurut Nguyen et al. (2004) dalam tanah sangat
kuat (r=0,97), proses mobilisai dan imobilisasi unsur dalam bentuk reaksi-reaksi
komplek didalam tanah, reaksi tanah dan ketersediaan unsur hara tanaman (Tan,
2003).
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Tabel 3. Deskripsi statistik hasil analisis 69 contoh tanah untuk menilai SKT di
Dataran Waeapo, Kabupaten Buru.

5,07

Ca-HCl
25%
(mg/100
g)
8,61

Mg-HCl
25%
(mg/100
g)
168,03

K-HCl
25%
(mg/100
g)
119,07

P-HCl
25%
(mg/100
g)
26,50

0,40
3,32
2,01

0,18
5,03
5,55

0,45
8,00
7,00

4,54
180,00
200,00

8,34
110,00
60,00

1,24
25,69
27,74

0,02

3,35

1,52

3,72

37,74

69,31

10,26

0,00
0,07
0,01
0,08
53,58

11,21
14,96
0,51
15,47
77,11

2,32
8,02
1,89
9,91
30,06

13,83
21,00
3,00
24,00
43,20

1,423,94
150,00
60,00
210,00
22,46

4,804,07
240,00
10,00
250,00
58,21

105,31
50,13
7,17
57,30
38,72

Deskripsi
Statistik

KPK
(cmol(+)/kg)

C
organik
(%)

K-dd
(cmol(+)/kg)

Ptersedia
(ppm)

Retensi
P (%)

Mean
Standard
Error
Median
Mode
Standard
Deviation
Sample
Variance
Range
Minimum
Maximum
CV

8,08

0,99

0,03

4,34

0,22
7,92
5,45

0,05
0,97
0,79

0,00
0,02
0,02

1,83

0,41

3,35
8,16
4,43
12,59
22,66

0,17
1,59
0,31
1,90
41,14

Penilaian Status Kesuburan Tanah
Evaluasi status kesuburan tanah sawah dengan menggunakan metode yang
diadopsi dari FAO (1983) menunjukkan bahwa dari total luas tanah sebesar
25.848,83 ha, seluas 4.971,86 ha (19,23%) memiliki SKT dengan kelas sangat
rendah dan sisanya seluas 20.876,97 ha (80,77%) memiliki SKT dengan kelas
rendah. Satuan peta tanah dengan kelas SKT rendah adalah keseluruhan SPT 3,
4, 5 dan sebagian besar dari SPT 1 (79,88%), SPT 6 (71,26%), dan SPT 11
(66,07%). Sedangkan SPT dengan SKT sangat rendah adalah bagian dari SPT 1
(20,12%), SPT 6 (28,74%) dan SPT 11 (33,93%), seperti ditujukan pada Tabel
4.
Tabel 4. Kelas status kesuburan tanah yang dievaluasi dengan metode FAO (1983)
pada setiap SPT beserta luasannya di Dataran Waeapo, Buru.
SPT

1

3

4

5

6

11

234

Satuan Tanah

Luas
Ha
1.005,16

%
3,89

Rendah

3.991,05

15,44

Rendah

1.396,00

5,40

Rendah

2.490,79

9,64

Rendah

3.355,38

12,98

Sangat Rendah

2.969,60

11,49

Rendah

7.364,39

28,49

Sangat Rendah

1.111,65

4,30

Rendah

2.164,81

8,37

Total

25.848,83

100,00

Kelas SKT

Asosiasi :
- Aquic Udifluvent
- Fluvaquentic
Endoaquept
Asosiasi :
- Typic Fluvaquent
- Fluvaquentic
Endoaquept
Kompleks :
- Fluvaquentic
Endoaquept
- Typic Fluvaquent
Asosiasi :
- Typic Endoaquept
- Typic Epiaquept
Asosiasi :
- Typic Endoaquept
Fluvaquentic
Endoaquept
Asosiasi :
- Sulfic Endoaquept
- Sulfic Fluvaquent
Satuan Tanah

Sangat Rendah
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Sebagian kecil dari SPT 1, SPT 6 dan SPT 11 dengan kelas SKT sangat rendah
ini menyebar di sepanjang aliran sungai Waeapo bagian bawah, Savana Jaya, dan
Unit V (Waegeren) (Gambar 2). Penyebab utama sangat rendahnya kelas SKT
pada lokasi-lokasi tersebut adalah nilai KPK dan C-organik yang relatif lebih kecil
dibanding lokasi lainnya.
Nilai KPK pada titik sampling 1.1.C, 1.1.K, 1.2.C, 6.3.C, 6.8.K, 6.9.K, 6.10.K,
6.13.C, dan 11.2.C rata-rata adalah 5,37 cmol(+)/kg dengan kisaran antara 4,43
– 5,37 (masuk kelas rendah); sedangkan C-organiknya rata-rata 0,68% dengan
kisaran antara 0,31 – 1,10% juga masuk kelas rendah. Rendahnya nilai KPK ini
menyebabkan subkelas R1 masuk dalam kelompok 4, sedangkan rendahnya Corganik mempengaruhi subkelas R2 masuk dalam kelompok 3. Kombinasi akhir
subkelas R1, R2 dan R3 ini adalah 4,3,2 dan masuk dalam kelas sangat rendah
(Tabel 5 dan 6).

Gambar 2. Sebaran hasil evaluasi status kesuburan tanah dengan Metode FAO
(1983) pada tanah sawah di Dataran Waeapo, Buru.
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Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Penilaian Rerata Status kesuburan Tanah Sawah pada
setiap SPT berdasarkan Metode dari FAO (1983) di Dataran Waeapo,
Buru
SPT

KPK
(cmol(+)/kg)

C
organik
(%)

K-dd
(cmol(+)/kg)

Ptersedia
(ppm)

Retensi
P (%)

5,11
7,75
9,38
8,14
7,62
5,48
8,51
5,65
9,02

0,52
1,43
1,06
1,11
0,81
0,79
1,06
0,63
0,86

0,03
0,04
0,03
0,03
0,02
0,02
0,03
0,04
0,03

9,72
12,60
3,33
4,64
5,63
4,34
3,32
6,32
3,61

2,94
5,03
6,20
4,68
4,48
4,16
5,65
3,63
4,51

1
3
4
5
6
11

Ca-HCl
25%
(mg/100
g)
7,67
8,00
10,13
10,36
9,00
4,40
7,62
4,00
11,80

Mg-HCl
25%
(mg/100
g)
183,33
180,00
198,75
200,71
195,00
122,00
156,69
60,00
110,00

K-HCl 25%
(mg/100
g)
123,33
110,00
173,75
160,71
198,33
52,00
97,54
10,00
20,00

P-HCl
25%
(mg/100
g)
32,03
45,24
23,66
29,23
27,58
15,14
27,58
7,17
24,66

Tabel 6. Rekapitulasi Hasil Pengkelasan R1, R2 dan R3 untuk menilai Status
kesuburan Tanah Sawah per SPT berdasarkan Metode FAO (1983) di
Dataran Waeapo, Buru.
Subklas
R1
SP
T

1
3
4
5
6
11

Subklas R2

KPK

C
organi
k

Kd
d

Ptersedi
a

Reten
si P

Tota
l R2

4
3
3
3
3
4
3
4
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
10
10
10
10
10
10
10
10

CaHCl
25
%
3
3
3
3
3
3
3
3
3

MgHCl
25
%
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Subklas R3
KPHCl
HCl
25
25
%
%
1
2
1
2
1
3
1
2
1
2
1
3
1
2
2
3
2
3

Subklas
Tota
l R3

R
1

R
2

R
3

7
7
8
7
7
8
7
9
9

4
3
3
3
3
4
3
4
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2

SK
T

SR
R
R
R
R

SR
R

SR
R

Hubungan antara sifat kimia tanah dengan SKT
Untuk menduga hubungan antara beberapa sifat kimia tanah yang dianalisis
terhadap hasil akhir penilaian SKT, maka sebelumnya dilakukan kuantifikasi kelas
SKT. Kuantifikasi dilakukan dengan membuat persamaan matematik dari
kombinasi unsur-unsur yang digunakan untuk menilai SKT (diadaptasi dari FAO,
1971 dalam Rayes 2007). Heterogenitas data direduksi dengan menggunakan nilai
logaritma dari masing-masing unsur hara yang dinilai (Kyuma, 2004). Kuantifikasi
dilakukan dengan cara (1) menentukan nilai R1 = log KPK, (2) menentukan nilai
R2 = log C total + log K-dd + log P tersedia + log retensi P sisa, (3) menentukan
nilai R3 = log Ca HCl 25% + log Mg HCl 25% + log K HCl 25% + log P HCl 25%.
Nilai akhir SKT adalah R1 x (R2 + R3), kemudian hasilnya diklasifikasikan menjadi
lima kelas yaitu sangat tinggi (> 13,11); tinggi (11,31 – 13,11); sedang (7,45 –
11,31); rendah (3,40 – 7,45) dan sangat rendah (<3,40). Perbandingan nilai SKT
hasil kuantifikasi dengan SKT sebelumnya memiliki tingkat ketelitian 90%.
Berdasarkan hasil analisis korelasi, nilai SKT berturut-turut ditentukan dengan
sangat nyata oleh KPK (r=0,70), Ca HCl 25% (r=0,61), Mg HCl 25% (r=0,60), P
HCl 25% (r=0,56), K HCl 25% (r=0,54), dan C total (r=0,44). Sedangkan
hubungan korelasi antara SKT dengan K-dd dan P tersedia adalah tidak nyata
dengan nilai koefisien korelasi berturut-turut adalah r=0,03 dan r=0,08 (Tabel 7)
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Tabel 7. Matrik korelasi antara beberapa sifat kimia tanah sawah irigasi dengan
nilai SKT di Dataran Waeapo, Buru.
KPK (cmol(+)/kg)
C organik (%)
K-dd (cmol(+)/kg)
P-tersedia (ppm)
Retensi P (%)
Ca-HCl 25% (mg/100 g)
Mg-HCl 25% (mg/100 g)
K-HCl 25% (mg/100 g)
P-HCl 25% (mg/100 g)
SKT FAO (1983)

KPK

C

K-dd

0,16tn
0,03 tn
-0,47**
0,59**
0,36**
0,17 tn
0,02 tn
0,32*
0,70**

-0,13 tn
0,10 tn
0,29 tn
0,15 tn
0,19 tn
0,31*
-0,01 tn
0,44**

0,02 tn
-0,18 tn
-0,09 tn
-0,21 tn
-0,26 tn
0,08 tn
0,03 tn

P-tersedia

Retensi P

-0,36**
0,11 tn
0,09 tn
0,22 tn
0,18 tn
0,08 tn

0,03 tn
0,10 tn
0,02 tn
0,23 tn
0,48**

Ca
HCl 25%

Mg
HCl 25%

K
HCl 25%

P
HCl 25%

0,47**
0,44**
0,32*
0,61**

0,82**
0,29 tn
0,60**

0,14 tn
0,54**

0,56**

Sebaran data antara SKT dengan Ca, Mg, P ekstrak HCl 25% menunjukan
distribusi dimana keragaman nilai SKT (sumbu x) lebih besar dibanding unsurunsur pada sumbu y (Gambar 3). Secara jelas tergambar bahwa peningkatan kecil
pada KPK; Ca, Mg, P ekstrak HCl 25% akan merubah dengan sangat nyata nilai
SKT menjadi lebih besar. Pengaruh ke-4 unsur ini lebih dominan dibanding unsur
lainnya.

Gambar 3. Sebaran data antara status kesuburan tanah sawah dengan KPK, Ca
HCl 25%, Mg HCl 25%, dan P HCl 25% di Dataran Waeapo, Buru.
Identifikasi Faktor Pembatas dan Alternatif Pengelolaan SKT
Tanah-tanah sawah pada lokasi penelitian secara keseluruhan status
kesuburan tanahnya tidak dibatasi oleh K dan Mg ekstrak HCl 25% dan retensi P.
Faktor pembatas yang menyebabkan sangat rendah dan rendahnya SKT adalah
kombinasi dari enam unsur yaitu KPK, C total, P dan Ca ekstrak HCl 25%, K-dd,
dan P-tersedia. Terdapat enam kombinasi faktor pembatas yang dapat
diidentifikasi yaitu :
1. KPK, Ca dan P HCl 25%, C total, P dan K tersedia semuanya rendah.
2. KPK, Ca HCl 25%, C total, P dan K tersedia semuanya rendah; dan P HCl 25%
sedang.
3. Ca dan P HCl 25%, C total, P dan K tersedia semuanya rendah; KPKnya sedang
- tinggi.
4. Ca HCl 25%, C total, P dan K tersedia rendah; dan KPK dan P HCl 25% sedang
- tinggi.
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5. Ca dan P ekstrak HCl 25%, P dan K tersedia semuanya rendah; KPK dan C
total sedang.
6. Ca HCl 25%, P dan K tersedia rendah; KPK, C total dan P HCl 25% sedang tinggi.
Beberapa alternatif pengelolaan tanah yang disarankan adalah penambahan
bahan organik kaya fosfat atau kombinasi antara batuan fosfat dan bahan organik
untuk meningkatkan kandungan KPK, C organik tanah sekaligus meningkatkan
cadangan P dan ketersediaan P tanaman (Susanto, 2002). Pemberian zeolit
dilaporkan juga dapat meningkatkan KPK tanah, karena memiliki luas permukaan
relatif besar dan bermuatan negatif. Al-Jabri (2008), menyatakan KPK zeolit
berkisar antara 83 - 193 cmol (+)/kg dapat digunakan untuk bahan pembenah
tanah pada lahan pertanian yang terdegradasi.
Sedangkan untuk meningkatkan kadar Ca tanah dapat dilakukan pemberian
kapur pertanian baik dalam berupa kalsit atau dolomit. Doberman and Fairhurst
(2000) menyarankan pemberian pemberian kapur (CaCO3) yang mengandung
40% Ca untuk meningkatkan Ca tanah secara lambat pada tanah sawah masam.
Pemberian dolomit (MgCO3+CaCO3) dengan kandungan 13% Mg dan 21% Ca
dapat diberikan untuk meningkatkan kandungan Ca sekaligus Mg tanah secara
lambat. Pemupukan P dan K pada setiap periode pertanaman padi diperlukan
untuk memberikan tambahan hara secara cepat agar target hasil tercapai (Tabel
8).
Tabel 8. Alternatif pengelolaan tanah untuk meningkatkan SKT sawah irigasi di
Dataran Waeapo, Kabupaten Buru.
No
1
2
3
4
5
6

Alternatif Pengelolaan
Pemberian bahan organik kaya P (guano, kotoran ayam)
dikombinasikan pemberian batuan fosfat alam, zeolit dan
kapur disertai pemupukan P dan K
Pemberian bahan organik, zeolit dan kapur disertai
pemupukan P dan K
Pemberian bahan organik, batuan fosfat, kapur disertai
pemupukan P dan K
Pemberian bahan organik dan kapur disertai pemupukan P
dan K
Pemberian batuan fosfat alam dan kapur disertai
pemupukan P dan K
Pemberian kapur disertai pemupukan P dan K
Total

Luas
Ha

%

926,71

3,59

2.256,38

8,73

7.509,66

29,05

11.646,92

45,06

3.067,87

11,87

441,28
25.848,83

1,71
100,00

Distribusi spasial faktor pembatas SKT hasil analisis dengan Kriging
Interpolator Arcview GIS 3.3 ditampilkan pada Gambar 4. Menurut Wei Juang et
al., (2002), kriging dapat digunakan untuk memetakan rekomendasi pemupukan

fosfat secara spesifik lokasi berdasarkan hasil analisis tanah pada titik-titik
sampling yang diambil secara merata pada suatu areal. Lin Liu et al. (2006) juga
menyatakan bahwa memadukan SPT dengan kriging dapat meningkatkan hasil
interpolasi spasial dari sifat-sifat tanah.
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Gambar 4. Batas keseragaman areal pengelolaan SKT hasil analisis data spasial
dengan kriging ArcView GIS 3.3 pada lahan sawah irigasi di Dataran
Waeapo, Buru.
KESIMPULAN
Evaluasi SKT dengan metode FAO (1983) dapat digunakan untuk menduga
potensi penyediaan dan pasokan asli hara tanah sawah, sehingga hasilnya dapat
digunakan sebagai dasar pengelolaan hara spesifik lokasi padi sawah di Dataran
Waeapo – Buru; dari total luas tanah sebesar 25.848,83 ha, seluas 4.971,86 ha
(19,23%) memiliki SKT dengan kelas sangat rendah dan sisanya seluas 20.876,97
ha (80,77%) memiliki SKT dengan kelas rendah. Satuan peta tanah dengan kelas
SKT rendah adalah keseluruhan SPT 3, 4, 5 dan sebagian besar dari SPT 1
(79,88%), SPT 6 (71,26%), dan SPT 11 (66,07%). Sedangkan SPT dengan SKT
sangat rendah adalah bagian dari SPT 1 (20,12%), SPT 6 (28,74%) dan SPT 11
(33,93%).
Kelas SKT berkorelasi sangat nyata dengan KPK, Ca, Mg, K dan P terekstrak
HCl 25%, dan C organik tanah; sedangkan dengan K-dd dan P tersedia hubungan
korelasinya tidak nyata. Cadangan K dan Mg, serta retensi P tanah sawah di
Dataran Waeapo Buru secara keseluruhan tidak menjadi faktor pembatas
rendahnya SKT, namun dibatasi oleh kombinasi enam unsur yaitu KPK, C organik
tanah, Cadangan P dan Ca, K-dd, serta P-tersedia.
Alternatif pengelolaan tanah untuk memperbaiki SKT dapat dilakukan dengan
pemberian bahan organik kaya fosfat, atau kombinasi antara batuan fosfat alam
dan bahan organik untuk meningkatkan kandungan KPK, C organik tanah sekaligus
meningkatkan cadangan P dan ketersediaan P tanaman. Peningkatan Ca tanah
dapat dilakukan dengan pemberian kalsit atau dolomit. Pemupukan P dan K pada
setiap periode pertanaman diperlukan untuk memberikan tambahan pasokan hara
secara cepat agar target hasil dapat tercapai. Diperlukan penelitian yang bertujuan
untuk menentukan jumlah pasokan asli hara sebagai dasar penambahan unsur
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hara yang menjadi faktor pembatas SKT atau takaran rekomendasi pemupukan
padi sawah di dataran Waeapo – Buru.
DAFTAR PUSTAKA
Al-Jabri, M. 2008. Kajian Metode Penetapan Kapasitas Tukar Kation Zeolit Sebagai
Pembenah Tanah untuk Lahan Pertanian Terdegradasi. Jurnal Standardisasi.
Volume 10, No.2, Tahun 2008:56-63.
BPS Kabupaten Buru. 2010. Kabupaten Buru dalam Angka Tahun 2009. BPS
Kabupaten Buru. Namlea.
Dobermann A., and T. Fairhurst. 2000. Rice: Nutrient Disorders and Nutrient
Management. International Rice Research Institute (IRRI). MCPO Box
3127, Makati City 1271, Philippines
Dobermann, A., C. Witt, S. Abdulrachman, H. C. Gines, R. Nagarajan, T. T. Son, P.
S. Tan, G. H. Wang, N. V. Chien, V. T. K. Thoa, C. V. Phung, P. Stalin, P.
Muthukrishnan, V. Ravi, M. Babu, G. C. Simbahan and M. A. A. Adviento.
2003. Soil Fertility and Indigenous Nutrient Supply in Irrigated Rice Domains
of Asia. Agronomy Journal 95:913-923 (2003)
Dobermann, A., C. Witt, S. Abdulrachman, H. C. Gines, R. Nagarajan, T. T. Son, P.
S. Tan, G. H. Wang, N. V. Chien, V. T. K. Thoa, C. V. Phung, P. Stalin, P.
Muthukrishnan, V. Ravi, M. Babu, G. C. Simbahan, M. A. A. Adviento and V.
Bartolom. 2003. Estimating Indigenous Nutrient Supplies for Site-Specific
Nutrient Management in Irrigated Rice. Agronomy Journal 95: 924-935
(2003).
FAO. 1983. FAO Soils Buletin No. 52. Guidelines: Land Evaluation for Rainfed
Agriculture. FAO – Rome.
Haefele S.M., and M.C.S. Wopereis. 2005. Spatial variability of indigenous supplies
for N, P and K and its impact on fertilizer strategies for irrigated rice in West
Africa. Plant and Soil (2005) 270: 57–72
Haefele S.M., Johnson D.E., Diallo S., Wopereis M.C.S., and Janin I., 2000.
Improved soil fertility and weed management is profitable for irrigated rice
farmers in the Sahel. Field Crops Res. 66, 101– 113.
Kyuma, K. 2004. Fundamental Chemical reactions in submerged paddy soil, In
Paddy Soil Science. Kyoto University Press and Trans Pacific Press. P.60-114.
Lin Liu, T., Kai-Wei Juang, and Dar-Yuan Lee. 2006. Interpolating Soil Properties
Using Kriging Combined with Categorical Information of Soil Maps Soil Sci.
Soc. Am. J. 70:1200–1209 (2006).
Nguyen B.V., D. C. Olk, and K. G. Cassman. 2004. Characterization of Humic Acid
Fractions Improves Estimates of Nitrogen Mineralization Kinetics for Lowland
Rice Soils. Soil Sci. Soc. Am. J. 68:1266-1277 (2004).
Rayes, M.L. 2006. Metode Inventarisasi Sumber Daya Lahan. Penerbit Andi.
Yogyakarta. pp.298.
Sirappa M.P., A.N. Susanto, dan Y. Tolla. 2006. Kajian Usahatani Padi Varietas
Unggul Tipe Baru (VUTB) dengan Pendekatan Pengelolaan Tanaman
Terpadu (PTT). Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian,
Vol. 9, No. 1, Maret 2006. p.18-28.
Sirappa, M.P., A.J. Rieuwpassa, A.N. Susanto dan P.R. Matitaputty. 2005b. Laporan
Akhir Diseminasi Teknologi Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu
Padi Sawah di Kabupaten Buru. BPTP Maluku. Ambon

240

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Sirappa, M.P., A.N. Susanto, A.J. Rieuwpassa, E.D. Waas dan S. Bustaman. 2005.
Karakteristik, Jenis Tanah dan Penyebarannya Pada Wilayah Dataran
Waeapo, Pulau Buru. Majalah Ilmiah AGRIPLUS. Volume 15, Nomor 1,
Januari 2005. Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo Kendari.
Sirappa, M.P., dan A.J. Rieuwpassa. 2006. Kajian Pemupukan dan Cara Tanam
pada Usaha Tani Padi Sawah di Lahan Irigasi Provinsi Maluku. Jurnal Agria,
Vol. 3, No.1, Agustus 2006. Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya.
Palembang. p.41 – 47.
Susanto, A.N. 2002. Inkubasi Kombinasi Batuan Fosfat dan Macam Bahan Organik:
Pengaruhnya terhadap Sifat Andik dan Ketersediaan P di Andisol. Jurnal
Tanah dan Air Volume 3 No.2, Desember 2002.
Susanto, A.N., M.P Sirappa, J. Tolla, Maryam Nurdin, I. Hidayah, Ardin. 2005.
Laporan Akhir Kajian Model Usahatani Terpadu Pada Lahan Sawah Irigasi Di
Provinsi Maluku. BPTP Maluku. Ambon.
Tan, K.H. 2003. Humic Matter in Soil and The Environment. Principles and
Controversies. Marcel Dekker, Inc. New York.
Wei Juang, K., Day-Chyng Liou, and Dar-Yuan Lee. 2002. Site-Specific Phosphorus
Application Based on the Kriging Fertilizer-Phosphorus Availability Index of
Soils. J. Environ. Qual. 31:1248–1255 (2002).
Wopereis, M.C.S., C. Donovan, B. Nebié, D. Guindo, and M.K.Ndiaye. 1999. Soil
fertility management in irrigated rice systems in the Sahel and Savanna
regions of West Africa. Part I. Agronomic analysis. Field Crops Res. 61,
125–145.

Prosiding Seminar Regional: Akselerasi Inovasi Teknologi Pertanian Mendukung
Ketahanan Pangan Dalam Mengantisipasi Perubahan Iklim Di Wilayah Kepulauan

241

PELUANG DAN KENDALA PENGEMBANGAN KAWASAN RUMAH
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ABSTRAK
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan serta peluang dan
kendala dari pengembangan kawasan rumah pangan lestari di Maluku Utara.
Kajian dilakukan mulai bulan Mei 2012 sampai dengan Mei 2013 di 8 lokasi KRPL
yaitu kelurahan Dowora dan desa Kusu Kota Tidore Kepulauan, kelurahan Sasa,
kelurahan Gambesi Kota Ternate, desa Guaemaadu dan desa Jalan baru
Kabupaten Halmahera Barat, Desa Mekarsari Kabupaten Halmahera Timur, dan
desa Mandaong Kabupaten Halmahera Selatan. Analisis data menggunakan
metode SWOT kuantitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaruh faktor
eksternal cukup tinggi dibandingkan faktor internal. Faktor-faktor yang menjadi
kekuatan utama yaitu budaya gotong royong yang tinggi, dan local champion.
Peluang yang dominan adalah potensi pasar sayuran masih cukup tinggi. Strategi
yang dipilih adalah memperkuat kelembagaan wanita tani, penerapan supply chain
management baik dalam distribusi benih dan bibit di KBD maupun pasar.

Kata Kunci: Kawasan, Pangan, Pekarangan, lestari, Maluku Utara
PENDAHULUAN

Pengembangan kawasan pangan yang lestari berbasis sumberdaya lokal
perlu dimulai dari tingkat rumah tangga. Melalui pemanfaatan pekarangan yang
ada disekitar rumah dengan komoditas pangan lokal seperti umbi-umbian, sayuran
dan buah, serta tanaman obat diharapkan mampu meningkatkan ketahanan
pangan sampai tingkat rumah tangga. Menggiatkan kembali budaya bertanam di
pekarangan rumah dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga.
Selain itu pemanfaatan pekarangan untuk bertanam sayuran maupun pangan
lainnya juga menambah estetika rumah. Dalam jangka panjang jika dikelola secara
kelompok melalui kelembagaan yang ada, maka secara tidak langsung akan dapat
memenuhi kebutuhan pangan di Maluku Utara. Menurut Saptana et al. (2004)
integrasi kelembagaan dalam agribisnis sayuran perlu dilakukan agar target
pemenuhan gizi masyarakat sekaligus peningkatan pendapatan dapat tercapai.
Sayaka et al. (2005) menyatakan pengembangan pangan lokal juga mesti
dibarengi dengan penumbuhan agroindustri di subsistem hilir agar tercipat
permintaan dan pasokan secara berkelanjutan. Begitu juga dengan
pengembangan tanaman obat/biofarmaka. Sumarno (2005) dan Ekawarsita
(2009) juga menyatakan pengembangan tanaman obat terutama di skala rumah
tangga dapat berfungsi mendukung kesehatan keluarga.
Maluku Utara merupakan wilayah kepulauan tentunya membutuhkan kondisi
pangan yang berdaulat ditingkat rumah tangga. Model Kawasan Rumah Pangan
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Lestari (KRPL) merupakan salah satu program Kementerian Pertanian untuk
mewujudkan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga. Kawasan Rumah Pangan
Lestari menganut prinsip-prinsip yaitu pemanfaatan lahan pekarangan sesuai
dengan kondisi lahan setiap rumah tangga, pemanfaatan potensi kawasan yang
belum digarap, namun secara teknis menguntungkan, mengintroduksikan
teknologi baru untuk mengatasi beberapa keterbatasan tertentu yang ada pada
rumah tangga, selain diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan dan gizi
keluarga (KEMENTAN, 2011). Program pengembangan kawasan rumah pangan
lestari (KRPL) yang bertujuan merevitalisasi pemanfaatan pekarangan untuk
pangan sudah berlangsung selama hampir 2 tahun di Maluku Utara. Pemanfaatan
pekarangan juga diharapkan dapat menggerakkan ekonomi keluarga. Menurut BPS
(2012), struktur perekonomian Maluku Utara masih didominasi oleh sektor
pertanian yang berkontribusi sebesar 36,37 %. Kajian ini bertujuan untuk
mengetahui kelemahan dan kekuatan serta peluang dan kendala dari
pengembangan kawasan rumah pangan lestari di Maluku Utara
METODOLOGI
Kajian dilakukan mulai bulan Mei 2012 sampai dengan Mei 2013 di 8 lokasi
KRPL yaitu kelurahan Dowora dan desa Kusu Kota Tidore Kepulauan, kelurahan
Sasa, kelurahan Gambesi Kota Ternate, desa Guaemaadu dan desa Jalan baru
Kabupaten Halmahera Barat, Desa Mekarsari Kabupaten Halmahera Timur, dan
desa Mandaong Kabupaten Halmahera Selatan. Analisis data menggunakan
metode SWOT kuantitatif yang dikembangkan oleh Pearce & Robinson (2007)
dengan tujuan mengetahui posisi program KRPL di Maluku Utara. Tahapan
perhitungan SWOT secara kuantitatif adalah sebagai berikut:
(1) perhitungan skor ( a ) dan bobot ( b ) point faktor serta jumlah total perkalian
skor dalam bobot ( c = a x b ) , pada setiap faktor S-W-O-T , menghitung
skor ( a ) pada masing – masing point faktor dilakukan secara saling bebas,
penilaian terhadap point faktor lainnya. Pilihan rentang besaran skor sangat
menentukan akurasi penilaian,
(2) Melakukan pengurangan antara jumlah total faktor S dan W ( d ) dan faktor
O dan T ( e ) ,perolehan angka ( d = X ) selanjutnya menjadi nilai pada
sumbu X dan nilai ( e=y ) pada sumbu Y ;
(3) Mencari posisi organisasi yang ditujukan oleh titik ( x,y ) pada matrik /
kuadran SWOT
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengembangan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari di Maluku Utara
Pengembangan MKRPL di Maluku Utara dimulai sejak tahun 2011 di
Kelurahan Fobaharu, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan. Kemudian
ditahun 2012 dilakukan pengembangan di 10 lokasi. Berbagai macam dinamika
dilapangan telah terjadi baik yang mendukung keberlanjutan program maupun
yang menghambat. Bahkan terdapat beberapa varian baru MKRPL. Ternyata
dibeberapa lokasi MKRPL sudah berubah menjadi Model Kawasan Pangan Lestari
(MKPL) di Desa Guaemaadu (Halmahera Barat), Desa Kusu (Tidore Kepulauan)
dan Mekarsari (Halmahera Timur). Ada juga varian lainnya yaitu Model Rumah
Pangan Lestari (MRPL) seperti yang terjadi di replikasi Tomori, Halmahera Selatan.
Meskipun demikian, varian-varian tersebut merupakan bagian dari dinamika
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perkembangan dan keberlanjutan Model KRPL di Maluku Utara yang melibatkan 8
macam suku yaitu Ternate, Tidore, Galela, Makian, Jawa, Bugis, Halmahera, dan
Jailolo.
Analisis Kekuatan dan Kelemahan Model KRPL
Faktor-faktor internal yang teridentifikasi sebagai kekuatan yaitu budaya
gotong royong yang tinggi, ketersediaan lahan, sumberdaya lokal yang melimpah,
waktu luang ibu-ibu rumah tangga sebagai sasaran MKRPL cukup tinggi, dan
adanya pendamping MKRPL dari BPTP yang dapat diandalkan. (Tabel 1).
Sedangkan yang faktor-faktor yang teridentifikasi sebagai kelemahan adalah
Ketrampilan ibu rumah tangga sebagai pengelola MKRPL masih rendah, motivasi
dalam bertanam di pekarangan masih rendah, serta yang tidak kalah pentingnya
adalah kecemburuan sosial yang cukup tinggi.
Tabel 1. Tabel analisis kekuatan dan kelemahan keberlanjutan MKRPL Maluku
Utara
Kekuatan
Bobot Ranking
Nilai
1 Budaya gotong royong tinggi
0,15
4
0,59
2 lahan tersedia
0,09
3
0,28
3 sumberdaya lokal melimpah
0,07
3
0,22
4 Waktu luang ibu rumah tangga tinggi
0,07
3
0,22
Pendamping lapang dan tokoh masyarakat
5 cukup handal (local champion)
0,15
4
0,59
Total kekuatan
1,91
Kelemahan
Bobot Ranking
Nilai
1 ketrampilan petani rendah
0,11
1
0,11
2 motivasi kurang
0,15
1
0,15
3 kelembagaan wanita tani lemah
0,11
2
0,22
4 Kecemburuan sosial tinggi
0,09
1
0,09
Total kelemahan
0,57
TOTAL
1,00
2,48
Analisis Peluang dan Kendala Model KRPL
Sedangkan beberapa peluang yang bisa menjadi faktor kritis pengungkit
keberlanjutan MKRPL di Maluku Utara adalah potensi pasar sayuran yang masih
cukup tinggi. Berdasarkan pengamatan dilapangan, sayuran seperti bawang
merah, cabai, tomat, kubis, sawi, wortel, kentang, seledri masih banyak
didatangkan dari Manado. Padahal dari segi agroekologi sangat mendukung untuk
budidaya sayuran. Bahkan segmentasi menengah keatas dengan pasar sayuran
organik juga belum banyak disentuh. Jika pasar sayuran sudah banyak didominasi
produk lokal, maka tentunya kebutuhan bibit sayuran akan cukup tinggi. Hal ini
pernah terjadi di Kelurahan Gurabunga meminta bibit tomat.
Untuk memenuhi suplai bibit bagi rumah tangga, tentunya peran Kebun Bibit
Desa (KBD) sangat dibutuhkan. Dalam mengelola bisnis KBD sayuran, diperlukan
tenaga kerja terampil yang dikhususkan untuk membantu menyiapkan media
semai, mulai dari komposting menggunakan tenaga semi mekanik, membuat koker
lontong, mengiris, melubangi dengan dinamo, dan membibitkan. Seiring
meningkatnya penghasilan masyarakat kelas menengah tentunya juga akan
meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi sayuran. Tingginya

244

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

konsumsi tentu harus dibarengi dengan meningkatnya luas tanam sayuran dan
pada akhirnya akan meningkatkan permintaan kebutuhan bibit.
Peluang lainnya harga sayuran cukup tinggi di Ternate dan Tidore serta
musim basah sepanjang tahun sangat mendukung usahatani sayuran. Meskipun
demikian juga terdapat beberapa faktor yang bisa menjadi penghambat
keberlanjutan MKRPL yaitu gangguan binatang ternak yang tidak dikandangkan,
proyek Pemda yang berupa bantuan sosial seringkali menjadi penghambat
kemandirian masyarakat, musim cengkeh bulan Juni hingga September,
pengetahuan masyarakat terhadap pengendalian Organisme Pengganggu
Tanaman yang masih rendah (Tabel 2).
Tabel 2. Tabel analisis peluang dan hambatan keberlanjutan MKRPL Maluku Utara
Peluang
Bobot
Ranking
Nilai
1 potensi pasar sayuran tinggi
0,18
4
0,70
2 permintaan sayuran dalam bentuk bibit tinggi
0,12
4
0,49
3 Harga sayuran tinggi
0,09
3
0,26
musim basah sepanjang tahun cocok untuk
4 pertanian
0,11
3
0,32
Total peluang
1,77
Hambatan/Kendala
Bobot
Ranking
Nilai
1 Ternak tidak dikandangkan
0,16
1
0,16
program pemda yang bersifat bantuan
2 langsung
0,09
2
0,18
3 Musim panen cengkeh tiba
0,12
2
0,25
4 Gangguan OPT tinggi
0,14
2
0,28
Total kendala
0,86
TOTAL
1,00
2,63
Dari berbagai faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan serta
faktor eksternal berupa peluang dan hambatan maka diketahui kuadran peluang
keberlanjutan MKRPL di Maluku Utara berada di kuadran I (satu) yang artinya
memiliki peluang pengembangan yang cukup tinggi. Strategi yang ditempuh agar
MKRPL berlanjut adalah Agresif (Gambar 1), berupa pilihan tindakan operasional
seperti sosialisasi, pendampingan, pembinaan, dan penyuluhan yang intensif di
masyarakat. Melihat eskalasi dan antusiasme masyarakat terhadap program
MKRPL, maka tim posko MKRPL perlu bekerja keras baik melalui pendekatan
struktural maupun kultural agar MKRPL tetap sustainable. Pengalaman (lesson
learn) di beberapa lokasi seperti Dowora, Mandaong, Gorua memiliki peluang
keberlanjutan dikarenakan: adanya manfaat ekonomi dan jaminan pasar,
mengingat ketersediaan sayuran masih rendah dan nilai jual produk tinggi.,
ketersediaan bibit di KBD, segmentasi produk kearah produk organik, Modal sosial
(socio cohesiveness) yang tinggi, dukungan dan pendampingan tim baik BPTP
maupun BP4K yang selalu memotivasi masyarakat, dan penerapan reward bagi
RPL terbaik.
Dari penjelasan tersebut, maka dipilih strategi-strategi yang menggunakan
kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal seperti membangun dan
memperkuat Kelompok Wanita Tani (KWT), menerapkan supply chain
management (SCM) agar tidak terjadi over supply, memperkuat manajemen KBD,
dan inisiasi packaging untuk mensegmentasi pasar modern.
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Gambar 1. Positioning audit program MKRPL di Maluku Utara
KESIMPULAN
1. Pengaruh faktor eksternal cukup tinggi yaitu 2,63 dibandingkan faktor internal
sebesar 2,48. Hal ini menunjukkan bahwa peluang pengembangan KRPL lebih
dominan mempengaruhi tingkat keberlanjutan program ini.
2. Faktor-faktor yang menjadi kekuatan utama yaitu budaya gotong royong yang
tinggi, dan local champion. sedangkan faktor utama sebagai kelemahan adalah
kelembagaan wanita tani yang masih rendah. Peluang yang dominan adalah
potensi pasar sayuran masih cukup tinggi sedangkan kendalanya adalah
gangguan OPT.
3. Strategi yang dipilih untuk menjaga keberlanjutan adalah memperkuat
kelembagaan wanita tani melalui pendampingan dan pelatihan, penerapan
supply chain management baik dalam distribusi benih dan bibit di KBD maupun
pasar.
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ANALISIS KOMPARANSI BERBAGAI CARA TANAM PADA
USAHATANI PADI SAWAH
(Kasus di kecamatan Wawo, kabupaten Kolaka Utara )

Dahya dan yayat hidayat

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tenggara
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Utara

ABSTRAK
Salah satu teknologi yang dapat mempengaruhi peningkatan produksi dan
produktivitas adalah cara tanam. Sampai saat ini berbagai macam cara tanam padi
yang diterapkan petani di Sulawesi Tenggara antara lain, cara tanam pindah (jajar
tegel dan legowo), tanam benih langsun dengan menggunakan alat (Atabela) dan
tanam hambur benih langsung (Habela) tanpa menggunakan alat. Penerapan cara
tanam yang tepat akan mencipatakan kondisi tanaman padi tumbuh dan
berkembang secara optimal, keluarnya anakan secara maksimun dan berproduksi
secara maksimal. Penerapan teknologi jarak tanam legowo diantaranya untuk
memperoleh pengaruh tanaman pinggiran, agar pertumbuhan tanaman padi dapat
berkembang dengan optimal. Oleh karena itu untuk mengetahui sampai sejauh
mana cara tanam memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan
usahatani padi, maka dilakukan kajian analisis komparasi dari berbagai cara tanam
yang berkembang ditingkat petani. Untuk menjawab tujuan penelitian, maka
metode yang digunakan adalah metode survei. Sedangkan analisis data
menggunakan analisis finansial usahatani. Hasil analisis menunjukkan bahwa cara
tanam legowo 2:1 memberikan keuntungan terbesar dan sangat layak dalam
usahatani padi dengan nilai B/C rationya 1,42, sedangkan cara tanam hambur
benih langsung tanpa menggunakan alat (Atabela) tidak layak secara ekonomi
karena nilai B/C rationya hanya 0,89.
Kata Kunci: Cara tanam dan Usahatani padi
PENDAHULUAN
Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan ketahanan
pangan nasional adalah melalui peningkatan produktivitas khusunya padi, hal
dapat dilakukan melalui penerapan teknologi yang ada (giving existing teknology)
dan introduksi teknologi (Syafaat, 1999 dalam Hasni, 2005). Untuk tujuan tersebut
BPTP perlu menjadi motor dalam mencari terobosan teknologi. Salah satu kajian
yang dilakukan BPTP yang mengakomodir adanya introduksi teknologi setempat
secara bersamaan diwadahi dalam pendampingan SL-PTT (Sekolah Lapang
Pengelolaan Tanaman Terpadu). Komponen biaya yang cukup besar dalam
usahatani adalah selain biaya pengolahan lahan dan panen adalah biaya tanam.
Sampai saat ini berbagai macam cara tanam padi yang diterapkan petani di
Sulawesi Tenggara antara lain, cara tanam pindah (jajar tegel dan legowo), tanam
benih langsun dengan menggunakan alat (Atabela) dan tanam hambur benih
langsung (Habela) tanpa menggunakan alat. Setiap cara tanam tersebut memiliki
kelebihan dan kelemahan. Namun pemilihan variasi cara tanam memiliki alasan
tersendiri sesuai dengan pengetahuan dan kemampuannya masing-masing petani.
Penerapan cara tanam yang tepat akan mencipatakan kondisi tanaman padi
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tumbuh dan berkembang secara optimal, keluarnya anakan secara maksimun dan
berproduksi secara maksimal.
Tanam benih langsung (Tabela) adalah cara tanam dimana benih padi yang
telah melalui proses perendaman atau perlakuan benih, ditanam secara langsung
tanpa melalui persemaian. Cara ini dapat menghemat biaya, tenaga kerja dan
memperpendek umur pertanaman padi sekitar 7-15 hari. Namun kendala utama
yang ditemukan pada cara tanam tabela adalah tingginya pertumbuhan gulma,
karena tanaman tumbuh pada waktu relatif bersamaan dengan gulma sehingga
persaingan ruang dan hara terjadi sejak awal pertumbuhan (De Datta dan
Natasomsaran, 1991). Hasil penelitian Suharno, et al., (2000) menunjukkan bahwa
cara tanam tabela dengan menggunakan pipi paralon cukup mendapat respon
positif dari petani yang kekurangan tenaga kerja keluarga dan tenaga penanam
diwilayahnya. Oleh karena itu teknologi ini dapat berkembang dan sustainable jika
dikembangkan pada daerah sentra padi yang kekurangan tenaga kerja, namun
tetap harus memperhatikan aspek teknis terutama kondisi lahan yang tidak mudah
kena banjir atau tergenang. Dari berbagai permasalahan tersebut, dan masih
tingginya variasi cara tanam ditingkat petani sehingga perlu dilakukan penelitian
untuk mengetahui tingkat produksi dan pendapatan yang diperoleh pada berbagai
cara tanam dalam usahatani padi sawah.
METODOLOGI
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni – September 2010 di desa Wawo
kecamatan Wawo. Sampel lokasi dipilih secara sengaja (Purvossive), yaitu metode
yang bersifat tidak acak dan dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu
(singarimbun dan Effendi, 1998).Penentuan lokasi didasarkan karena adanya
pendampingan SL-PTT di lokasi tersebut dengan tingkat variasi cara tanam petani
sangat tinggi. Metode penelitian berupa survei dan FGD dengan memilih satu
gapokatan yang terdiri dari 5 kelompok tani jumlah responden perkelompok
sebanyak 6 orang sehingga total responden sebanyak 30 orang. Analisis data
dilakukan dengan statistik deskriptif berupa nilai rata-rata, frekwensi distribusi dan
tabulasi silang. Sedangkan untuk mengukur tingkat kelayakan cara tanam
usahatani padi dilakukan dengan pendekatan analisis finansial usahatani dari
setiap cara tanam dengan formulasi matamatis Downey dan Erikson (1989) dan
Suratiyah (1998) sebagai berikut:
Analisis biaya dan pendapatan
Biaya Produksi
: TC = TFC +TVC
Penerimaan
: TR = P.Q
Keuntungan
: Π =TR – TC
Keterangan:
TC = Total Cost; TFC = Total Fixed Cost; TVC = Total Variable Cost
TR = Total Revenue; P = Price per unit; Q = quantity;
Π = Pendapatan bersih

Revenue Cost Ratio

R/C ratio merupakan perbandingan antara penerimaan total dan biaya total ,
yang menunjukan nilai penerimaan yang diperoleh dari setiap rupiah yang
dikeluarkan. Adapun R/C ratio yang dapat dirumuskan sebagai berikut
R/C-ratio = TR
TC

248

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Kriteria penilaian R/C ratio:
R/C <1 = usahatani padi mengalami kerugian
R/C>1 = usahatani padi memperoleh keuntungan
R/C = 1 = usahatani padi mencapai titik impas
B/C-ratio = Π
TC
Kriteria penilaian R/C ratio:
B/C <1 = usahatani padi mengalami kerugian
B/C>1 = usahatani padi menguntungkan
B/C = 1 = usahatani padi mencapai titik impas
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penggunaan input produksi bervariasi antar berbagai cara tanam khususnya
penggunaan benih. Cara tanam hambur benih langsung tanpa menggunakan alat
dan tanam benih langsung menggunakan alat (Atabela) menggunakan benih
terbanyak masing-masing 80 kg dan 60 kg. Kedua cara tanam ini sangat prakatis
bagi petani dan menghemat biaya penanaman terutama biaya tenaga kerja,
namun pengendalain gulma dan hama tikus sulit dilakukan. Sedangkan cara tanam
pindah jajar tegel dan legowo memerlukan biaya tanam lebih besar, tetapi dalam
pengendalian gulma dan hama relatif lebih mudah. Penggunaan pupuk relatif sama
antara cara tanam habela, atabela dan tapin jajar legowo sesuai kebiasaan petani,
sedangkan cara tanam legowo penggunaan benih, pupuk dan pengendalian hama
sesuai anjuran sehingga penggunaan pupuk perhektar lebih tinggi. Penggunaan
herbisida dan pestisida pada umumnya lebih tinggi pada cara tanam habela dan
atabela, hal ini disebabkan karena rumput bersamaan tumbuh dengan benih yang
ditanam, begitu juga serangan hama agak tinggi dibanding cara tanam tapin jajar
tegel dan legowo karena jarak tanam tidak teratur sehingga kelembaban sangat
tinggi. Cara tanam Habela dan Atabel tidak dilakukan persemaian benih sehingga
tidak menggunakan tenaga kerja. Pengolahan lahan dilakukan dengan
menggunakan jasa hand traktor dan penanaman dilakukan dengan cara sistem
borongan per hektar, sedangkan biaya panen menggunakan sistem bawon (6:1)
sehingga tidak ditampilkan dalam bentuk Hari Orang Kerja (HOK). Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1. Penggunaan Input Produksi Usahatani Padi Per Hektar pada Berbagai Cara
Tanam
No

1.

2

3

Uraian
Habela

Cara Tanam
Atabela
Tapin Jajar
tegel

Tapin
legowo

Biaya Saprodi:
- Benih
- Pupuk Urea
- Pupuk Ponska
- Organik
- Spontan
- Posfit
- Herbisida

80 kg
100 kg
100 kg
1.5 liter
0.5 kg
1.5 liter

60 kg
100 kg
100 kg
1.5 liter
0.5 kg
1.5 liter

40 kg
100 kg
100 kg
1 liter
0.5 kg
1 liter

25 kg
150 kg
150 kg
300 kg
0.5 liter
0.5 kg
0.5 liter

Biaya Tenaga Kerja:
Persemaian
Pemupukan
Penyiangan
Pengangkutan
Penjemuran

2
8
2
3

2
2
7
3
3

2
4
5
4
4

Jumlah HOK

Sumber: Data primer diolah 2011

HOK
HOK
HOK
HOK

15 HOK

2
7
2
3

HOK
HOK
HOK
HOK

16 HOK

HOK
HOK
HOK
HOK
HOK

17 HOK

HOK
HOK
HOK
HOK
HOK

19 HOK

Analisis usahatani dilakukan untuk mengetahui struktur biaya dan tingkat
keuntungan dalam usahatani padi. Keuntungan sangat dipengaruhi oleh jumlah
penggunaan input, harga input, jumlah hasil produksi dan harga produksi.
Komponen terbesar dalam biaya usahatani padi adalah biaya penen dan
pengolahan lahan. Hasil analisis finansial menunjukkan bahwa ke empat cara
tanam usahatani padi masih menguntungkan dan layak secara finansial, hal ini
ditunjukkan dengan nilai B/C-ratio lebih besar dari 1. Dari ke empat cara tanam
tersebut, cara tanam legowo 2:1 yang mempunyai produksi paling tinggi (6 ton/ha)
sehingga keuntungan yang diperoleh juga paling besar dan nilai B/C ratio 1,42
walaupun penggunaan input paling tinggi diantara cara tanam lainnya. Artinya
setiap pengeluaran biaya sebesar Rp 100, maka akan diperoleh keuntungan
sebesar Rp. 142. Sedangkan cara tanam yang mempunyai keuntungan paling kecil
adalah cara tanam hambur benih langsung. Kecilnya keuntungan yang diperoleh
pada cara tanam habela disebabkan jumlah produksi lebih rendah (3 ton/ha)
karena jarak tanam yang tidak teratur dan sulitnya pengendalian gulma dan hama.
Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa teknologi mempunyai peranan yang
cukup signifikan dalam peningkatan produktivitas dan pendapatan dalam
usahatani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pada Tabel 2
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Tabel 2. Biaya dan Pendapatan Usahatani Padi pada Berbagai Cara Tanam
No

Uraian
Tanam benih
langsung sistem
(Habela)

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Biaya pengolahan
lahan (Rp/ha)
Biaya tanam (Rp/ha)
Biaya
Saprodi
(Rp/ha):
- Benih
- Pupuk Urea
- Pupuk Ponska
- Pupuk organik
- Pestisida
Biaya Tenaga kerja
Biaya panen (Rp)
Total biaya (Rp)
Produksi (kg)
Harga GKP (Rp/kg)
Penerimaan
Keuntungan
R/C-ratio
B/C-ratio

Cara Tanam
Tanam benih
Tapin jajar
langsung
tegel
sistem(Atabela)

Tapin
legowo 2:1

700.000

700.000

700.000

700.000

50.000

100.000

450.000

650.000

320.000
170.000
230.000
175.000
750.000
1.100.000
3.495.000
3000
2200
6.600.000
3.105.000
1.89
0.89

240.000
170.000
230.000
175.000
800.000
1.282.600
3.697.600
3500
2200
7.700.000
4.002.400
2.08
1.08

160.000
170.000
230.000
130.000
850.000
1.466.740
4.156.740
4000
2200
8.800.000
4.643.260
2.12
2.12

100.000
225.000
345.000
210.000
75.000
950.000
2.200.000
5.455.000
6.000
2200
13.200.000
7.745.000
2.42
1.42

Sumber: Data primer diolah 2011
Keterangan:
Harga benih 4000/kg
urea: 1700/kg
Ponska 2300/kg
Organik 700/kg
Biaya panen 6:1
Upah tenaga kerja Rp. 50.000/hari

KESIMPULAN
1. Cara tanam legowo 2:1 mempunyai produksi dan keutungan paling tinggi
jika dibandingkan dengan cara tanam habela, atabela dan tanam pindah
jajar tegel.
2. Nilai B/C ratio yang paling besar (1,42) adalah cara tanam legowo 2:1
tanamsehingga cara tanam ini paling layak secara finasial dan sangat
efisien.
3. Cara tanam hambur benih langsung tanpa menggunakan alat kurang layak
diusahakan bagi petani,hal ini ditunjukan dengan nilai B/C ratio kurang dari
1 sehingga perlu menggunakan cara tanam yang lebih menguntungkan.
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PEMANFAATAN PEKARANGAN MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN
KELUARGA DI KEPULAUAN RIAU DAN BANGKA BELITUNG
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ABSTRAK
Dalam rangka mendukung ketahanan pangan keluarga, Badan Litbang Pertanian
melaksanakan kegiatan model Kawasan Rumah Pangan Lestari. Pengembangan
model Kawasan Rumah Pangan Lestari (m-KRPL) adalah salah satu upaya
pemerintah dalam percepatan kemandirian dan ketahanan pangan rumahtangga
melalui peningkatan diversifikasi pangan. Prinsip utama pengembangan KRPL
adalah mendukung upaya Ketahanan dan kemandirian pangan keluarga,
diversiﬁkasi pangan berbasis sumber daya lokal, konservasi tanaman panganuntuk
masa depan, serta peningkatan kesejahteraan keluarga. Pengembangan KRPL ini
diimplementasikan melalui pemanfaatan lahan pekarangan, dan/atau sumberdaya
ruang yang dapat untuk memelihara tanaman, ternak maupun ikan, baik di
perkotaan, perdesaan, maupun peri urban. Untuk menjamin keberlanjutan KRPL,
digunakan empat tahapan pendekatan lima indikator keberhasilan. Tulisan ini
bertujuan melihat implementasi pelaksanaan kegiatan m-KRPL (2011-2013) di
wilayah Kepulauan Riau dan Bangka Belitung sebanyak 42 kabupaten berdasarkan
aspek yang mendukung keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan m-KRKPL. Data
diolah secara deskriptif/statistik sederhana. Hasil analisa menunjukkan bahwa
sumber benih dominan 90% berasal dari swadaya, sedangkan distribusi benih
sesuai jadwal 54% namun tidak kontinu (52%). Dari aspek pengembangannya,
61% lokasi memiliki perkembangan jumlah RPL >75%, namun 73% masih belum
terbentuk sistem integrasi tanaman ternak/ikan. Konservasi sumberdaya lokal ada
di 47% lokasi. Adapun dari aspek pemanfaatan hasil panen, 42% untuk konsumsi
sendiri. Dukungan masyarakat masih rendah maupun penumbuhan lokal champion
masih rendah, terlihat dari rendahnya kreativitas tokoh (52%) keterlibatan aparat
(23%), serta PPL (23%). Dengan demikian, pendampingan BPTP untuk kegiatan
pemanfaatan pekarangan serta advokasi ke daerah masih sangat diperlukan demi
mendukung upaya pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga.

Kata kunci: m-KRPL, ketahanan, pangan, keluarga
PENDAHULUAN

Pangan merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan
masyarakat Indonesia. Implementasi ketahanan pangan diwujudkan oleh
Kementrian Pertanian dalam bentuk pengembangan model Kawasan Rumah
Pangan Lestari (m-KRPL), yang dilaksanakan mulai tahun 2010 dalam rangka
mendukung ketahanan pangan keluarga melalui diversifikasi pangan dengan
pemanfaatan pekarangan. Konsep Rumah Pangan Lestari diterapkan di suatu
kawasan yang terdiri dari sekelompok rumah tangga yang menerapkan prinsip
pemanfaatan pekarangan serta sumberdaya lokal untuk memenuhi kebutuhan
rumah tangga, disamping juga untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga.
Pengembangan model Kawasan Rumah Pangan Lestari (m-KRPL) adalah salah
satu upaya pemerintah dalam percepatan kemandirian dan ketahanan pangan
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rumahtangga melalui peningkatan diversifikasi pangan. Prinsip utama
pengembangan KRPL adalah mendukung upaya Ketahanan dan kemandirian
pangan keluarga, diversiﬁkasi pangan berbasis sumber daya lokal, konservasi
tanaman panganuntuk masa depan, serta peningkatan kesejahteraan keluarga.
Pengembangan KRPL ini diimplementasikan melalui pemanfaatan lahan
pekarangan, dan/atau sumberdaya ruang yang dapat untuk memelihara tanaman,
ternak maupun ikan, baik di perkotaan, perdesaan, maupun peri urban (Badan
Litbang Pertanian, 2013).
Kepulauan Riau memiliki luas areal daratan 10.595,41km2 dimana sekitar
535.810ha bukan lahan prtanian (termasuk pekarangan, hutan, dan rawa). Jumlah
penduduk di daerah ini sebesar 1.679.163 orang di Kepri. Sumbangan sektor
pertanian terhadap PDRB relatif kecil, sebesar 4,57% di Kepri dikarenakan
dominan industri pengolahan non migas. Adapun komoditas pertanian utama yang
dominan diusahakan adalah tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan (RKPD
Kepri 2013). Sedangkan Kepulana Babel memiliki luas areal daratan 16.424,14km2
dengan kontribusi sektor pertanian sebesar 18,67%.
Dalam rangka implementasi pengembangan m-KRPL di wilayah Sumatra,
sejak tahun 2012 telah dilaksanakan kegiatan dimaksud di tujuh Kabupaten di
Provinsi Babel sebanyak 26 lokasi dan enam Kabupaten di Provinsi Kepri (16
lokasi). Identifikasi pelaksanaan kegiatan di lapangan sangat diperlukan untuk
melihat keberhasilan maupun kendala pelaksanaannya. Untuk menjamin
keberlanjutan KRPL, pendekatan yang digunakan dalam penumbuhan dan
pengembangan KRPL melewati empat tahapan yaitu penumbuhan model,
replikasi, pengembangan usaha dan keberlanjutan usaha. Adapun indikator
keberhasilan
kegiatan
m-KRPL
didukung
oleh
infrastruktur,
tokoh
masyarakat/kelembagaan pengelola KRPL, ketersediaan benih, dukungan
Pemerintah Daerah, dan Pasar.
METODOLOGI
Tulisan ini bertujuan melihat implementasi pelaksanaan kegiatan m-KRPL
(2011-2013) di wilayah Kepulauan Riau dan Bangka Belitung sebanyak 42
kabupaten berdasarkan aspek yang mendukung keberhasilan dan keberlanjutan
kegiatan m-KRKPL. Data primer berasal dari kuesioner mapping KRPL yang diolah
secara deskriptif/statistik sederhana. Analisa didasarkan kepada empat tahapan
pendekatan kegiatan m-KRPL serta lima indikator keberhasilan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Aspek Ketersediaan Benih dan Kelembagaan Pengelola KRPL
Kelembagaan pengelola KRPL (termasuk didalamnya ketersediaan benih dan
manajemen distribusi benih) merupakan salah satu indikator penting dari pilar
keberhasilan kegiatan m-KRPL. Hasil analisa menunjukkan bahwa sumber benih
yag dominan diusahakan (benih tanaman sayuran) berasal dari BPTP (90,47%),
sedangkan yang menyatakan bahwa benih tersebut berasal dari Badan Litbang
hanya 4%. Dari aspek manajemen pengelolaan KBD, persentase antara ketepatan
distribusi dan yang kurang tepat waktunya realtif tidak jauh berbeda. Demikian
halnya dari aspek penyediaan stok benih tersedia namun tidak kontinu. Hal ini
mengindikasikan bahwa kelembagaan manajemen pengelola KBD perlu lebih
dikkordinasikan antar angggota kelompoknya, karena anggota sangat bergantung
pada KBD sebagai sumber benih dominan (83,33%).
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Selain tanaman sayuran yang mayoritas ditanam di pekarangan RPL,
sebanyak 47,62% anggota memiliki tanaman pangan lokal yang dikonservasi di
KBD. Namun integrasi tanaman-ternak/ikan belum sampai diimplementasikan di
lokasi Kepri dan Babel (73,80%). Namun demikian, perkembangan jumlah RPL di
26 lokasi implementasi meningkat >75% (jumlah anggota diatas 40 orang),
meunjukkan respon yang positif dari masyarakat.
Tabel 1. Ketersediaan benih dan kelembagaan KRPL
1 Persentase perkembangan jumah RPL
Jumlah
> 75%
26
50-74%
26-49%
0-25%
<0%
16
2 Sistem integrasi tanaman ternak
Tanaman+Ternak+Ikan
Tanaman+Ternak/Ikan
11
Tidak Ada Integrasi
31
3 Konservasi SD pangan lokal
Ada
20
Tidak ada
22
4 Sumber benih Dominan
Badan Litbang
4
Membuat sendiri
0
Pemberian
38
Membeli
0
5 Ketepatan waktu distribusi
Tepat
23
Belum Tepat
19
Tidak tepat
0
6 Ketersediaan stok benih
Ada dan kontinu
20
Ada dan Tidak Kontinu
22
Tidak tersedia
7 Mayoritas perolehan sumber bibit
Sendiri
7
KBD
35
Pihak Lain

%
61,90
0
0
0
38,10
0
26,19
73,80
47,62
52,38
9,52
0
90,47
0
54,76
45,24
0
47,62
52,38
0
16,67
83,33
0

Aspek Tokoh Masyarakat dan Dukungan Pemerintah Daerah
Dukungan Pemerintah Daerah dapat dimmplementasikan dalam bentuk
kebijakan maupun alokasi anggaran atau bentuk natura. Demikian juga dalam hal
keterlibatan aparat Pemda dalam melakukan pendampingan maupun pelaksanaan
kegiatan.
Hasil
rekapitulasi
menunjukkan
bahwa
kreativitas tokoh
masyarakat/lokal champion dalam kategori “sedang” untuk mendukung
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pengembangan kegiatan ini (walaupun jumlah RPL di 26 lokasi meningkat >75%),
demikian juga dengan keterlibatan PPL dan aparat desa.
Tabel 2. Dukungan Pemerintah daerah dan tokoh lokal
No Indikator
Jumlah
1
Kreativitas tokoh masyarakat
Tinggi
1
Rendah
22
Sedang
18
Tidak ada
1
2
Keterlibatan aparat desa
Tinggi
6
Sedang
26
Rendah
10
Tidak ada
0
3
Keterlibatan PPL
Tinggi
11
Sedang
10
Rendah
21
Tidak ada
0
4
Pemanfaatan bantuan Pemda
Usaha produktif
5
Usaha non produktif
37

%
2,38
52,38
42,86
2,38
14,28
61,90
23,80
0
26,19
23,81
50
0
11,90
88,09

Aspek Pasar
Dalam pangembangan KRPL, produk yang dihasilkan oleh setiap
rumahtangga (RPL) berpeluang untuk dijual. Tentunya bila tujuan pertama
(pemenuhan pangan dan gizi keluarga) telah terpenuhi. Pembentukan kawasan
dalam pengembangan KRPL bertujuan agar produk yang dihasilkan oleh setiap RPL
juga mempunyai nilai atau manfaat ekonomi. Produk yang dihasilkan dalam KRPL
ini sangat khas, karena berupa komoditas segar dan sehat (organik), sehingga
segmen pasarnyapun dapat dibedakan. Hasil rekapitulasi menunjukkan sedikit
perbedaan antara yang menjual hasil panennya (50%) dengan yang hanya untuk
konsumsi sendiri (42,86%). Selain itu kegiatan ini belum mengarah pada
pengolahan hasil (100%).
Tabel 3. Tujuan pemanfaatan pekarangan
No Indikator
1
Pemanfaatan Hasil Panen
Konsumsi Sendiri dan Dijual
Konsumsi Sendiri
Dijual Tanpa Dikonsumsi Sendiri
2
Kelembagaan pengolahan hasil
Ada
Tidak ada
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Jumlah

%

21
18
3

50
42,86
7,14

0
42

0
100
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Dikaitkan dengan tahapan pelaksanaan kegiatan m-KRPL, tahap awal
diawali dengan penumbuhan model KRPL (m-KRPL) dan inisiasi awal replikasi.
Pada tahapan ini peran BPTP dan kelompok petani sasaran yang dominan, dan
peran BPTP lebih dominan dalam memperkuat kelompok pengelola KRPL daripada
pendamping yang disiapkan oleh pemangku kepentingan di daerah. Tahap kedua
adalah replikasi (pengembangan model), yaitu penambahan jumlah dan perbaikan
kinerja model berdasarkan pengalaman ketika penumbuhan m-KRPL. Tahapan ini
memberikan peran lebih banyak kepada pendamping lapang. Hal ini dimaksudkan
agar terjadi percepatan kemandirian kelompok pengelola KRPL dengan
menumbuhkan berbagai unit usaha, baik dalam bentuk usaha masing-masing RPL
maupun berkelompok. Tahap ketiga pengembangan usaha, adalah membangun
kemitraan dengan unit usaha untuk menampung kelimpahan produk. Pada tahap
ini juga pendamping lapang terus memperkuat posisi kelompok, sehingga
kelompok menjadi mandiri dan telah mampu melakukan kerjasama dengan
berbagai pihak, terutama yang terkait dengan pedagang/pemasaran hasil dan
pengolahan hasil. Pada tahap ini juga peran kelompok akan semakin dominan,
dukungan yang semakin banyak dari pedagang dan industri pengolahan. Tahap
keempat adalah keberlanjutan usaha. Pada tahap ini pengembangan kegiatan
benar-benar mengait erat dengan industri pengolahan.
Hasil analisa menunjukkan bahwa walaupun tahap inisiasi penumbuhan
model telah berlangsung sejak tahun 2012 (ada juga yang dimulai tahun 2013),
namun peran pendamping yaitu PPL masih rendah, meskipun terjadi replikasi
jumlah RPL >75% di 26 lokasi. Demikian juga halnya dengan aspek pasar,
nampaknya belum terlihat adanya kelembagaan pengolahan, meskipun 21 lokasi
(50%) telah menjual kelebihan produk mereka, selain juga untuk dikonsumsi
sendiri.
KESIMPULAN
Dalam mendukung pemanfaatan pekarangan melalui kegiatan m-KRPL,
masyarakat sudah mengusahakan benih secara swadaya, namun distribusi benih
antar anggota masih belum kontinu. Jumlah RPL yang mengikuti kegiatan ini
bertambah, mencerminkan adanya ketertarikan masyarakat etrhadap
pemanfaatan pekarangan. Namun dukungan Pemerintah Daerah masih kurang
untuk pengembangan model ini, baik itu aparat pemerintah maupun PPL. Dengan
demikian, pendampingan BPTP untuk kegiatan pemanfaatan pekarangan serta
advokasi ke daerah masih sangat diperlukan demi mendukung upaya pemanfaatan
pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga.
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ABSTRAK
Badan Litbang Pertanian telah banyak mengeluarkan inovasi baik dalam hal
teknologi maupun kelembagaan. Dalam implementasi hasil-hasil penelitian
tersebut, salah satunya didiseminasikan kepada stakeholder dalam bentuk “model”
yang harapannya pengembangan model tersebut akan diimplementasikan oleh
Pemerintah Daerah maupun Dirjen terkait. Salah satu model yang dikembangkan
oleh Badan Litbang yaitu Program Rintisan Pemasyarakatan Inovasi Pertanian
(Prima Tani) di tahun 2005. Selama kurun waktu implementasinya (2005-2009)
banyak pengalaman yang bisa diperoleh dari tiap lokasi kegiatan. Makalah ini
merupakan review pelaksanaan kegiatan prima tani di limabelas lokasi di Indonesia
yang merupakan pembelajaran yang dapat diambil untuk melakukan ataupun
mengembangkan kegiaan serupa di masa yang akan datang. Data diperoleh
melalui studi literature laporan serta kajian dampak. Hasil review menunjukan
bahwa keberhasilan implementasi pelaksanaan kegiatan ini karena: (1) Penerapan
teknologi inovatif tepat guna secara partisipatif melibatkan Pemerintah Daerah
dalam Penentuan lokasi kegiatan serta komoditas yang akan dikembangkan, (2)
Dibangunnya model percontohan sistem dan usaha agribisnis berbasis teknologi
inovatif yang mengintegrasikan sistem inovasi dan kelembagaan dengan sistem
agribisnis di lokasi contoh, (3) Replikasi model percontohan teknologi inovatif
melalui ekspose dan demonstrasi lapang, diseminasi informasi, advokasi serta
fasilitasi, serta (4) Mengembangkan agroindustri pedesaan berdasarkan
karakteristik wilayah agroekosistem dan kondisi sosial ekonomi setempat.
Dukungan Pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan prima tani antara lain
dalam bentuk anggaran maupun natura sangat nyata kontribusinya dan secara
tidak langsung turut mendukung pembangunan wilayah setempat.

Kata kunci: pembangunan wilayah, model diseminasi teknologi
PENDAHULUAN
Pembangunan sektor pertanian tidak dapat dipisahkan dengan
pembangunan pedesaan. Dalam hal ini, Badan Litbang Pertanian telah banyak
mengeluarkan inovasi baik dalam hal teknologi maupun kelembagaan. Dalam
implementasi hasil-hasil penelitian tersebut, salah satunya didiseminasikan kepada
stakeholder dalam bentuk “model” yang harapannya pengembangan model
tersebut akan diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah maupun Dirjen terkait.
Salah satu model yang dikembangkan oleh Badan Litbang yaitu Program Rintisan
Pemasyarakatan Inovasi Pertanian (Prima Tani) di tahun 2005. Pelaksanaan prima
tani merupakan suatu instrumen percepatan diseminasi inovasi pertanian. Prima
Tani diharapkan dapat menjembatani kebutuntuan penyampaian informasi inovasi
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dari sumber teknologi yaitu Badan litbang sebagai generating system, kepada
pengguna atau receiver system (Simatupang 2004).
Pelaksanaan Prima Tani bertujuan untuk percepatan diseminasi dan adopsi
teknologi inovatif khususnya yang dihasilkan Badan Litbang, untuk kemudian
memperoleh umpan balik tentang karakteritik teknologi tepat guna untuk spesifik
pengguna serta lokasi, untuk perbaikan penelitian dan pengembangan berorientasi
kebutuhan pengguna. (Departemen Pertanian Republik Indonesia 2006). Kegiatan
ini dilakukan melalui empat strategi sebagai yaitu: (1) Penerapan teknologi inovatif
tepat guna secara partisipatif berdasarkan paradigma penelitian untuk
pembangunan, (2) Membangun model percontohan sistem dan usaha agribisnis
berbasis teknologi inovatif yang mengintegrasikan sistem inovasi dan kelembagaan
dengan sistem agribisnis, (3) Mendorong proses difusi dan replikasi model
percontohan teknologi inovatif melalui ekspose dan demonstrasi lapang,
diseminasi informasi, advokasi serta fasilitasi, serta (4) Mengembangkan
agroindustri pedesaan berdasarkan karakteristik wilayah agroekosistem dan
kondisi sosial ekonomi setempat.
METODOLOGI
Makalah ini merupakan review pelaksanaan kegiatan prima tani di limabelas
lokasi di Indonesia yang merupakan pembelajaran yang dapat diambil untuk
melakukan ataupun mengembangkan kegiaan serupa di masa yang akan datang.
Data diperoleh melalui studi literature laporan serta kajian dampak.
PEMBAHASAN
Dalam pelaksanaan kegiatan Prima Tani, diseminasi inovasi teknologi
didukung oleh beberapa faktor pendukung sehingga kegiatan penyebaran
teknologi menjadi lebih cepat dan lebih sesuai dengan kebutuhan penggunanya.
Berikut disampaikan faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan diseminasi
inovasi teknologi pada Prima Tani.
Penerapan teknologi secara partisipatif serta Dukungan Pemda
Salah satu strategi yang digunakan dalam kegiatan Prima Tani yaitu
Penerapan teknologi inovatif tepat guna secara partisipatif (Departemen Pertanian
Republik Indonesia 2006). Dalam pelaksanaan kegiatan Prima Tani, pendekatan
partsipatif melibatkan pemerintah daerah dalam perencanaan lokasi serta
keterlibatan petani dalam penentuan komoditas yang sesuai dengan kebutuhan
pengguna. Prima Tani merupakan suatu program pembangunan yang berawal dari
desa berdasarkan perencanaan yang disepakati bersama (bottom-up) dengan
memperhatikan program-program lain, baik program Pemerintah Pusat maupun
Pemda (top down) (Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi
Pertanian 2009). Prima Tani dilaksanakan di daerah dengan terlebih dahulu
berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam penentuan lokasi serta komoditas
yang akan dikembangkan. Sebelum pelaksanaan kegiatan, penentuan lokasi yang
akan digunakan ditentukan bersama-sama antara Departemen Pertanian dan
Pemerintah Daerah. Penentuan lokasi yang akan dijadikan kegiatan Prima Tani
didasarkan pada: (1) Daerah tersebut bukan daerah marginal, serta (2) Daerah
tersebut memiliki potensi untuk berkembang. Kriteria ini dimaksudkan karena
kegiatan Prima Tani merupakan kegiatan dalam jangka waktu yang singkat, maka
pada akhir pelaksanaan kegiatan, diharapkan hasil yang akan dicapai telah nampak
terlihat, sehingga kontribusi Prima Tani nyata terlihat.
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Selain penentuan bersama lokasi kegiatan, koordinasi dengan Pemerintah
Daerah juga dilakukan dalam hal penentuan komoditas yang akan dikembangkan
di lokasi Prima Tani. Hal ini dimaksudkan bahwa kegiatan Prima Tani yang akan
dikembangkan akan menunjang pengembangan komoditas unggulan di dearah
tersebut. Dengan demikian, maka teknologi yang diintroduksikan turut mendukung
Pemerintah Daerah dalam pengembangan kegiatan pertaniannya untuk
peningkatan ekonomi dan kesejahteraan daerah. dengan adanya sinergisme ini
serta identifikasi kebutuhan pengguna, maka teknologi unggulan Badan Litbang
akan lebih mudah diterima oleh masyakat, dan lebih khusus lagi, mendapat
dukungan dari Pemerintah Daerah setempat.
Tabel 1. Dukungan Pemda terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prima Tani
No

Provinsi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Sumatera Utara
Sumatera Barat
Sumatera Selatan
Lampung
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Bali
NTB
NTT
Kalbar
Kalsel
Sulsel
Sulteng

Alokasi dana dari Pemda (x 1 juta rupiah)
Tahun 2005
Tahun 2006
150
603
1.110
500
225
480
250
280
1.053,8
1.125
45*)
70*)
391
300
300
1.050
2.500
Bibit jeruk
50
50
165

Model Percontohan Agribisnis melalui Dukungan Teknologi Badan
Litbang
Dalam pelaksanan kegiatan Prima Tani, teknologi yang diintroduksikan ke
petani adalah teknologi matang - teknologi yang telah siap diguanakan oleh
petani/pengguna teknologi. Inovasi teknologi yang dikembangkan hendaknya
merupakan teknologi yang benar-benar “matang” dalam arti unggul, ketersediaan
cukup, dukungan sarana produksi memadai, proses budidaya dikuasai, dan bernilai
pasar tinggi serta nyata manfaatnya bagi peningkatan produktivitas usaha tani
petani. Contoh, teknologi embung dan sistem kelembagaan pengaturan air, di
agroekosistem lahan kering dataran rendah iklim kering di Kabupaten Buleleng
(Provinsi Bali), Kecamatan Gerokgak, merupakan suatu pemicu terjadi perubahan
tingkat usahatani yaitu peningkatan produktivitas lahan berupa peningkatan indek
pertanaman (IP) dari IP 100 menjadi IP 200, perubahan pola tanam dari monocrop
menjadi multicrop (diversifikasi horizontal) dan secara tidak langsung terjadi
peningkatan pendapatan rumah tangga sebanyak 50% serta penyerapan tenaga
kerja yang berarti di pedesaan terjadi pengurangan pengangguran (Balai Besar
Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, 2006).
Dalam melakukan introduksi teknologi, Tim Prima Tani melakukan
pendampingan dalam implementasi teknologi yang diperkenalkan. Pendampingan
dilakukan oleh peneliti yang ahli dalam penerapan teknolog tersebut. Dengan
adanya pendampingan inovasi teknologi, kegiatan pengenalan teknologi menjadi
lebih terarah dan nampak nyata hasilnya.
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Di beberapa desa PRIMA TANI, seperti Nagari Air Dingin (Sumbar),
Indragiri Hilir (Riau), Desa Kertosari (Sumsel), Desa Teras (Banten), Desa
Jatiwangi (Jabar), Desa Banyuroto (Jateng) dan lainnya inovasi varietas unggul
padi yang diterapkan cukup banyak (sampai dengan 10 varietas), memberi indikasi
inovasi teknologi masih dalam tahap uji adaptasi atau memilih varietas yang
sesuai. Varietas padi sawah yang banyak dikembangkan adalah Batang Piaman,
Meikongga, IR64 dan Ciherang. Sedangkan budidaya padi yang paling banyak
diterapkan adalah PTT Padi dengan cara tanam legowo. Pada lahan kering,
beberapa varietas unggul, seperti Situ Bagendit, Situ Patenggang, Towuti, Limbono
dan Batu Tegi menjadi pilihan inovasi teknologi. Di Desa PRIMA TANI Jati Wangi,
Garut Jawa Barat semua varietas tersebut menjadi inovasi yang diterapkan sebagai
model percontohan. Inovasi teknologi sistem integrasi ternak – padi atau kakao
juga merupakan inovasi teknologi yang banyak diterapkan dan diminati petani.
Perbaikan budidaya ternak banyak diterapkan dalam usaha menumbuhkan
perkandangan kolektif ternak sapi (Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan
Teknologi Pertanian 2006).
Pada lahan kering, tanaman perkebunan kopi dan kakao merupakan
tanaman yang paling banyak diterapkan di desa PRIMA TANI, sedangkan pemilihan
tanaman klon karet banyak didukung oleh adanya program peremajaan yang
menjadi kebijakan pemerintah daerah. Pada tanaman kakao, budidaya tanaman
penaung, pemangkasan, sanitasi pemupukan dan penerapan PHT merupakan
inovasi teknologi yang banyak diintroduksi. Inovasi teknologi tanaman sela
(jagung) diantara tanaman karet muda juga merupakan inovasi teknologi yang
sangat mendukung pendapatan petani pada saat tanaman karet belum
berproduksi.
Penerapan inovasi teknologi untuk tanaman hortikultura (khususnya
sayuran) spektrumnya sangat luas (pada umumnya lebih dari tiga komoditas,
misalnya kentang, tomat, cabe, markisa, bawang merah dan pisang). Pada tahap
selanjutnya, diharapkan telah terpilih jenis sayuran yang benar-benar menjadi
komoditas utama yang mampu memberi daya tawar dari petani dalam
memasarkan hasilnya.
Kegiatan inovasi teknologi pertanian yang dilaksanakan dapat
menghasilkan dua tahapan perubahan yang saling terkait (Balai Besar Pengkajian
dan Pengembangan Teknologi Pertanian 2006), yaitu: Tahap pertama, terjadinya
perubahan kinerja teknologi akibat inovasi teknologi (teknis) dan perubahan
kinerja kelembagaan agribisnis akibat inovasi kelembagaan yang terapkan.
Perubahan kedua kinerja teknologi dan kinerja kelembagaan tersebut dapat terjadi
pada bidang sarana/input usahatani, usahatani/produksi, bidang penanganan
pasca panen, bidang pengolahan dan pemasaran hasil; Tahap kedua, terjadinya
perubahan kinerja hasil usahatani dengan indikator dampak (langsung/tidak
langsung) terhadap tingkat usahatani, tingkat pendapatan rumah tangga dan
tingkat pedesaan.
Ketiga indikator dampak tersebut sebagai indikator
keberhasilan yang satu dengan yang lainnya saling terkait dan menunjang.
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Tabel 2. Inovasi teknologi di Lokasi Prima Tani
No.

Provinsi

1

Sumut

2

Sumbar

3

Desa
Desa Silando/ Tapanuli
Utara*
Desa Siparepare/ Asahan*
Nagari Surantih/ Pesisir
Selatan*
Nagari Aie Dingin/ Solok*

4

Sumsel

Desa Kertosari/ Musi Rawas*

5

Lampung

Desa Labuhan Ratu
IV/Lampung Timur*
Desa Sukamarga/ Lampung
Utara*

6

Jawa Barat

7

Jawa
Tengah

8

Jawa Timur

Desa Pasrujambe/ Lumajang

9

Bali

Desa Sepang Kelod/ Buleleng

Desa Jati Wangi/Garut*

Desa Citarik/Karawang*
Desa Kaliwungu/
Banjarnegara*
Desa Banyuroto/ Magelang

Desa Sanggalangit/
Buleleng

10

Kalbar

Desa Sui Itik/ Pontianak

11

Kalsel

Barito Kuala

12

Sulsel

Desa Kamanre/ Luwu Utara
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Inisiasi Pengembangan Agroinovasi Pedesaan dan Adopsi
inovasi teknolog
Kentang, Tomat, VU Padi, VU Kopi + alsin pengupas
PTT padi, budidaya semangka, itik alabio
VU padi Batang Piaman dan Batang Lembang, jagung



VU Cabe, kentang, kopi, markisa
Konservasi lahan kering, kompos, keripik kentang, jus
markisa
 Budidaya padi (legowo, PHT) dgn menggunakan VU
Cibogo, IR64, Ciherang, Mekongga
 Perkandangan kolektif
 Integrasi Kakao – Kelapa – Kambing
 Pembuatan VCO, Nata de Coco, pupuk organik, mineral blok
 Integrasi lada – kopi – kambing
 PHT dgn musuh alami
 Sanitasi kebun dan pemangkasan, pupuk organik dan
mineral blok
 Teras bangku, pembuatan saluran, tanaman penguat
rumput dan legum
 PTT padi gogo (VU Situ Bagendit, Situ Patenggang, Towuti,
Limbono, Batu Tegi)
 Kedelai, Kc Tanah, Pascapanen pisang, usaha ternak
domba
PTT padi (legowo, PHT, BWD), sayuran kc panjang
Perbaikan varietas unggul jambu biji merah, budidaya jagung,
ternak kambing, VU padi Situ Patenggang
 Pembuatan pakan ternak, penggemukan sapi potong,
fermentasi jerami, pembuatan kompos
 Pupuk cair dari urin sapi, biogas
 Diversifikasi SUT: PTT strawbery organik, usaha tani
anggrek, aglaonema, antharium, kaladium, krisan, mawar.
 Budidaya jagung
 Budidaya dan metode pembibitan pisang (belah bonggol
dan mati meristem), pembrongsongan pisang Mas Kirana
 Ternak kambing PE (IB, introduksi pejantan unggul)
 Introduksi 3 klon kopi, pembibitan manggis dan pengenalan
alat panennya
 Integrasi kopi – kakao dengan ternak kambing
 Pemanfaatan limbah kopi dan kakao utk pakan
 Pengolahan susu kambing dan buah salak utk wine
 Budidaya jagung, bawang merah, mangga, kacang
panjang, VCO
 Penggemukan dan pembibitan sapi
 Pengembangan hijauan pakan ternak, limbah ternak dan
pupuk organik padat/cair
 Penggunaan VU padi Ciherang, Musi, batang Hari dengan
sistem legowo
 Perbaikan tata air mikro
 Pengolahan padi berkualitas
 Penggunaan pupuk kandang utk sayuran (cabe, tomat dan
terong)
 Budidaya padi unggul – padi lokal/padi unggul untuk
mencapai IP 200
 Pemberian pakan konsentrat untuk ternak sapi
 Integrasi tanaman kakao dan ternak kambing
 Pembuatan pakan dari limbah kulit kakao dan bokashi dari
kotoran kambing
 Pengolahan VCO
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No.

Provinsi

13

Sulteng

14

NTB

Desa
Desa Moutong/Parigi

Desa Jurumapin/ Sumbawa*
Desa Songgajah/ Dompu

15

NTT

Desa Kamabata Tana/Sumba
Timur

Inisiasi Pengembangan Agroinovasi Pedesaan dan Adopsi
inovasi teknolog
 Penggunaan VU padi Kalimas, Ciherang, Cigeulis dan
Cimelati dengan teknologi budidaya (tabela, pemupukan
dan pengelolaan organisme pengganggu/OPT)
 Teknologi
budidaya
Kakao
(tanaman
penanung,
pemangkasan, sanitasi, peupukan, PHT)
 Budidaya jagung Lamuru dan pembibitannya
 Teknologi budidaya sayuran dan pembibitan pisang
Budidaya jambu mete, benih unggul jagung, ternak sapi dan
ayam buras
 Integrasi sapi ongole dengan jagung varietas Lamuru
 Teknologi pengelolaan air utk budidaya jagung dan sayuran
 Teknologi pembuatan kompos dan pengolahan sirup air
kelapa serta anggur pisang

Dalam pelaksanaan Prima Tani, kemandirian petani merupakan kata kunci
yang mutlak harus ada untuk keberhasilan model percontohan agribisnis. Tidak
seper Kegiatan lainnya yang memberikan natura atau bantuan, tim BPTP hanyalah
memberikan pendampingan dalam hal introduksi yang diperkenalkan untuk
meningkatkan prpoduktivitas eksisting usahatani yang dilakukan petani.
Sedangkan dalam perkembangan selanjutnya, tim BPTP hanya mengarahkan dan
memfasilitasi petani dalam hal sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk
kelancaran penerapan teknologi yang telah diperkenalkan tersebut. Dengan
demikian, keberhasilan dari kegiatan ini juga ditentukan oleh keaktifan
petani/kelompok tani dalam penerapan teknologi tersebut.
KESIMPULAN
Keberhasilan implementasi pelaksanaan kegiatan ini karena: (1) Penerapan
teknologi inovatif tepat guna secara partisipatif melibatkan Pemerintah Daerah
dalam Penentuan lokasi kegiatan serta komoditas yang akan dikembangkan, (2)
Dibangunnya model percontohan sistem dan usaha agribisnis berbasis teknologi
inovatif yang mengintegrasikan sistem inovasi dan kelembagaan dengan sistem
agribisnis di lokasi contoh, (3) Replikasi model percontohan teknologi inovatif
melalui ekspose dan demonstrasi lapang, diseminasi informasi, advokasi serta
fasilitasi, serta (4) Mengembangkan agroindustri pedesaan berdasarkan
karakteristik wilayah agroekosistem dan kondisi sosial ekonomi setempat
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DUKUNGAN INOVASI TEKNOLOGI DALAM IMPLEMENTASI
PROGRAM PUAP DI PROVINSI PAPUA BARAT
Entis Sutisna

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat
Email: Entis007@yahoo.com

ABSTRAK
Makalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana menentukan dan
mengimplementasikan teknologi dalam mendukung program PUAP di Papua Barat
yang berlangsung pada tahun 2011. Gapoktan yang diamati meliputi gapoktan
PUAP tahun 2008, 2009, 2010, dan 2011. Data dikumpulkan melalui Focus Group
Discussion (FGD), laporan Penyelia Mitra Tani, dan data primer sebagai
pendukung, dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil pengkajian
menunjukkan bahwa dalam struktur kegiatan usaha bersama Gapoktan PUAP yang
tergolong dalam 7 jenis usaha produktif masyarakat petani, yaitu: 1) usaha
budidaya tanaman Pangan, 2) Hortikultura, 3) Peternakan, 4) Budidaya
perkebunan, 5) industri rumahtangga, 6) pemasaran skala kecil, dan 7) usaha lain
berbasis pertanian. Ternyata Usaha budidaya tanaman pangan terbanyak diminati
oleh gapoktan PUAP, diikuti oleh kegiatan usaha peternakan. Alokasi dana masing
masing 24,3% dan 20,83 dari total dana puap yang dialokasikan. Jumlah tersebut
merupakan urutan terbesar dibandingkan dengan jenis usaha lainnya. Dukungan
teknologi untuk implementasi program PUAP di Papua Barat, lebih banyak
diarahkan pada tanaman pangan khususnya padi. Komoditas peternakan seperti
ternak sapi, dan ayam merupakan unsur pendukung. Implementasi teknologi
dilakukan melalui berbagai media, seperti media, cetak, elektrinok, dan pembinaan
langsung dilapangan yang disinergikan dengan program-program pendampingan
seperti SL-PTT; M-P3MI, dan dukungan program lainnya. Inovasi teknologi padi
dikembangkan melalui pendekatan PTT padi dengan strategi pelaksanaan SL-PTT
yang menerapkan teknologi dasar dan teknologi pilihan. Komponen teknologi yang
sudah diadopsi meliputi VUB dan cara tanam legowo, sedangkan komponen
teknologi lainnya belum bisa diadopsi.

Kata Kunci: Keragaan Inovasi, Usaha bersama, Gapoktan PUAP
PENDAHULUAN
Pendampingan dan fasilitasi penyediaan inovasi teknologi dan kelembagaan
merupakan bagian dari tugas khusus BPTP dalam memberikan dukungan terhadap
pelaksanaan program strategis yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Teknis
Lingkup Kementrian Pertanian. Salah satu program tersebut adalah
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Sebagai program prioritas,
sejak tahun 2010 kegiatan PUAP lebih difokuskan untuk mendukung 4 sukses
Kementerian Pertanian yaitu: (a) Swasembada dan Swasembada berkelanjutan,
(b) Diversifikasi Pangan, (c) Nilai tambah, daya saing & ekspor, dan (d)
Peningkatan kesejahteraan petani (Tim PUAP Pusat. 2010).
Di Provinsi Papua Barat Pelaksanaan program PUAP telah dimulai sejak
tahun 2008. Sampai saat ini (tahun 2011), telah dikucurkan dana sebesar Rp
76,3 Milyar, yang dikelola oleh 763 Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) PUAP
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yang tersebar di 11 kabupaten/ kota (Sutisna at al, 2012; Direktorat Pembiayaan
Pertanian, 2012). Dalam pelaksanaan program tersebut kegiatan usaha agribisnis
perdesaan diwujudkan dalam bentuk kegiatan ekonomi produktif yang meliputi:
budidaya tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, industri rumah
tangga, pemasaran skala kecil, dan usaha lain berbasis pertanian (Kementrian
Pertanian 2012). Seluruh kegiatan usaha tersebut perencanaannya dituangkan
dalam RUB (Rencana Usaha Bersama) dan dibangun secara partisipatif mulai dari
tingkat anggota, poktan, sampai Gapoktan.
Implementasi program PUAP diawali dengan Rencana Usaha Bersama (RUB)
yang merupakan manifestasi dari Rencana Usaha Anggota (RUA), dan Rencana
usaha Kelompok (RUK). RUB tersebut merupakan dasar kontrak kerja antara
gapoktan dengan Kementrian Pertanian. Dengan demikian jumlah dana yang
disalurkan kepada gapoktan mengacu besaran biaya dan kegiatan yang akan
dikerjakan oleh gapoktan sesuai yang tercantum dalam RUB. Sejalan dengan itu
dukungan teknologi juga harus direncanakan berdasarkan Usaha berersama. Hal
ini sangat penting sekali dilakukan mengingat perkembangan gapoktan ke depan
sangat bergantung dari keberhasilan usaha produktif yang tertuang dalam RUB
tersebut. Peran teknologi dalam hal ini diharapkan bukan saja untuk menekan
kegagalan, tetapi juga untuk meningkatkan produksi dan pendapatan dari usaha
produktif tersebut. Makalah
ini bertujuan untuk memberikan gambaran
bagaimana menentukan dan mengimplementasi teknologi untuk mendukung
program PUAP di Papua Barat yang berlangsung pada tahun 2011.
METODOLOGI
Pengkajian ini menggunakan pendekatan partisipatif, dalam hal ini peneliti
terjun langsung dalam pendampingan gapoktan PUAP di Provinsi Papua Barat.
Gapoktan yang diamati meliputi gapoktan PUAP tahun 2008, 2009, 2010, dan
2011. Data dikumpulkan melalui Focus Group Discussion (FGD), laporan Penyelia
Mitra Tani, dan data primer sebagai pendukung.
Dalam penentuan teknologi, digunakan data hasil wawancara dengan daftar
pertanyaan terhadap 60 gapoktan dari 3 kabupaten yaitu kabupaten Manokwari,
kabupaten Sorong, dan Kabupaten Teluk Bintuni, pada saat pelatihan gapoktan
PUAP. Sedangkan data adopsi teknologi diperoleh pada saat temu lapang di lokasi
demfarm dalam kegiatan program pendampingan SL-PTT dan M-P3MI. Data yang
terkumpul dianalisis secara deskriptip dengan mengutamakan penggunaan Tabel
prekuensi, ditribusi, tabel silang dan perangkingan. Pengelompokkan data
dilakukan berdasarkan unit topik bahasan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Pelaksanaan Program PUAP di Papua Barat
Sampai saat ini, program PUAP di Provinsi Papua Barat sudah masuk tahun
ke-lima (2008- 2012). Dana PUAP masuk di rekening gapoktan melalui proses
pencairan dana di pusat yang mangacu pada SK Menteri Pertanian. Sejak tahun
2011 proses pencairan dana Gapoktan mengalami perubahan. Tahun sebelumnya
surat keputusan Menteri Pertanian menunjuk pada desa-desa gapoktan PUAP
secara sekaligus untuk tahun berjalan, sedangkan SK Gapoktan diterbitkan
kemudian. Sejak tahun 2011 SK Menteri Pertanian menunjuk langsung pada
Gapoktan dan pengurusnya, selain itu SK turun secara bertahap. Perubahan ini
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menimbulkan beberapa kesulitan bagi pendamping program PUAP di Provinsi,
terutama Provinsi yang memiliki wilyah kerja berjauhan dengan keadaan geografis
yang sulit ditempuh seperti di Papua Barat. Kesulitan yang sangat dirasakan
pertama berkaitan dengan pengurusan dokumen pencairan dana yang berulang
kali dalam jumlah yang relatif kecil, padahal lokasinya sangat berjauhan sehingga
pekerjaan pengurusan kelengkapan administrasi pencairan dana menjadi tidak
efektif. Ke-dua waktu pengurusan administrasi pencairan dana juga menjadi
sangat sempit bila dikaitkan dengan lokasi yang berjauhan. Dengan demikian
untuk gapoktan tahun 2012 sampai saat ini belum bisa diketahui seberapa banyak
yang akan turun di Papua Barat, mengingat taahapannya belum selesai. Gambaran
banyaknya gapoktan PUAP di Papua Barat sampai tahun 2011 dituangkan pada
Tabel 1.
Tabel 1. Banyaknya Gapoktan berdasarkan Kabupaten Kota dan Tahun
Pelaksanaan Program PUAP di Provinsi Papua Barat Tahun 2008 – 2011
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kabupaten/ kota
Manokwari
Teluk Bintuni
Sorong
Raja Ampat
Sorong selatan
Fak-Fak
Kaimana
Teluk Wondama
Kota Sororng
Maybrat
Tambrauw
Jumlah

2008
30
30
25
25
30
30
30
30
0
0
0
230

Banyaknya Gapokta PUAP
2009
2010
17
18
15
19
15
10
16
20
15
29
10
19
10
10
15
9
10
5
0
31
0
44
123
214

2011
14
13
45
21
28
13
12
9
2
32
7
196

Jumlah
79
77
95
82
102
72
62
63
17
63
51
763

Tabel 1 menunjukkan bahwa sampai saat ini gapoktan PUAP Provinsi Papua
Barat sudah mencapai 763 gapoktan dengan nilai dana yang tersalur sebanyak
Rp 76,3 M (Rp 100 juta/gapoktan). Jika dilihat dari tahun pelaksanaannya, maka
tahun 2008 merupakan terbanyak merekrut gapoktan PUAP (230 gapoktan),
sedangkan dilihat dari lokasi kabupaten/kota ternyata kabupaten Sorong Selatan
paling terbanyak (102 gapoktan), diikuti oleh kabupaten Sorong (95 gapoktan),
Raja ampat
(82 gapoktan), dan kabupaten
Manokwari (79 gapoktan).
Kabupaten/kota lainnya berada pada urutan selanjutnya dari aspek banyaknya
gapoktan PUAP
Konten Usaha Bersama
Dana BLM PUAP yang masuk di gapoktan sesuai dengan Rencana Usaha
Bersama yang diajukan yaitu sebesar Rp 100 juta per gapoktan. Muatan utama
dari usaha bersama tersebut merupakan berabagai usaha agribisnis yang
tergolong dalam 7 katagori usaha yakni: 1) Budidaya tanaman pangan, 2)
Budidaya hortikultura, 3) Peternakan, 4) Budidaya perkebunan, 5) industri
rumahtangga, 6) Pemasaran sekala kecil, dan 7) usaha lain berbasis pertanian.
Besarnya dana yang di alokasikan pada setiap jenis usaha tersebut berpariasi
tergantung potensi sumberdaya setempat.
Tabel 2 menunjukkan bahwa dana gaoktan PUAP paling besar dialokasikan
pada jenis usaha budidaya tanaman pangan (24,32%), urutan berikutnya
peternakan (20,83%), dan urutan ketiga dialokasikan pada usaha lain berbasis
pertanian. Kegiatan usaha budidaya tanaman pangan yang mendapatkan alokasi
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terbesar dana PUAP, kegiatannya meliputi usaha tani padi (onfarm), palawija
seperti kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Sedangkan usahata peternakan
meliputi : ternak Sapi, Babi, kambing, dan unggas.
Tabel 2. Banyaknya Alokasi Dana PUAP berdasarkan jenis usaha Gapoktan PUAP
Di Papua Barat Tahun 2008 – Tahun 2011
No
Jenis Usaha
Jumlah dana
Persentase
(Rp)
1.
Budidaya tanaman
1,855,616,000
24,32
pangan
2
Budidaya Hortikultura
1,094,905,000
14,35
3
Peternakan
1,589,329,000
20,83
4
Budidaya Perkebunan
877,750,000
11,50
5
Industri Rumah tangga
316,645,000
4,15
6
Pemasaran Skala Kecil
781,127,000
10,29
7
Usaha lain berbasis
1,110,928,000
14,56
Pertanian
Jumlah
76,500,000,000
100
Penentuan Teknologi untuk Mendukung Usaha Bersama
Menentukan teknologi yang akan diimplentasikan adalah suatu kegiatan
yang sangat penting mengingat di satu sisi dana terbatas di sisi lain kebutuhan
teknologi sangat banyak meliput berbagai komoditas, zona agroekosistem, dan
zona budaya. Selain itu hadirnya teknologi juga dituntut untuk dapat memberikan
perubahan kearah yang lebih baik termasuk peningkatan produksi dan
pendapatan. Dalam onteks seperti ini seleksi penggunaan teknologi tersebut
menjadi sangat penting. Setelah mempelajari konten usaha bersama seperti
diurakan pada bagian sebelumnya, diketahui bahwa urutan terbanyak dari
kegiatan yang tertuang pada usaha bersama adalah kegiatan usaha Onfarm, dan
peternakan. Dengan demikian penentuan teknologi yang akan diimplementasikan
perlu mengacu pada komoditas tanaman pangan dan peternakan, seperti Pada
Tabel 3.
Tabel 3. Penentuan Komoditas Perioritas Dukungan Teknologi Dalam Implemen
Usaha Bersama Gapoktan PUAP di Papua Barat Periode tahunn 2011
dan 2012
No Komoditas
Banyak
Rangking
Keterangan
gapoktan
I
Tanaman Pangan
60
1.
Padi Sawah
36
I
Prioritas
2.
Padi Gogo
15
II
Prioritas
3.
Jagung
6
III
4.
Kedelai
3
IV
II
Peternakan
60
1
Sapi
30
I
Prioritas
2
Babi
10
III
3
Kambing
6
IV
4
Ayam
14
II
Prioritas
Keterangan : Jumlah Gapoktan 60 dari 3 kabupaten
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Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 4 komoditas tanaman pangan, dan 4
komoditas ternak yang mendapat perioritas pendampingan teknologi yaitu : Padi,
Padi gogo, Sapi dan ayam buras. Berdasarkan hasil evaluasi ini maka
pendampingan teknologi sementara diarahkan untuk komoditas tersebut, namun
demikian secara umum komoditas lain tetap mendapat perhatian sesuai potensi
masing-masing komoditas.
Penyediaan Inovasi Teknologi Dalam Mendukung Usaha Bersama
Program PUAP
Pendampingan program PUAP oleh BPTP lebih diarahkan kepada penyediaan
inovasi teknologi dan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan usaha bersama
gapoktan PUAP. Pendekatan yang dilakukan meliputi penyediaan informasi
teknologi berupa media cetak, peragaan teknologi terutama sinergis program
PUAP dengan pendampingan SL-PTT, M-P3MI, dan program lainnya yang ada di
daerah.
Berkaitan dengan penyediaan inovasi teknologi melalui media cetak, telah
di buat dan diperbanyak beberapa materi teknologi sesuai dengan urutan
banyaknya jenis usaha yang dilakukan gapoktan PUAP, yaitu budidaya tanaman
pangan dan peternakan. Sejalan dengan itu maka BPTP Papua Barat pada tahun
2011 mencetak brosur/petunjuk teknis untuk mendukung usaha bersama
gapoktan PUAP berkaitan dengan tanaman padi dan peternakan seperti tertuang
pada Tabel 4.
Tabel 4. Jenis dan Banyaknya Dukungan Teknologi Berupa Media cetak untuk
Mendukung Teknologi dalam Implementasu Usaha bersama Gapoktan
PUAP di Papua Barat
Banyaknya
No
Jenis Bahan Cetakan
Keterangan
(Exp)
1. Teknologi Budidaya dan Pasca Panen
Padi (Pendekatan PTT) Mendukung
Dana PUAP
200 Exp
Implementasi Rencana Usaha Bersama
Tahun 2010
Gapoktan PUAP di Papua Barat
2. Teknologi Budidaya Sapi Bali
Mendukung Implementasi Rencana
Dana PUAP
200 Exp
Usaha Bersama Gapoktan PUAP di
2010
Papua Barat
3. Teknologi Budidaya Ayam Buras
Mendukung Implementasi Rencana
Dana PUAP
200 Exp
Usaha Bersama Gapoktan PUAP di
2010
Papua Barat
4. Petunjuk Teknis Pembentukan dan
Dana PUAP
Pengembangan Lembaga Keuangan
200 Exp
2010
Mikro Agribisnis di Papua Barat
Tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat 4 materi teknologi dalam bentuk
media cetak untuk mendukung pelaksanaan usaha bersama gapoktan PUAP.
Materi tersebut berkaitan dengan usaha budidaya padi, ternak sapi, ayam buras,
dan kelembagaan LKM-A PUAP.
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Selain itu khusus untuk budidaya tanaman padi telah dibuat juga imformasi
media cetak mealui sinergis program seperti SL-PTT, M-P3MI, Kompetitif, Inhouse,
dan PKPP, secara rinci dituangkan pada Tabel 5.
Tabel 5. Jenis Dan Banyaknya Dukungan Teknologi Untuk Proram PUAP Berupa
Media Cetak Hasil Sinegis dengan Program Lainnya di Provinsi Papua
Barat
Banyaknya
No
Jenis bahan Cetakan
Keterangan
(Exp)
1. Petunjuk Teknis Pendampingan
200 Exp
Dana
Teknologi
SL-PTT Padi
Pendampingan
SL-PTT Padi
Tahun 2011
2. Teknik produksi dan Sertifikasi
200 Exp
Dana
Benih Padi
Kompetitif
2011
3. Teknik Produksi Pupuk Bokashi
200 Exp
Dana M-P3MI
tahun 2011
4. Teknologi Produksi Padi Gogo
200 Exp
Dana PKPP
Mendukung Pemanfaatan Lahan
tahun 2011
Kering di Papua Barat
Tabel 5 menunjukkan bahwa terdapat empat materi teknologi dan
kelembagaan yang telah dibuat/diperbanyak melalui sinergis program PUAP
dengan pendampingan SL-PTT, M-P3MI (Model Pengembangan Pertanian
Perdesaan Melalui Inovasi), dan kegiatan kajian lainnya yang ada di BPTP Papua
Barat. Selain itu pendampingan teknologi berupa peragaan teknologi seperti
Denfarm seluas 5 Ha pada kegiatan M-P3MI, Demplot SL-PTT seluas 1 ha ditengahtengan daerah pengembangan PTT seluas 25 ha. Sinergis program ini terutama
terjadi pada lokasi-lokasi kegiatan yang berimpit dengan lokasi yang ada gapoktan
PUAP.
Adopsi Inovasi Teknologi Padi oleh Anggota Gapoktan PUAP
Penerapan inovasi teknologi padi melalui SL-PTT yang berupa peragaan
teknologi adalah melalui demfarm dan display. Banyaknya demfarm dan display di
Papua Barat disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6. Banyaknya Demfarm dan Display Varietas Unggul Baru di Provinsi Papua
Barat Tahun 2011.
Jumlah demfarm
Jumlah Display
No
Kabupaten
(Unit)
varietas (Unit)
1.
Manokwari
3
14
2.
Sorong
2
5
3.
Teluk Bintuni
1
1
Total
6
20
Sumber : Abdul Wahid Rauf, at al, 2011

Tabel 6 menunjukkan bahwa di Papua Barat terdapat 6 Demfarm dan 20
Display variaetas Unggul Baru padi yang diterapkan pada pendampingan SL-PTT
padi. Jumlah Demfarm SL-PTT tersebut sesuai dengan luas pengembangan padi
di masing-masing kabupaten.
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Pada Demfarm SL-PTT diterapkan komponen teknologi dasar berupa: 1)
varietas padi unggul baru; 2) Benih bermutu dan bibit vigor tinggi; 3) Penanaman
bibit 1 – 3 batang per rumpun; 4) Sistem tanam jajar legowo; 5) Pemupukan
spesifik lokasi; 6) Pengendaalian hama penyakit tanaman secara terpadu. Selain
konponen teknologi dasar ada komponen teknologi pilihan yang perlu
dipertimbangkan untuk diterapkan yakni: 1) Pengolahan tanah sempurna; 2)
Pemberian pupuk Organik; 3) Penananam bibit muda (< 21 hari); 4 ) Penggunaan
BWD dalam pemupukan N; 5) Pemberian air pada tanaman secara efektif dan
efisien sesuai kondisi tanah; dan 6) Panen tepat waktu dan segera dirontok.
Dari hasil evaluasi penerapan komponen teknologi dasar diketahui bahwa
masyarakat petani di lokasi demfarm pada tahun 2010 telah menggunakan VUB
padi seperti Ciherang, Cigeulis, dan Mekongga. Produksi per ha yang telah dicapai
di Manokwari rata-rata 4,5 ton/ha, di Kabupaten Sorong baru mencapai 4 ton/ha,
sedangkan di Telum Bintuni baru mencapai 3,8 ton/ha. Pada tahun 2011 VUB yang
diadopsi oleh petani di kabupaten Manokwari meliputi Inpari 13, Inpari 11, Inpari
10 dan Inpari 8, dan Mekongga. Produksi rata-rata meningkat menjadi 6 ton/ha
GKP. Sedangkan di kabupaten Sorong, dan Teluk Bintuni VUB yang digunakan
meliputi Ciherang, Cigeulis, dan Inpari 9, rata-rata produksi per ha mencapai 4,5
dan 4 ton/ha GKP masing untuk kabupaten Sorong dan Teluk Bintuni. Komponen
Teknologi yang diadopsi ditungkn pada Tabel 7.
Tabel 7. Komponen teknologi Padi yang telah diadopsi berdasarkan kabupaten
dan banyaknya Gapoktan PUAP di Papua Barat tahun 2008 - 2011
No
Kabupaten Kota
Banyaknya Gapoktan Komponen Teknologi yang
PUAP/Budidaya padi
diadopsi
1.
Manokwari
19
VUB, Legowo 4:1;
Pemupukan spesifik Lokasi,
penanaman bibit muda
Pemberian pupuk organik,
dan Penggunaan BWD
2.
Sorong
10
VUB, Legowo 4:1;
Pemupukan spesfik lokasi
Penggunaan BWD
3
Teluk Bintuni
7
VUB, Legowo 4:1
pengunaan BWD
Tabel 7 menunjukkan bahwa adopsi teknologi padi di beberapa tempat
walaupun relatif berbeda, namun pada perinsipnya sama yaitu meliputi komponen
teknologi dasar dan teknologi pilihan. Pada teknologi dasar ternyata komponen
teknologi VUB dan cara tanam legowo telah diadopsi diberbagai lokasi demfarm,
sedangkan komponen teknologi lainnya seperti penggunaan satu sampai 3 batang
per rumpun, pengendalian hama penyakit secara terpadu (komponen teknologi
dasar) belum bisa diadopsi. Alasan belum diadopsinya komponen teknologi
tersebut antara lain karena serangan keong emas yang tinggi, dan belum
optimalnya monitoring pengamatan hama. Demikian juga pada komponen
teknologi pilihan, pengaturan air secara efisien dan panen tepat waktu dan cepat
dirontok belum bisa diadopsi. Penyebab belum diadopsinya komponen teknologi
tersebut disebabkan karena ketersediaan air dan kondisi tektur tanah yang
cenderung berpasir sehingga air mudah kering dipematang. Sedangkan Panen
tepat waktu dan cepat dirontok terkait dengan ketersediaan alat perontok yang
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belum cukup sehingga setelah padi dipotong harus antrian dulu menunggu
kesiapan power tresher. Lama antrian bisa mencapai 4 -5 hari. Selai itu sering
terjadi saat panen jatuh pada musim hujan.
KESIMPULAN
Dalam struktur kegiatan usaha bersama Gapoktan PUAP yang tergolong
dalam 7 jenis usaha produktif masyarakat petani, yaitu: 1) usaha budidaya
tanaman Pangan, 2) Hortikultura, 3) Peternakan, 4) Budidaya perkebunan, 5)
industri rumahtangga, 6) pemasaran skala kecil, dan 7) usaha lain berbasis
pertanian. Ternyata Usaha budidaya tanaman pangan terbanyak diminati oleh
gapoktan PUAP, diikuti oleh kegiatan usaha peternakan. Alokasi dana masing
masing 24,3% dan 20,83 dari total dana puap yang dialokasikan. Jumlah tersebut
merupakan urutan terbesar dibandingkan dengan jenis usaha lainnya.
Dukungan teknologi untuk implementasi program PUAP di Papua Barat, lebih
banyak diarahkan pada tanaman pangan khususnya padi. Komoditas peternakan
seperti ternak sapi, dan ayam merupakan unsur pendukung. Implementasi
teknologi dilakukan melalui berbagai media, seperti media, cetak, elektrinok, dan
pembinaan langsung dilapangan yang disinergikan dengan program-program
pendampingan seperti SL-PTT; M-P3MI, dan dukungan program lainnya.
Iovasi teknologi padi dikembangkan melalui pendekatan PTT padi dengan
strategi pelaksanaan SL-PTT yang menerapkan teknologi dasar dan teknologi
pilihan. Teknologi tersebut meliputi varietas padi unggul baru, benih bermutu dan
bibit vigor tinggi, penanaman bibit 1 – 3 batang per rumpun, sistem tanam jajar
legowo, pemupukan spesifik lokasi, pengendalian hama penyakit tanaman secara
terpadu. Teknologi pilihan berupa: pengolahan tanah sempurna, pemberian
pupuk Organik, penananam bibit muda (< 21 hari), penggunaan BWD dalam
pemupukan, pemberian air pada tanaman secara efektif dan efisien sesuai kondisi
tanah, dan panen tepat waktu dan segera dirontok.
Komponen teknologi yang sudah diadopsi meliputi VUB dan cara tanam
legowo , sedangkan komponen teknologi lainnya seperti penggunaan bibit satu
sampai 3 batang per rumpun, pengendalian hama penyakit secara terpadu belum
bisa diadopsi. Alasan belum diadopsinya komponen teknologi tersebut antara lain
karena serangan keong emas yang tinggi, dan belum optimalnya monitoring
pengamatan hama.
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ABSTRAK
Proses

pembangunan

pertanian

diperlukan

karakteristik

wilayah

secara

omprehensif ditinjau dari potensi sumberdaya secara fisik maupun aspek sosial

ekonomi masyarakat setempat. Wilayah Kabupaten Sigi, sejak dahulu sudah
terkenal sebagai wilayah pertanian. Kegiatan penelitian analisis komoditas
unggulan yang dilaksanakan ini bertujuan untuk menganalisis data dan informasi
tentang kondisi biofisik dan sosial ekonomi masyarakat serta menetapkan
komoditas unggulan wilayah pada masing-masing kecamatan yang berada di
wilayah Kabupaten Sigi. Selain itu bermanfaat dan mendukung program
pembangunan pertanian Kabupaten Sigi. Kegiatan ini dilaksanakan di 15
kecamatan yang berada di Kabupaten Sigi. Waktu pelaksanaan kegiatan
kajian/survei akan dimulai pada bulan April hingga bulan Oktober 2012. Jumlah
desa lokasi survei seluruhnya sebanyak 30 desa yang tersebar di Kabupaten Sigi.
Pemilihan responden dilakukan secara acak (random sampling) yaitu para petani
yang mengusahakan berbagai macam komoditas pertanian. Jumlah responden
yang terpilih sebanyak 150 orang. Kegiatan ini dilakukan dengan cara
mengumpulkan data primer dan data sekunder. Metode analisis yang digunakan
untuk menentukan kelayakan komoditas secara sosial adalah dengan metode
Location Quation (LQ) dan analisis R/C ratio. Hasil analisis komoditas unggulan
sub sektor tanaman pangan di Kabupaten Sigi adalah Padi sawah, Padi gogo, dan
Jagung (komoditas unggulan). Disamping itu ada beberapa komoditas alternatif
tanaman pangan yang dapat dikembangkan, seperti kacang tanah, jagung, ubi
kayu dan ubi jalar. Secara biofisik, komoditas tersebut diatas layak untuk
dibudidayakan karena kesesuian lahan berdasarkan ZAE. Secara sosial (LQ >1),
komoditas tersebut layak dikembangkan karena dapat memberikan peluang
berusaha dan penyerapan tenaga kerja cukup besar serta komoditas tersebut
mampu mencukupi kebutuhan daerahnya. Secara ekonomi (R/C ratio >1),
komoditas tersebut layak dikembangkan karena dapat memberikan keuntungan
bagi petani.

Kata kunci: analisis pewilayahan, komoditas unggulan, tanaman pangan
PENDAHULUAN
Pengelompokan suatu wilayah berdasarkan keadaan fisik lingkungan yang
hampir sama disebut konsep agro ekosistem. Pada Zona Agro Ekosistem (ZAE),
selain dapat memberikan arahan untuk sistem produksi dan pilihan komoditas
pada masing-masing sistem produksi juga dapat menjadi petunjuk dimana suatu
komoditas pertanian dapat tumbuh baik. Selain itu, pertimbangan informasi lain
seperti; prasarana, pasar dan ketersediaan tenaga kerja juga perlu diperhatikan
agar komoditas yang akan diusahakan dapat lebih menguntungkan. Agar
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mencapai komoditas yang tinggi, penetapan komoditas pertanian di suatu wilayah
harus didasarkan pada sifat dan karakteristik lahan yang tersedia. Wilayah dengan
karakteristik biofisik yang sama berpotensi dikembangkan menjadi areal pertanian
dengan komoditas yang sejenis. Dengan mengidentifikasi dan mendelineasi
wilayah dengan karakteristik biofisik yang sama maka komoditas pertanian yang
dapat dikembangkan bisa diarahkan dan direkomendasikan.
Pendekatan pembangunan pertanian yang berorientasi pada komoditas,
mempunyai kelemahan, baik subtantif maupun administratif/manajemen. Secara
subtantif, pendekatan komoditas atas dasar kelayakan teknis saja telah
menimbulkan distorsi yang tidak sejalan dengan signal pasar. Selain itu,
optimalisasi pemanfaatan sumberdaya tidak bisa tercapai dengan baik. Ditinjau
dari aspek manajemen, orientasi komoditas menimbulkan egosektoral, sehingga
memerlukan tambahan biaya untuk koordinasi yang juga sangat kompleks dalam
pelaksanaannya (Sudaryanto, dkk., 1997).
Sehubungan dengan permasalahan-permasalahan diatas, muncul pula
dalam penyusunan program penelitian dan pengembangan pertanian. Orientasi
penelitian menurut komoditas yang tidak dikaitkan dengan perspektif peluang
pasar yang kurang terarah sehingga pemanfaatan hasilnya untuk menunjang
pembangunan ekoregional kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi
pendekatan penelitian dan pengembangan pertanian yang memungkinkan
terwujudnya keterpaduan program untuk memecahkan persoalan pada suatu
tipologi wilayah pertanian tertentu.
Pendekatan yang lebih sesuai untuk mangatasi permasalahan diatas adalah
merumuskan program penelitian dan pengembangan pertanian berdasarkan atas
sumberdaya atau ZAE (pengelompokkan suatu wilayah berdasarkan keadaan fisik

yang hampir sama, dimana keragaan tanaman, ternak dan perikanan diharapkan
dapat tumbuh dengan baik). Oleh karena itu, dalam proses pembangunan
pertanian diperlukan karakteristik wilayah secara komprehensif ditinjau dari

potensi sumberdaya secara fisik maupun aspek sosial ekonomi masyarakat
setempat.
Wilayah Kabupaten Sigi, sejak dahulu sudah terkenal sebagai wilayah
pertanian. Namun produksi pertanian yang diharapkan belum tercapai, hal ini
disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya sarana infrastruktur yang belum
memadai, terjadinya konversi lahan pertanian (alih fungsi), keterbatasan modal
dan SDM pengelola pertanian relatif masih rendah. Program pembangunan
pertanian priode tahun 2009-2011 telah mengalami kecenderungan pertumbuhan
ekonomi (PDRB) Kabupaten Sigi berkembang karena adanya dukungan perbaikan
dan pembangunan infrastruktur yang baik, pemberian bantuan dan fasilitas
alsintan serta pembinaan secara intensif oleh instansi yang terkait kepada
masyarakat petani.
Analisis pewilayahan berdasarkan komoditas unggulan bertujuan untuk
menganalisis data dan informasi tentang kondisi biofisik dan sosial ekonomi
masyarakat serta menetapkan komoditas unggulan wilayah pada masing-masing
kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Sigi. Selain itu bermanfaat dan
mendukung program pembangunan pertanian Kabupaten Sigi yang terdapat 3
(tiga) pilar potensi unggulan yang ada di wilayah Kabupaten Sigi yaitu: Pertanian,
Parawisata, dan UMKM. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah Kabupaten
Sigi juga telah menyiapkan arah kebijakan yang mendukung tiga potensi tersebut
dengan melibatkan instansi yang berkompoten menjadi motor penggerak untuk
mempercepat realisasi program prioritas
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METODOLOGI
Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah masing-masing kecamatan (15
kecamatan) yang berada di Kabupaten Sigi. Waktu pelaksanaan kegiatan
kajian/survei akan dimulai pada bulan April hingga bulan Oktober 2012. Lokasi
survei sosial ekonomi komoditas ditentukan berdasarkan hasil analisis Location
Quation (LQ) yang bersumber dari data produktivitas komoditas dan luas lahan
pertanian masing-masing kecamatan (15 kecamatan) yang berada diwilayah
Kabupaten Sigi selama 5 tahun (2007-2011). Setiap kecamatan dipilih 2 desa yang
akan mewakili suatu kecamatan dengan memiliki nilai LQ >1 sebagai lokasi survei
untuk menggali data /informasi dari responden. Jumlah desa lokasi survei
seluruhnya sebanyak 30 desa yang tersebar di Kabupaten Sigi. Pemilihan
responden dilakukan secara acak (random sampling) yaitu para petani yang
mengusahakan berbagai macam komoditas pertanian.
Jumlah responden yang terpilih sebanyak 150 orang. Setiap kecamatan
dipilih 10 orang yang diwawancara dengan menggunakan kuesioner semi struktur
untuk memperoleh data primer tentang kondisi sosial ekonomi komoditas
pertanian. Data sekunder diperoleh dari BPS Propinsi Sulawesi Tengah dan BPS
Kabupaten Sigi, BPP, Kantor Camat dan Desa serta instansi terkait. Adapun lokasi
survei dan jumlah responden yang menjadi sumber informasi/data disajikan pada
Tabel 1.
Tabel 1. Lokasi survei dan jumlah responden masing-masing kecamatan di
Kabupaten Sigi, tahun 2012.
Desa
Jumlah responden
Nilai
No.
Kecamatan
(Lokasi survei)
(orang)
LQ
- Murui
5
2,09
1.
Pipikoro
- Mamu
5
1,45
Kulawi
- Lawua
5
1,19
2.
Selatan
- Makujawa/Pili
5
6,25
- Mataue
5
2,14
3.
Kulawi
- Sungku
5
3,14
- Puroo
5
1,01
4.
Lindu
- Anca
5
3,15
- Kamarora A
5
1,00
5.
Nokilalaki
- Sopu
5
1,22
- Pendere
5
3,32
6.
Gumbasa
- Kalawara
5
3,48
- Sambo
5
1,31
7.
Dolo Selatan
- Wisolo
5
4,75
5
1,29
- Lambara
8.
Tanambulava
5
1,18
- Sibalaya Utara
9.

Dolo Barat

10.

Marawola
Barat

11.

Marawola

12.

Kinovaro

-

Balumpewa
Kaleke
Wawugaga
Wayu
Binangga
Bomba
Uwemanje
Porame

5
5
5
5
5
5
5
5

Prosiding Seminar Regional: Akselerasi Inovasi Teknologi Pertanian Mendukung
Ketahanan Pangan Dalam Mengantisipasi Perubahan Iklim Di Wilayah Kepulauan

2,88
1,57
1,04
2,37
2,16
2,40
3,07
5,41

275

No.

Kecamatan

13.

Dolo

14.

Sigi Biromaru

15.

Palolo
Jumlah

Desa
(Lokasi survei)
- Tulo
- Potoya
- Maranata
- Jone Oge
- Tongoa
- Makmur
30 desa

Jumlah responden
(orang)
5
5
5
5
5
5
150

Nilai
LQ
1,12
1,03
2,91
2,23
2,00
1,10
-

Lokasi survei yang terpilih merupakan desa representatif dari masingmasing kecamatan yang memiliki data luas lahan, luas panen dan produktivitas
dari beragam komoditas pertanian dengan nilai LQ >1 yaitu untuk mengetahui
kemampuan suatu wilayah dalam sektor kegiatan tertentu, baik ditinjau dari aspek
potensi lahan pertanian maupun dari aspek produktivitas komoditas pertanian.
Analisis pewilayahan komoditas unggulan dilaksanakan melalui tahapan
kegiatan, yaitu: (1) Pengumpulan data sosial ekonomi, dan (2) Analisis penentuan
komoditas unggulan.
Pengumpulan Data Sosial Ekonomi
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dan data
sekunder. Pengumpulam data primer dilakukan dengan metode: (a) Survey
dengan kuesioner semi berstruktur/kualitatif, (b) RRA/kualitatif. Pengumpulan
data sekunder diperoleh dari BPS dan instansi yang terkait, meliputi: luas
tanam/panen, produksi dan produktivitas tanaman pangan.
Analisis Penentuan Komoditas Unggulan
Komoditas unggulan adalah komoditas yang layak secara biofisik, secara
sosial, dan secara ekonomi. Komoditas tertentu dikatakan layak secara biofisik
apabila komoditas tersebut diusahakan sesuai dengan zona agro ekosistem.
Komoditas dikatakan layak secara sosial jika komoditas tersebut memberikan
peluang berusaha sehingga berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Sedangkan
dikatakan layak secara ekonomi jika komoditas tersebut menguntungkan.
Metode yang digunakan untuk menentukan kelayakan komoditas secara
sosial adalah dengan metode Location Quation (LQ), yaitu suatu metode yang
digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam sektor kegiatan
tertentu. Selain itu, metode yang digunakan untuk menentukan kelayakan
komoditas secara ekonomi adalah dengan metode analisis R/C ratio. Analisis R/C
ratio digunakan untuk menghitung kelayakan usahatani tanaman pangan.
Analisis Data
1. Analisis R/C Ratio, merupakan alat analisa untuk mengukur biaya dari suatu
produksi, dengan persamaan sbb:
Total Penerimaan
R/C Ratio = ---------------------------Total Biaya
Kriteria:

- Jika R/C >1; artinya usahatani layak dikembangkan
- Jika R/C < 1; artinya usahatani tidak layak dikembangkan
- Jika R/C = 1; artinya usahatani impas.

276

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

2.

Analisis B/C Ratio, merupakan alat untuk mengukur tingkat keuntungan
teknologi baru didalam proses peroduksi usahatani, dengan persamaan sbb:
Total Pendapatan
B/C Ratio = ----------------------------Total Biaya

Kriteria:

- Jika B/C > 1; artinya usahatani menguntungkan
- Jika B/C < 1; artinya usahatani tidak menguntungkan
- Jika B/C = 1; artinya usahatani impas
3. Analisis LQ (Location Quation)
Analisis ini digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah untuk
menghasilkan komoditas tertentu dalam mencukupi kebutuhannya. Analisis ini
mengacu pada formula Arsyad (1999) dengan persamaan sebagai berikut:
(Nilai Produksi Tan. Pangan Kecamatan) / (Nilai Produksi Tot Kec.)
LQ = ---------------------------------------------------------------------------------(Nilai Produksi Tan. Pangan Kabupaten) / (Nilai Produksi Total Kab.)
Berdasarkan hasil perhitungan LQ dapat dianalisis sebagai berikut :
- Jika LQ > 1; artinya komoditas itu menjadi basis atau menjadi sumber
pertumbuhan. Komoditas memiliki keunggulan komparatif, hasilnya tidak saja
dapat memenuhi kebutuhan di wilayah bersangkutan akan tetapi juga dapat
diekspor ke luar wilayah.
- Jika LQ = 1; komoditas itu tergolong non basis, tidak memiliki keunggulan
komparatif. Produksinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan wilayah
sendiri dan tidak mampu untuk diekspor.
- Jika LQ < 1; komoditas ini juga termasuk non basis. Produksi komoditas di
suatu wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri sehingga perlu
pasokan atau impor dari luar.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Potensi lahan untuk pengembangan komoditas pertanian
Peta Zona Agroekologi skala 1:50.000 telah dibuat pada tahun 2005 oleh
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala dalam
kegiatan penyusunan masterplan pewilayahan komoditas untuk pengembangan
kawasan agribisnis. Pada waktu itu, Kabupaten Sigi merupakan bagian dari
kabupaten tersebut. Potensi lahan untuk pengembangan komoditas di Kabupaten
Sigi terlihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Luasan Pengembangan Pertanian di Kabupaten Sigi Tahun 2012.
No. Pengembangan Pertanian
Komoditas
Luasan
Persentase
(%)
1.
Hutan lahan kering
Kawasan
336.010
61,93
konservasi
2.
Pertanian lahan kering
Kakao, Durian,
perkebunan/hortikultura/
Lada, Sawit
87.043
16,04
Konservasi
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No.

Pengembangan Pertanian

3.

Pertanian lahan kering
perkebunan/hortikultura
Pertanian lahan kering
tanaman
pangan/hortikultura/
Perkebunan/
Peternakan

4.

Komoditas
Kakao, Durian,
Jeruk, Sawit
Jagung,Kacang
tanah, Bawang
merah, Kakao,
Kelapa, Durian,
Lada, Jeruk, Sawit
Jagung,Bawang
merah, Kakao,
Durian, Lada,
Jeruk, Sawit
Jagung, Kacang
tanah, Bawang
merah, Kakao,
Durian, Lada,
Jeruk, Sawit

Luasan

Persentase
(%)

51.121

9,42

373

0,07

1.832

0,34

1.529

0,28

Sumber: BPS Kabupaten Sigi dalam Angka, 2012

Analisis komoditas unggulan dan rekomendasi berdasarkan kondisi
biofisik, sosial, dan ekonomi tanaman pangan.
Pembangunan di bidang ekonomi yang dilakukan pemerintah dalam tahapan
pembangunan yang dilaksanakan pada sektor industri dengan didukung oleh
sektor pertanian yang tangguh. Perkembangan di sektor pertanian menjadi lebih
penting lagi disebabkan jumlah penduduk yang berusaha di bidang pertanian
masih tergolong sangat besar (BPS, Kab. Sigi, 2012). Gambaran mengenai kondisi
sumberdaya lahan pertanian dan alternatif pengembangan komoditas unggulan
sub sektor pertanian di Kabupaten Sigi akan diuraikan sebagai berikut.
Perkembangan usaha tanaman pangan di Kabupaten Sigi dari tahun ke tahun
relatif meningkat, hal ini sebagai implikasi dari program intensifikasi yang
mempunyai sasaran untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman
pangan dengan mengacuh pada beberapa program pusat dan pemerintah daerah.
Program pembangunan pemerintah yang marak dewasa ini, antara lain program
SL-PTT, KRPL, PUAP dan lainnya. Untuk mendukung program pemerintah tersebut,
maka diperlukan data pewilayahan komoditas unggulan di wilayah Kabupaten Sigi
yang berdasarkan Zona Agro Ekosistem (ZAE) disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Analisis komoditas unggulan tanaman pangan masing-masing kecamatan
di Kab. Sigi, tahun 2012.
No

1.
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Kecamatan

Pipikoro

Alternatif Pengembangan
Komoditas Tanaman Pangan
Luas
Komoditas
Alternatif
544
Jagung, kacang
tanah
184
Jagung
182
Padi sawah,
jagung, kacang
tanah

Komoditas Unggulan Tanaman
Pangan
Komoditas
Kriteria
Unggulan
R/C ratio
LQ
Padi gogo
2,21
1,03
Jagung
2,35
1,03
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No

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kecamatan

Kulawi
Selatan

Kulawi

Lindu

Nokilalaki

Palolo

Gumbasa

Dolo Selatan

Dolo Barat

Alternatif Pengembangan
Komoditas Tanaman Pangan
Luas
Komoditas
Alternatif
502
Jagung, kacang
tanah
214
Jagung
342
Kacang tanah
882
Padi sawah,
jagung
423
Jagung, kacang
tanah
3.313
Jagung, Padi gogo
366
Kacang tanah
803
Padi sawah,
jagung
10.868
Jagung
1.088
Padi sawah, Padi
gogo, jagung
1.557
Jagung, Ubi kayu,
Ubi jalar
956
Padi sawah,
jagung
89
Jagung, kacang
tanah, kac. Hijau,
Ubi kayu, Ubi jalar
1.832
Jagung, Ubi kayu,
Ubi jalar
3.793
Jagung, Kac. Hijau
3.441
Padi sawah, Padi
gogo, jagung
60
Jagung, kacang
tanah
26
Jagung, kacang
tanah
860
Jagung
1.183
Jagung
303
Kacang tanah
954
Padi sawah,
Jagung
1.425
Jagung, Ubi
kayu,Kedelai
690
Jagung, Kac.
tanah, Kac. Hijau
1.578
Padi sawah,
jagung, U.kayu
191
Jagung, kacang
tanah,
576
1.202
839

10

Tanambulava

550
128
1.170

Jagung, Ubi kayu,
Ubi jalar
Padi sawah,
Jagung, Kedelai
Jagung, Kacang
tanah,
Jagung
Jagung
Padi sawah,
jagung

Komoditas Unggulan Tanaman
Pangan
Komoditas
Kriteria
Unggulan
R/C ratio
LQ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Padi sawah

2,71

3,58

Jagung
Kacang
tanah

2,00
2,10

1,07
1,18

Jagung

3,33

1,02

Jagung

3,86

1,39

Jagung
Kacang
tanah

2,15
3,11

2,37
1,21

-

-

-
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No

Kecamatan

11.
Dolo

Alternatif Pengembangan
Komoditas Tanaman Pangan
Luas
Komoditas
Alternatif
14
Jagung, Ubi kayu,
Ubi jalar
2.392
284
805
1.275

12.

Sigi Biromaru

941
349
2
4.970
541

13.

Marawola

87
359
968

14.

Marawola
Barat

15
74

15.
Kinovaro
Jumlah

239
56.429

Padi sawah,
jagung
Jagung, kacang
tanah
Jagung, kacang
tanah,
Jagung, kacang
tanah,
Jagung
Jagung
Jagung
Padi sawah,
Jagung
Jagung, Kacang
tanah,
Jagung
Padi sawah,
Jagung
Padi sawah,
Jagung
Padi sawah, Padi
gogo, jagung, Kac.
Tanah
Jagung, kacang
tanah
Padi sawah,
jagung, Kac.
Tanah
-

Sumber: Data primer Kab. Sigi, 2012.

Komoditas Unggulan Tanaman
Pangan
Komoditas
Kriteria
Unggulan
R/C ratio
LQ
Jagung
2,27
1,10
Kacang
2,14
1,07
tanah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Analisis komoditas unggulan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam
rangka pengembangan pembangunan pertanian di sub sektor tanaman pangan.
Rekomendasi komoditas unggulan yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis
pewilayahan komoditas unggulan di Kabupaten Sigi maka diusulkan kepada
Pemerintah Daerah atau pengambil kebijakan untuk direkomendasikan. Jenis
tanaman pangan yang baik dikembangkan di wilayah Kabupaten Sigi adalah Padi
sawah, Padi gogo, dan Jagung (komoditas unggulan). Disamping itu ada beberapa
komoditas alternatif tanaman pangan yang dapat dikembangkan, seperti Kacang
tanah, jagung, Ubi kayu dan Ubi jalar. Secara biofisik, komoditas tersebut diatas
layak untuk dibudidayakan karena kesesuian lahan berdasarkan ZAE. Secara sosial
(LQ >1), komoditas tersebut layak dikembangkan karena dapat memberikan
peluang berusaha dan penyerapan tenaga kerja cukup besar serta komoditas
tersebut mampu mencukupi kebutuhan daerahnya. Secara ekonomi (R/C ratio >1),
komoditas tersebut layak dikembangkan karena dapat memberikan keuntungan
bagi petani.
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KESIMPULAN
Pendekatan analisis komoditas dan sumberdaya lahan dipandang cukup
memadai dalam pembangunan pertanian spesifik lokasi. Untuk optimalisasi
pemanfaatan sumberdaya lahan tersebut, maka komoditas yang akan
dikembangkan hendaknya disesuaikan dengan karakteristik sumberdaya (biofisik)
dan sosial (LQ) dan keadaan ekonomi (R/C ratio) setempat. Dalam konteks yang
lebih global perlu diketahui juga situasi pasar dalam hal ini permintaan dan
penawaran komoditas baik di pasar domestik maupun di pasar dunia.
Pewilayahan komoditas unggulan berdasarkan keadaan sosial/Location
Quation (LQ) serta keadaan ekonomi setempat berpotensi untuk pengembangan
komoditas pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan, peternakan dan
perikanan. Hasil analisis komoditas tanaman pangan sebagian besar didominasi
oleh jagung dan padi sawah. Sumberdaya lahan Kabupaten Sigi sebagian besar di
dominasi wilayah hutan lindung dan hutan produksi serta sebagian wilayah
pengembangan pertanian lahan sawah dan lahan kering.
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SEKOLAH LAPANG DAN PERTEMUAN KELOMPOK SEBAGAI
SARANA PENINGKATAN PENGETAHUAN PETANI TERHADAP
PEMUPUKAN DAN PENGENDALIAN HAMA TERPADU (PHT)
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Herawati, Syamsyah G. dan Amiruddin
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ABSTRAK
Sektor pertanian di Sulawesi Tengah masih merupakan sub sektor andalan. Potensi
sumberdaya baik sumberdaya alam dan manusia memiliki keunggulan komparatif
dan kompetitif dalam pengembangan sektor pertanian di Sulawesi Tengah.
Sulawesi Tengah dikenal sebagai daerah potensial produksi padi di Indonesia.
Bahkan untuk Sulawesi Tengah menempati peringkat kedua setelah Sulawesi
Selatan. Desa Ogoamas 1 merupakan salah satu sentra produksi padi di Kabupaten
Donggala dengan potensi lahan 510 ha, M-P3MI diharapkan dapat berfungsi
sebagai jembatan penghubung langsung antara Badan Litbang Pertanian sebagai
penghasil inovasi dengan lembaga penyampaian (delivery system) maupun pelaku
agribisnis (receiving system) pengguna inovasi. Dengan demikian M-P3MI
diharapkan dapat mengatasi permasalahan pertanian di tingkat petani. Kendala
yang sering dihadapi di tingkat petani berupa masih kurangnya informasi teknologi
pertanian khususnya pemupukan dan pengendalian hama terpadu. Sekolah
Lapang yang diselenggarakan di lokasi demplot M-P3MI sebagai salah satu bentuk
komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan petani sehingga
dapat mempercepat difusi inovasi teknologi kepada pengguna. Telah dilakukan
sekolah lapang (SL) dan pertemuan kelompoktani peserta demplot uji varietas
Inpari tahan hawar daun di Desa Ogoamas 1 Kab. Donggala. Anggota dan
pengurus kelompoktani dievaluasi sebelum dan sesudah kegiatan SL dan
pertemuan kelompok. Hasil evaluasi menunjukkan terjadi peningkatan
pengetahuan petani dalam hal pemupukan yaitu jawaban pengetahuan saat post
test mengalami peningkatan sebesar 36,84% pada pengetahuan alat bantu
mengetahui status unsur hara dan 21,05% peningkatan pengetahuan waktu
pemupukan susulan I dan II. Materi kedua menunjukkan peningkatan
pengetahuan dalam hal pengendalian hama dan penyakit terjadi pada pengenalan
hama utama padi sawah, gerakan lawan hama dan waktu aktifitas hama masingmasing sebesar 21,05%, 94,74% dan 5,26%.

Kata Kunci: sekolah lapang, pertemuan kelompok, peningkatan pengetahuan
PENDAHULUAN
Paradigma manajemen pembangunan menempatkan peran peran
pemerintah sebagai fasilitator, akselerator dan regulator, serta meningkatka peran
masyarakat melalui program pembangunan. Salah satu program yang akan dicapai
adalah pemenuhan pangan masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan
masyarakat. Makna hakiki dari pemberdayaan masyarakat sebagai perwujudan
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dari pengembangan kapasitas masyarakat yang berlandaskan pada pemberdayaan
sumberdaya manusia agar dapat memahami hak dan kewajibannya sesuai dengan
status dan perannya di masyarakat.
Sulawesi Tengah dikenal sebagai daerah potensial produksi padi di
Indonesia. Bahkan untuk Sulawesi Tengah menempati peringkat kedua setelah
Sulawesi Selatan.
Untuk itu, diperliukan dukungan sumberdaya manusia
berkualitas melalui penyuluhan pertanian dengan pendekatan kelompok yang
dapat mendukung sistem agribisnis berbasisi pertanian (tanaman pangan,
hotikultura, peternakan dan perkebunan). Sehubungan dengan itu, perlu dilakukan
pembinaan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan kelompoktani menjadi
kelompok yang kuat dan mandiri untuk meningkatkan pendapatan petani dan
keluarganya (Nurmanaf, 2005).
Badan Litbang Pertanian dengan misi utamanya menemukan atau
menciptakan inovasi pertanian (teknologi, kelembagaan, dan kebijakan) maju dan
strategis, mengadaptasikannya menjadi tepat guna spesifik pemakai dan lokasi,
serta menginformasikan dan menyediakan materi dasarnya. Program Model
Pengembangan Pertanian Perdesaan Melalui Inovasi (M-P3MI), merupakan suatu
model atau konsep diseminasi teknologi yang dipandang dapat mempercepat
penyampaian informasi dan bahan dasar inovasi baru yang dihasilkan Badan
Litbang Pertanian melalui Sistem Diseminasi Multi Channel (SDMC) kepada
pengguna utamanya di pedesan (Badan Litbang, 2011).
M-P3MI diharapkan dapat berfungsi sebagai jembatan penghubung langsung
antara Badan Litbang Pertanian sebagai penghasil inovasi dengan lembaga
penyampaian (delivery system) maupun pelaku agribisnis (receiving system)
pengguna inovasi. Dengan demikian M-P3MI diharapkan dapat mengatasi
permasalahan pertanian di tingkat petani. M-P3MI merupakan suatu konsep
diseminasi inovasi yang tidak hanya fokus mempercepat penyebaran inovasi
pertanian, tetapi juga memperluas dan memperbesar spektrum diseminasi. Secara
umum tujuan pengkajian ini adalah untuk mendeskripsikan secara umum potensi
penerapan teknologi oleh petani di wilayah program M-P3MI. Makalah ini bertuuan
mengidentifikasi peningkatan pengetahuan petani dalam kegiatan pemupukan
padi sawah di Desa Ogoamas, dan Menganalisis peningkatan pengetahuan petani
dalam kegiatan pengendalian hama penyakit padi sawah di Desa Ogoamas

METODOLOGI
Lokasi pengkajian dilaksanakan di Ogoamas I Kecamatan Donggala Sulawesi
Tengah. Waktu pelaksanaan bulan Maret dan April 2013. Lokasi ini merupakan
lokasi pengembangan pelaksanaan kegiatan Model Pengembangan Pertanian
Pedesaan Melalui Inovasi (M-P3MI) dalam rangka melakukan kegiatan pembinaan
dan penyebaran serta penerapan inovasi teknologi khususnya PTT padi sawah.
Teknik Pengumpulan dan Analisis Data
Metode pengkajian ini adalah metode survei dengan menggunakan analisis
kualitatif dan kuantitatif. Peningkatan pengetahuan diukur dari hasil pre test dan
post test. Data yang sudah terkumpul ditabulasi kemudian dianalisis secara
deskriptif (kualitatif) untuk memberikan gambaran umum peningkatan
pengetahuan penerapan teknologi dan masalah lapangan pemupukan dan
pengendalian hama penyakit padi sawah di tingkat petani.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Potensi Desa Ogoamas I
Desa Ogoamas I merupakan salah satu dari 4 desa yang ada di Kecamatan
Sojol Utara Kabupaten Donggala. Desa Ogoamas I berasal dari Bahasa Dampal
yang terdiri dari dua kata yaitu Ogo dan Amas, Ogo artinya Air, Amas artinya Jernih
atau Emas. Jadi Ogoamas dapat berarti air yang jernih seperti emas. Nama itu
diambil karena sungai yang mengalir membelah desa Ogoamas I berwarna merah
keemasan. Luas wilayah Desa Ogoamas 1 adalah 52,3 Km2 (BPS Kabupaten
Donggala, 2012). Desa ini mempunyai topografi yang relatif datar dengan
perincian 22,66% wilayah dataran, 13,81% perbukitan, dan 63,53% pegunungan.
Desa Ogoamas 1 berada pada ketinggian 0 - 600 mdpl. Desa Ogoamas 1 semula
terbagi dalam 4 dusun yakni Dusun Labulang, Dusun Pantai Ogoamas, Dusun
Kampung baru dan Dusun Bengkoli. Luas wilayah Desa Ogoamas 1 adalah 5.106,5
ha dan yang telah termanfaatkan untuk usaha pertanian dan pemukiman seluas
1.586,5 ha.
Desa Ogoamas 1 dari datar hingga berlereng dengan curah hujan rata-rata
yang dipantau di Balai Penyuluhan Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (BKP3)
Kecamatan Sojol Utara adalah rata-rata 1500 mm/tahun. Desa Ogoamas 1 pada
tahun 2011 mempunyai jumlah penduduk terbanyak dari empat desa yang ada di
Kecamatan Sojol Utara yakni sejumlah 4.868 Jiwa dengan perbandingan antara
Laki-laki dan perempuan masing-masing 2.461 orang laki-laki dan 2.407 orang
perempuan atau dengan kata lain sex ratio 1.02. Pengelompokan penduduk
menurut usia menunjukkan bahwa di Desa Ogoamas 1 sebagian besar penduduk
(49,10%) berada pada umur produktif (Tabel 2), selebihnya berada pada usia
muda (di bawah 15 tahun) dan usia lanjut (>55 tahun).
Tabel 1.
No
1.
2.
3.

Penduduk di Desa Ogoamas 1 Kecamatan Sojol Utara berdasarkan kelompok
usia, Tahun 2013.
Jumlah (orang)
Jumlah
Persentas
Kelompok Usia
Umur (thn)
(orang)
e (%)
Laki-Laki
Perempuan
Usia Muda
>0 – 15
801
683
1484
31,68
Usia Produktif
>15 – 55
1225
1075
2300
49,10
Usia Lanjut
> 54
445
456
901
19,23
Total Penduduk

2471

2214

4685

100

Sumber : Dokumen RPJM desa Ogoamas 1, 2011

Berdasarkan tabel 1 ini menunjukkan bahwa potensi tenaga kerja di desa
ini cukup baik, sehingga peluang peningkatan dan pengembangan pembangunan
khususnya di bidang pertanian terbuka lebar. Namun bila dibandingkan dengan
luas lahan pertanian produktif seluas 1.559,5 ha dengan jumlah warga yang
bekerja di bidang pertanian sebanyak 908, maka penguasaan lahan rata-rata 1,72
Ha/kk. Hasil survei menunjukkan bahwa rata-rata ketersediaan tenaga kerja dalam
keluarga di Desa Ogoamas 1 yang full dalam kegiatan usahatani adalah hanya
kepala rumah tangga (bapak) sedangkan ibu lebih banyak menangani pasca
panen/prosesing hasil seperti penjemuran, pembersihan hasil dll. Kontribusi
tenaga kerja dalam keluarga yang bersumber dari anak sangat kecil yakni 0,36.
Hal ini mengindikasikan bahwa di Desa Ogoamas 1, walaupun tenaga kerja yang
tersedia dominan dalam kategori umur produktif tapi yang terlibat dalam kegiatan
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pertanian sangat kecil, sehingga praktis untuk kegiatan usahatani di desa ini
membutuhkan tenaga kerja yang bersumber dari luar desa. Hal ini memberikan
informasi kepada kita bahwa untuk pengembangan pertanian kedepan di Desa
Ogoamas 1, khususnya yang berkaitan dengan introduksi inovasi teknologi
diperlukan teknologi-teknologi yang tidak banyak menggunakan tenaga kerja.
Jumlah penduduk desa ogoamas berdasarkan tingkat pendidikan tertera
pada Tabel 3. Pada tabel tersebut terlihat bahwa dari 2632 orang yang pernah
mengikuti pendidikan, sebagian besar (60,6%) hanya tamat SD dan yang tamat
sekolah lanjutan pertama dan lanjutan atas masing-masing sejumlah 21,24 % dan
11,93 %. Hal ini mencerminkan bahwa di Desa Ogoamas 1 mempunyai potensi
sumberdaya manusia yang mempunyai tingkat pendididkan masih rendah,
sehingga masih diperlukan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan
kemampuan sumberdaya manusia dibidang pertanian.
Tabel 2. Jumlah penduduk Desa Ogoamas 1 berdasarkan tingkat pendidikan, tahun 2013.

No.
1.
2.
3.
4.
5.

Tingkat pendidikan
Jumlah (orang)
Tidak/belum Tamat SD
52
SD
1595
SLTP
559
SLTA
314
Diploma/Sarjana
112
Total
2.632
Sumber : RPJP Desa Ogoamas 1, tahun 2011

Persentase (%)
1,98
60,60
21,24
11,93
4,25
100

Masyarakat
Desa Ogoamas 1 mempunyai berbagai macam mata
pencaharian (Tabel 2). Namun sebagian besar masyarakat atau sebanyak 908 kk
(83.46 %) menggantungkan hidup pada bidang pertanian sebagai petani/peternak
maupun sebagai buruh tani. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian di Desa
Ogoamas 1 mempunyai arti penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi
masyarakat, sehingga untuk pengembangan taraf hidup dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat, maka perbaikan pendapatan di sektor usahatani
merupakan hal yang mutlak.
Potensi Lahan Pertanian
Lahan merupakan salah satu faktor produksi pada suatu usahatani.
Karakteristik lahan meliputi: lahan sawah, lahan rawa, lahan kering dsb, yang
menjadi media untuk mengusahakan berbagai jenis tanaman dan ternak.
Karakteristik lahan yang akan dibahas adalah karakteristik lahan sawah sebagai
berikut.
Luas Kepemilikan lahan
Luas kepemilikan dan penguasaan lahan sangat berpengaruh terhadap
jumlah dan jenis tanaman yang akan diusahakan. Luas lahan yang dikuasai petani
masih cukup beragam yang biasa dikenal dengan istilah: lahan sempit, sedang dan
luas. Rata-rata pemilikan lahan usaha tani setiap rumah tangga petani di desa
Ogoamas 1 berdasarkan sampel adalah 0,5 – 1,5 ha, dengan perincian pemilikan
lahan sawah 0,72 Ha, kelapa 1,0 Ha, Kakao 0,5 Ha dan cengkeh 0,5 ha.
Luas lawah sawah di Desa Ogoamas 1 adalah 510 ha dengan sistim irigasi
½ teknis yang dibendung dari sungai yang ada di Desa Ogoamas 1. Corak
usahatani di lahan sawah masih menganut pada pola padi – padi - bero dengan
waktu tanam yang teratur. Waktu tanam setiap musim ditetapkan secara bersama
antara petani dengan tokoh adat yang disebut dengan Punggawa Galung.
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Identifikasi Penerapan Teknologi Usahatani Padi Sawah
Usahatani tanaman pangan di Desa Ogoamas 1 khususnya pada usahatani
padi sawah pada umumnya belum dikelola secara optimal, walaupun produktivitas
yang mencapai 7,0 ton GKP/ha, lebih tinggi dibandingkan dengan produktivitas
rata-rata Kabupaten Donggala yang baru mencapai 5,5 ton GKP/ha (Dinas
Pertanian, 2013). Hal yang masih perlu dioptimalkan dalam rangka meningkatkan
produktivitas lahan sawah adalah peningkatan intensitas tanam yang sampai saat
ini masih IP 200 yakni dua kali padi setahun dengan pola padi-padi bero. Bila fase
bero dimanfaatkan dengan tanaman palawija yang berumur genjah maka peluang
peningkatan intensitas tanam dari 200 menjadi 300 masih terbuka luas.
Faktor lain yang banyak memberi pengaruh terhadap corak pola tanam pada
lahan sawah di Desa Ogoamas 1 adalah keterbatasan ketersediaan tenaga kerja
dalam keluarga, di lain pihak luas pemilikan rata-rata 1 Ha/kk, sehingga untuk
memenuhi kebutuhan tenaga kerja biasanya didatangkan dari luar desa. Model
usaha tani padi sawah menerapkan model PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu)
dengan menggunakan jarak tanam legowo 2:1. Penerapan teknologi ini
meningkatkan upah tenaga kerja dari Rp.500.000 (sistem tegel), menjadi
Rp.1.000.000.- (sistem Legowo 2:1). Hal ini menyebabkan teknologi jarak tanam
legowo 2:1 belum diterapkan secara luas oleh petani. Hal yang sama terjadi pada
penggunaan benih 25 kg/ha yang dianjurkan. Rata-rata penggunaan benih di
tingkat petani adalah antara 40-60 kg/ha. Komponen teknologi seperti
penggunaan pupuk baik pupuk organic maupun anorganik belum dimanfaatkan
secara optimal. Pemupukan hanya menggunakan pupuk urea. Pengolahan tanah
menggunakan traktor tangan dan pengendalian hama dan penyakit sesuai dengan
perkembangan hama di lapangan.
Namun demikian kesuburan tanah dan
pengairan yang bagus menyebabkan produksi tetap masih tinggi. Panen dan
perontokan juga menggunakan tenaga buruh tanam dengan bawon 5:1 yang
berarti setiap hasil 6 karung, 5 (lima) karung petani dan 1 (satu) karung untuk
tenaga panen atau dengan kata lain biaya panen sebesar 20%. Untuk biaya
angkut dari sawah ke gilingan biasanya difasilitasi oleh pihak gilingan dengan biaya
gilingan Rp. 15.000/kaleng
Sekolah Lapang (SL) dan Pertemuan Kelompok tani
Keberhasilan kegiatan penelitian dan Pengkajian Badan Litbang Pertanian
ditentukan oleh tingkat pemanfaatan informasi dan teknologi yang telah dihasilkan
oleh masyarakat tani di wilayah kerjanya. Agar hasil penelitian dan pengkajian
dapat dimanfaatkan oleh petani, maka upaya diseminasi melalui mekanisme dan
metode pertemuan kelompok dilakukan di lokasi demplot M-P3MI. Kegiatan
penyuluhan pertanian dalam mengembangkan kemampuan petani dalam
menguasai, memanfaatkan dan mengadopsi inovasi teknologi sehingga mampu
berusahatani lebih baik, lebih menguntungkan serta mampu meningkatkan
pendapatannya. Salah satu jalur pembinaan yang dilakukan penyuluh untuk lebih
meningkatkan pengetahuan dan sikap serta memperluas wawasan adalah sekolah
lapang dan pertemuan kelompoktani. Kegiatan SL dan pertemuan kelompok
merupakan bentuk media komunikasi dalam usahan pengembangan informasi
pada kegiatan diseminasi (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2003).
Permasalahan utama yang dihadapi oleh petani di Ogoamas 1 dalam
menjalankan kegiatan usaha tani yang berkaitan dengan kondisi biofisik adalah
adanya hama dan penyakit tanaman. Pada usahatani padi sawah, penyakit hawar
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daun merupakan penyakit yang endemik dan mulai muncul dalam beberapa tahun
terakhir, walaupun sudah menanam varietas yang tahan terhadap penyakit hawar
daun seperti varietas Mekongga, Ciherang dll, namun serangan tetap ada.
Penyakit lainnya adalah tungro, namun beberapa musim terakhir serangan
penyakit tungro tidak muncul, sedangkan hama yang banyak menyerang tanaman
padi adalah keong emas, penggerek batang dan wereng.
Untuk meningkatkan produktivitas usahatani padi sawah di Kecamatan Sojol
Utara maka perlu adanya usaha untuk menyampaikan informasi teknologi terbaru
melalui peningkatan intensitas penyuluhan baik menggunakan media cetak
maupun melalui informasi formal seperti sekolah lapang dan menghimbau
pemerintah daerah untuk memperbaiki dan menambah saluran irigasi.
Berdasarkan hasil wawancara secara mendalam dengan petani responden
diketahui bahwa teknologi yang paling diinginkan oleh petani adalah teknologi
yang secara cepat dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh petani
dengan kriteria : mudah dilakukan, murah dan efisien tenaga kerja.
Pertemuan kelompoktani dilaksanakan di lokasi demplot uji varietas Inpari 6,
11 dan 16 Tahan Hawar Daun kegiatan M-P3MI BPTP Sulawesi Tengah
bekerjasama dengan BPP Sojol Utara dengan memberikan materi dan dilanjutkan
dengan praktek di Sekolah lapang. Guna mengukur tingkat pengetahuan petani ini
diberikan evaluasi berupa pre test dan post test menyangkut materi yang
diberikan. Hasil evaluasi berupa persentase rata-rata jumlah peserta yang
memperoleh nilai dengan masing-masing
kriteria evaluasi pengetahuan
ditunjukkan pada Tabel 3.
Tabel 3. Persentase rata-rata pengetahuan petani dalam pemupukan padi sawah.
Pengetahuan Pemupukan:
Manfaat pemupukan berimbang
Alat bantu pengukur status hara
Pupuk N
Waktu pemupukan Dasar
Waktu pemupukan susulan I dan II
Sumber: Data primer 2013

Pre Test
94,74
57,90
94,74
89,47
47,37

Persentase
Post Test
100
94,74
94,74
94,74
68,42

Peningkatan
5,26
36,84
5,27
21,05

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan dalam
hal pemupukan yaitu manfaat pemupukan berimbang, alat bantu untuk mengukur
status hara tanah dan waktu pemupukan. Sedangkan untuk pengetahuan petani
tentang pupuk N rata-rata petani sudah mengetahui kegunaannya dan petani
hanya menggunakan urea. Hal ini menunjukkan bahwa untuk pemupukan N telah
dipahami oleh sebagian besar petani di Desa Ogoamas. Terjadi peningkatan
pengetahuan dalam hal pemupukan setelah diberikan penjelasan dalam
pertemuan kelompok dan SL, yang dapat disebabkan karena petani
memperhatikan dengan seksamahal-hal yang disajikan oleh pematerisehingga apa
yang disampaikan dapat terserap dengan baik, dan selain itu peningkatan daya
serap disebabkan materi yang disajikan bermanfaat dan terkait dengan kehidupan
sehari-hari petani.
Pengetahuan waktu pemupukan N susulan I dan II, penggunaan alat bantu
untuk mengetahui status hara tanah seperti alat PUTS dan BWD, sebelum
memperoleh materi dalam pertemuan dan SL rata-rata petani kurang mengetahui
ataupun sudah tahu tetapi hanya sedikit mengenai teknologi yang disajikan,
namun setelah mendengar, melihat serta mengerjakan secara langsung maka
petani menjadi tahu lebih banyak dan lebih baik dibanding sebelum memperoleh
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materi. Hal ini dapat terlihat dari jawaban pengetahuan saat post test mengalami
peningkatan sebesar 36,84% pada pengetahuan alat bantu mengetahui status
unsur hara dan 21,05% peningkatan pengetahuan waktu pemupukan susulan I
dan II.
Materi kedua yang disampaikan saat pertemuan kelompok dan sekolah
lapang (SL) adalah Pengendalian Hama dan Penyakit secara Terpadu oleh peneliti.
Hasil evaluasi yang diberikan ditunjukkan pada Tabel 4.
Tabel 4. Persentase rata-rata tingkat pengetahuan hama dan penyakit padi sawah.
Pengetahuan Hama dan Penyakit
Persentase
Tanaman:
Pre Test
Post Test
Peningkatan
Hama Utama Padi sawah
63,16
84,21
21,05
Gejala terserang hama penyakit
57,89
57,89
Gerakan Lawan Hama
0
94,74
94,74
Waktu aktifitas Hama
68,42
73,68
5,26
Sumber: Data primer 2013
Hasil evaluasi menunjukkan terjadi peningkatan pengetahuan petani dalam
hal mengetahui hama utama padi sawah, gerakan lawan hama dan waktu aktifitas
hama. Peningkatan pengetahuan ditunjang oleh pelaksanaan sekolah lapang
pengendalian hama dan penyakit secara terpadu (SL-PHT). Petani melakukan
praktek dan pengamatan langsung di lokasi display dan menggunakan buku
petunjuk masalah lapang hama penyakit menyebabkan materi yang disampaikan
dapat diserap dengan baik. Peningkatan pengetahuan petani dalam gerakan lawan
hama yang dicanangkan presiden RI berupa “spot stop” belum dikenal oleh petani
sehingga rata-rata hasil pre test tidak tahu, namun setelah pemberian materi dan
praktek dilakukan dapat dimengerti petani. Sedangkan hama utama padi dan
waktu aktifitas hama masih kurang diketahui petani. Hal ini sejalan dengan prinsip
sekolah lapang dan metode penyuluhan, menurut mekanisme diterimanya materi
oleh para
petani dan agar suatu kegiatan mencapai keberhasilan maka
penyuluhan (dalam hal ini menggunakan metode pertemuan kelompok dan
sekolah lapang) dapat digolongkan metode yang dapat didengar, dilihat dan
diperagakan. Upaya untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan
penambahan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu terus dikembangkan.
KESIMPULAN
Rata-rata umur petani masih tergolong usia produktif, sehingga produktifitas
kerjanya relatif tinggi untuk mengelola usahataninya. Pola petani yang dilakukan
dalam mengelola usahataninya masih sederhana hanya dilakukan berdasarkan
pengalaman, pengetahuan dan kemampuan yang mereka miliki dan sebagian
besar belum menerapkan teknologi dengan pendekatan PTT padi sawah yang
dianjurkan. Hal ini menyebabkan tingkat produksi, produktivitas dan pendapatan
relatif masih lebih rendah bila dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dengan
penerapan inovasi teknologi spesifik lokasi yang dianjurkan.
Hasil evaluasi Sekolah Lapang dan pertemuan kelompok tani padi sawah
menunjukkan peningkatan pengetahuan petani dalam kegiatan pemupukan dan
pengendalian hama dan penyakit, dimana post test menunjukkan peningkatan
pengetahuan alat bantu mengukur status hara tanah menggunakan PUTS dan
penggunaan BWD untuk pupuk urea, waktu pemupukan dasar dan susulan I dan
II. Sedangkan hasil evaluasi peningkatan pengetahuan petani dalam hal
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pengendalian hama dan penyakit terjadi pada pengenalan hama utama padi
sawah, gerakan lawan hama dan waktu aktifitas hama.
Pembinaan lebih ditingkatkan melalui sekolah lapang (SL), demplot, display
dan pelatihan penerapan komponen teknologi PTT padi sawah secara terpadu dan
berkelanjutan. Peningkatan diseminasi penyebaran informasi inovasi teknologi
kepada petani dan petugas lapang (PPL) melalui penyebaran media cetak berupa:
juknis, juklak, brosur, leaflet, poster dll. Untuk mempercepat arus informasi kepada
pengguna atau stakeholder.
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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI POLA PARTISIPASI
KELOMPOK WANITA TANI DALAM PEMANFAATAN
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(Studi kasus di Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar
Sulawesi Barat)
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ABSTRAK
Lahan pekarangan merupakan salah satu sumber potensial penyedia bahan
pangan yang bernilai gizi dan memiliki nilai ekonomi tinggi, jika dapat
dimanfaatkan sebagai areal pertanaman aneka komoditas pertanian, khususnya
komoditas pangan. Lahan pekarangan apabila dimanfaatkan secara intensif dapat
memberikan sumbangan pendapatan bagi keluarga antara 7% sampai dengan
45%. Pengkajian ini dilakukan di Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten
Polewali Mandar pada bulan Maret hingga Desember 2012. Jenis data yang
dikumpulkan adalah data primer meliputi karakteristik petani serta faktor-faktor
yang mempengaruhi pola partisipasi wanita tani dalam pemanfaatan lahan
pekarangan dan data sekunder diperoleh dari data Desa Riso dan dari instansi
yang terkait. pemilihan lokasi dilakukan secara purposive sampling dengan analisis
data menggunakan deskriptif kualitatif. Dari hasil pengkajian menunjukkan bahwa
faktor-faktor yang mempengaruhi pola partisipasi kelompok wanita tani di Desa
Riso dalam pemanfaatan lahan pekarangan adalah petani lebih menghemat biaya
rumah tangga, mudah dalam pelaksanaannya, kebutuhan akan sayuran lebih
terpenuhi, kegemaran/hobi, pekarangan rumah terlihat indah, meningkatkan
hubungan dengan tetangga, butuh pendampingan dan bimbingan yang lebih
intensif dalam hal budidaya sayuran.

Kata Kunci : Lahan pekarangan, Sayuran, Kelompok wanita tani
PENDAHULUAN

Secara garis besar kebutuhan rumah tangga dapat dikelompokkan ke
dalam dua kategori besar, yaitu kebutuhan pangan dan bukan pangan. Pada
tingkat pendapatan tertentu, rumah tangga akan mengalokasikan pendapatannya
untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Secara alamiah, kebutuhan pangan akan
mencapai titik jenuh sementara kebutuhan non-pangan termasuk kualitas pangan
tidak demikian halnya1.
Pangan dan gizi terkait sangat erat dengan upaya peningkatan sumber
daya manusia. Ketersediaan pangan yang cukup untuk seluruh penduduk di suatu
wilayah belumlah dapat digunakan sebagai jaminan akan terhindarnya penduduk
dari masalah pangan dan gizi, karena selain ketersediaan, juga perlu diperhatikan
aspek pola konsumsi atau keseimbangan kontribusi di antara jenis pangan yang
dikonsumsi, sehingga memenuhi standar gizi tertentu. Kekurangan konsumsi gizi
bagi seseorang dari standar minimum tersebut umumnya akan berpengaruh
terhadap kondisi kesehatan, aktivitas dan produktivitas kerja. Dalam jangka
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panjang kekurangan konsumsi pangan dari sisi jumlah dan kualitas (terutama pada
anak balita) akan berpengaruh terhadap kualitas2.
Pekarangan merupakan sebidang tanah disekitar rumah yang mudah
diusahakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemenuhan gizi mikro melalui
perbaikan mutu keluarga. Pekarangan sering juga disebut sebagai lumbung hidup
atau apotik hidup. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan
utama dalam menunjang suksesnya pembangunan antara lain dengan
memanfaatkan tanah-tanah pekarangan secara intensif.
Setiap anggota
masyarakat baik yang tinggal di kota maupun di pedesaan mempunyai atau hidup
dalam suatu pekarangan, hanya penduduk yang berdomisili di pedesaan biasanya
dapat menikmati tingkat ketenangan yang relatif baik karena terhindar dari
keramaian atau polusi, namun demikian masyarakat yang tinggal dipedesaan itu
nampaknya masih belum memanfaatkan potensi tanah pekarangannya secara
maksimal3.
Usaha di pekarangan jika dikelola secara intensif sesuai dengan potensi
pekarangan, disamping dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga, juga
dapat memberikan sumbangan pendapatan bagi keluarga4. Kebutuhan akan
sayuran yang belum mencukupi dikarenakan lahan yang terbatas menjadi peluang
bagi pemanfaatan lahan pekarangan yang belum termanfaatkan dengan maksimal.
Lahan pekarangan memiliki fungsi multi guna, karena lahan yang relatif sempit
bisa menghasilkan bahan pangan nabati dan pangan hewani yang berasal dari
unggas. Pemanfaatan lahan pekarangan untuk pengembangan pangan rumah
tangga merupakan salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
akan sayuran sekaligus untuk mewujudkan kemandirian pangan rumah tangga5.
Kemeterian Pertanian menginisisasi optimalisasi pemanfaatan pekarangan
melalui konsep Rumah Pangan Lestari (KRPL). Rumah Pangan Lestari (RPL)
adalah rumah penduduk yang mengusahakan pekarangan secara intensif untuk
dimanfaatkan dengan berbagai sumberdaya lokal secara bijaksana yang menjamin
kesinambungan penyediaan bahan pangan rumah tangga yang berkualitas dan
beragam6.
Berdasarkan uraian tersebut, maka pengkajian dilakukan dengan tujuan
untuk mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi pola partisipasi kelompok
tani dalam pemanfaatan lahan pekarangan pada kegiatan Model Kawasan Rumah
Pangan Lestari (m-KRPL).
METODOLOGI
Data yang digunakan dalam kegiatan ini adalah data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara pad,
kelompok tani, dan informan kunci, dengan pengambilan sampel petani
menggunakan metode purposive sampling. sedangkan data sekunder diperoleh
dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, Badan Pelaksana Penyuluh
Pertanian, Perikanana, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) Kab.Polewali
Mandar, Badan Pusat Statistik, Kantor Desa Riso Kec. Tapango Kab. Polewali
Mandar.
Metode yang digunakan dalam pengkajian ini adalah metode survey rumah
tangga dengan melibatkan 25 rumah tangga. Analisis yang digunakan adalah
deskriptif kualitatif dan analisis persentase. Pengkajian ini dilakukan di Desa Riso,
Kecamatan Tapango Kab. Polewali Mandar mulai bulan Maret - November 2012.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada pelaksanaan pengkajian ini dipilih responden sebanyak 25 rumah
tangga dan responden wanita sengaja dipilih karena dalam pelaksanaan kegiatan
dilapangan peran wanita lebih dominan daripada laki-laki yang mencapai (80%)
dalam hal pemanfaatan lahan pekarangan sebagai lahan bercocok tanam sayuran.
Secara rinci untuk mengetahui karakteristik wanita tani dalam pemanfaatan
pekarangan di Desa Riso, Kecamatan Tapango dapat di lihat pada tabel berikut :
Tabel 1. Karakteristik Wanita Tani dalam Pemanfaatan Lahan Pekarangan di Desa Riso,
Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, 2012
Karakteristik
Umur(Tahun)

Pendidikan

Jumlah
anggota
rumah tangga (Orang)

Kelompok

Jumlah (Orang)

Persentase (%)

16-25

3

12,00

26-35

10

40,00

36-45

9

36,00

46-55

3

12,00

SD

21

84,00

SMP

1

4,00

SMA

2

Diploma

1

4,00

1-3

8

4-6

17

32,00
68,00

Sumber : Diolah dari data primer , 2012

8,00

Jika dilihat (Tabel 1) usia produktif keseluruhan responden (100%) masuk
kedalam umur produktif 15-55 tahun, 12% umur responden berada pada kisaran
16-25 tahun, 40% umur responden berada pada kisaran 26-35 tahun dan 36%
responden berumur pada kisaran 36-45 tahun. Melihat umur responden yang
sebagian besar berada pada kisaran 25-35 tahun menandakan bahwa kondisi ini
sangat mendukung keberhasilan m-KRPL Desa Riso. Untuk tingkat pendidikan
formal sebagian besar responden (84%) hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD),
4% berpendidikan SMP dan Diploma dan 8% berpendidikan SMA. Tingkat
pendidikan yang diikuti oleh responden di Desa Riso termasuk dalam tingkat
pendidikan yang sangat rendah (SD) oleh karena itu bimbingan dan pendampingan
sangat diperlukan untuk meningkatkan minat para wanita tani dalam mengelola
lahan pekarangan. 7Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengetahuan yang
dimiliki seseorang, umumnya semakin tinggi pula tingkat kesadaran untuk
memenuhi pola konsumsi yang seimbang dan memenuhi syarat gizi serta selektif
dalam kaitannya tetang ketahanan pangan.
7
Jumlah angggota keluarga rumah tangga akan mempengaruhi pola
konsumsi pangan. Semakin banyak jumlah angggota rumah tangga maka
kebutuhan pangan yang dikonsumsi akan semakin bervariasi karena masingmasing rumah tangga mempunyai selera yang belum tentu sama. Untuk jumlah
anggota keluarga responden di Desa Riso sebagian besar (68%) anggota keluarga
beranggotakan 4-6 orang dan sebagiannya lagi (32%) hanya beranggotakan 1-3
orang.
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Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Lahan Pekarangan
Hasil analisis di lapangan memperlihatkan bahwa salah satu faktor yang
mempengaruhi wanita tani dalam memanfaatakan lahan pekarangan, selain
menghemat biaya rumah tangga dari masing-masing wanita tani juga kebutuhan
sayuran mereka dapat terpenuhi untuk kebutuhan rumah tangga. Untuk melihat
faktor yang mempengaruhi wanita tani dalam memanfaatkan lahan pekarangan
dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2. Faktor yang mempengaruhi wanita tani dalam memanfaatkan lahan
pekarangan di Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali
Mandar, Sulawesi Barat, 2012
NO

Faktor yang Mempengaruhi

Skor

1

Menghemat biaya rumah tangga

.

2

Mudah dalam pelaksanaan

0.73

3

Kebutuhan sayuran terpenuhi

0.76

4

Kegemaran/Hobi

0.61

5

Pekarangan rumah indah

0.70

6

Meningkatkan hubungan dengan tetangga

0.65

7

Pendampingan dan Bimbingan

0.68

Sumber
Keterangan

: Diolah dari data primer 2012
: Rendah (0,00-0,50); Tinggi (0,50-1,00)

Pekarangan bukan hanya untuk menciptakan keindahan dan kesejukan
saja, tetapi lebih daripada itu adalah guna meningkatkan perekonomian keluarga
8
masing-masing.
Pengeluaran rumah tangga yang paling besar adalah
pengeluaran untuk konsumsi karena konsumsi merupakan salah satu kebutuhan
primer rumah tangga. Menghemat biaya rumah tangga merupakan skor tertinggi
(0.80) dari faktor yang mempengaruhi wanita tani dalam memanfaatkan lahan
pekarangan.
Mudah dalam pelaksanaannya dengan maksud bercocok tanam di lahan
pekarangan itu tidak membutuhkan waktu yang lama dan tenaga yang banyak,
hanya sekali saja atau hanya pada waktu yang diinginkan, pada hakekatnya
bercocok tanam yang berkelanjutan akan memberikan kemanfaatan atau
kemudahan bagi keluarga sendiri untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari.
Selain itu berkebun di pekarangan rumah juga membuat responden memunculkan
banyak kreativitas dan alternatif cara untuk memperindah pekarangan rumah.
9
Analisis tentang pola konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan di
masyarakat Indonesia sampai tahun 2007 masih berada di bawah anjuran PPH,
sebesar 120 kkal/kapita/hari, berdasarkan kebutuhan energi sebesar 2000
kkal/kapita/hari. Salah satu penyebab tidak terpenuhinya kebutuhan energi sesuai
anjuran PPH karena faktor ekonomi.
Kebutuhan sayuran dapat terpenuhi juga
merupakan faktor yang mempengaruhi responden dalam memanfaatkan lahan
pekarangan, ini dapat dilihat dari skor yang diperoleh cukup tinggi yaitu 0.76.
Dengan memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber bahan sayur-sayuran
dan buah-buahan kebutuhan rumah tangga akan sayuran dan buah dapat
terpenuhi tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.
Kegemaran/hobi memperoleh skor terendah dengan nilai 0,61.
kegemaran/hobi ternyata tidak menjadi faktor yang mempengaruhi wanita tani
dalam memanfaatkan lahan pekarangan, terlihat pada alasan responden bahwa
karena hobi sehingga responden bekerja dengan senang hati. Oleh karena itu
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bukan hanya karena faktor kegemaran/hobi yang membuat responden melakukan
kegiatan bercocok tanam di lahan pekarangan tetapi karena faktor menghemat
biaya rumah tangga,
kebutuhan sayuran terpenuhi dan mudah dalam
pelaksanaanya juga mempengaruhi.
Pekarangan rumah tampak indah juga merupakan faktor yang
mempengaruhi wanita tani dalam memanfaatkan lahan pekarangan, ini terlihat
dari skor yang diperoleh adalah 0.70. Aspek pemanfaatan lahan pekarangan akan
memberikan tiga keuntungan, yaitu estetika, ekonomi dan aspek hidup sehat, yang
akan membantu penghuni dan keluarganya memiliki kehidupan hijau dan sehat.
10
Manusia selain sebagai makhluk individu, manusia juga disebut sebagai
makhluk sosial. Artinya manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta
kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain
selanjutnya interaksi ini berbentuk kelompok. Meskipun dia mempunyai kedudukan
dan kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia lain. Faktor lain yang juga
mempengaruhi wanita tani dalam memanfaatkan lahan pekarangannya adalah
meningkatkan hubungan dengan tetangga hal ini dapat dilihat dari skor yang di
peroleh yaitu 0.65. Hal ini sesuai dengan pendapat para ahli bahwa manusia
merupakan mahluk individual sekaligus sebagai mahluk sosial. 11Dalam hubungan
sosial akan terdapat rasa aman atau tidak aman. Rasa aman inilah yang menjadi
dambaan seseorang dalam hubungan sosial karena rasa aman inilah yang dapat
menjadikan orang merasa bahagia. Rasa aman ini akan didapat seseorang bila
hubungan sosialnya memuaskan.
Dalam pelaksanan kegiatan KRPL di Desa Lemo pendampingan dan
bimbingan dari BPTP masih kategori rendah, dilihat dari skor yang diperoleh yaitu
0.68. Faktor pengetahuan responden tentang budidaya sayuran masih rendah,
responden akan lebih tertarik memanfaatkan lahan pekarangan dikarenakan
bertambahnya pengetahuan mereka, oleh karenanya perlu adanya pendampingan
dan bimbingan yang intens dari pihak BPTP untuk keberhasilan kegiatan KRPL.
KESIMPULAN
1. Faktor umur, tingkat pendidikan dan jumlah anggota keluarga yang terlibat
dalam bercocok tanam memberi pengaruh dalam keberhasilan kegiatan KRPL
di Desa Lemo.
2. Faktor yang mempengaruhi wanita tani dalam memanfaatkan lahan
pekarangan adalah menghemat biaya rumah tangga, mudah dalam
pelaksanaannya, kebutuhan akan sayuran dapat terpenuhi, adanya faktor
kegemaran/hobi, menimbulkan keindahan pada pekarangan rumah serta
meningkatkan hubungan dengan tetangga.
3. Perlu adanya pendampingan dan bimbingan yang intens dari peneliti BPTP
dalam pelaksanaan kegiatan KRPL.
4. Untuk meningkatkan peran wanita tani dalam memanfaatkan lahan
pekarangan sebagai sumber gizi bagi keluarga perlu adanya penyuluhan
tentang pentingnya gizi bagi keluarga.
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ABSTRAK
Upaya membangun ketahanan pangan salah satunya adalah dengan
memanfaatkan sumberdaya yang tersedia, diantaranya melalui pemanfaatan lahan
pekarangan.
Pengkajian ini dilakukan di Desa Riso, Kecamatan Tapango,
Kabupaten Polewali Mandar pada bulan Maret hingga November 2012. Jenis data
yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data
dilakukan secara purposive sampling dengan analisis data menggunakan deskriptif
kualitatif.
Hasil pengkajian menunjukkan bahwa (1) Prospek pengembangan
kegiatan KRPL cukup positif karena dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga
responden. (2) Pemanfaatan lahan pekarangan memiliki potensi yang cukup baik
dalam penyediaan bahan pangan keluarga. (3) Terjadi peningkatan Pola Pangan
Harapan (PPH) setelah pelaksanaan KRPL. Rata-rata skor awal pola pangan
harapan (PPH) sebelum kegiatan adalah 71,9 dan setelah kegiatan KRPL skor
pola pangan harapan meningkat menjadi 75,2. (4) Terbangun pola kerjasama
diantara responden dalam pengelolaan lahan pekarangan. (5) Pemanfaatan lahan
pekarangan sangat potensial bagi kecukupan gizi masyarakat khususnya
kebutuhan sayur-sayuran di rumah tangga petani. (6) Perlu pembinaan yang
berkesinambungan terhadap petani mengenai pemanfaatan lahan pekarangan
sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kebiasaan memelihara tanaman
secara baik.

Kata Kunci : Ketahanan pangan, Lahan pekarangan, Sayuran, Rumah tangga
PENDAHULUAN
Sebagai negara yang berpenduduk besar dan wilayah yang sangat luas.
Ketahanan dan diversifikasi pangan merupakan agenda penting dalam
pembangunan di Indonesia. Ketersediaan pangan yang cukup untuk seluruh
penduduk belum menjamin terhindarnya penduduk dari pangan dan gizi. Untuk
mencapai ketahanan pangan diperlukan ketersediaan pangan dalam jumlah dan
kualitas yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi
bagi setiap warga untuk menopang aktivitasnya sehari-hari sepanjang waktu1.
Tersedianya pangan yang cukup secara nasional maupun wilayah merupakan
syarat keharusan dari terwujudnya ketahanan pangan nasional, namun itu saja
tidak cukup, syarat kecukupan yang harus dipenuhi adalah terpenuhinya
kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga/individu2.
Rumah tangga akan terus menambah konsumsi makanannya sejalan dengan
bertambahnya pendapatan, namun sampai batas tertentu penambahan
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pendapatan tidak lagi menyebabkan bertambahnya jumlah makanan yang
dikonsumsi4.
Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal adalah upaya
pemerintah untuk meningkatkan Pola Pangan Harapan (PPH) dan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber pangan lokal melalui pemanfaatan sumberdaya yang
tersedia maupun yang dapat disediakan di lingkungannya yaitu dengan
pemanfaatan lahan pekarangan yang dikelola oleh rumah tangga.
5
Melihat pekarangan sebagai tata guna lahan yang merupakan sistem produksi
bahan pangan tambahan dalam skala kecil untuk dan oleh anggota keluarga rumah
tangga dan merupakan ekosistem tajuk berlapis. Pekarangan memiliki batasan
yang jelas, secara utuh terdiri dari rumah, dapur, pecuren/peralatan, peceren,
pawuhan, kandang, plegongan dan pagar. 6Secara lebih ringkas , mendefinisikan
pekarangan sebagai sebidang tanah darat yang terletak langsung di sekitar rumah
tinggal dan jelas batas-batasannya. Oleh karena letaknya disekitar rumah, maka
pekarangan merupakan lahan yang mudah diusahakan oleh seluruh anggota
keluarga dengan memanfaatkan waktu luang yang tersedia. Pengkajian ini
bertujuan mendeskripsikan karakteristik rumah tangga responden dalam
pemanfaatan lahan pekarangan, mengetahui pola pemanfaatan lahan pekarangan
rumah tangga responden, mengetahui pola pangan harapan rumah tangga
responden Desa Riso.
METODOLOGI
Data yang digunakan dalam kegiatan ini adalah data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara pad,
kelompok tani, dan informan kunci, dengan pengambilan sampel petani
menggunakan metode purposive sampling. sedangkan data sekunder diperoleh
dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, Badan Pelaksana Penyuluh
Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) Kab.Polewali
Mandar, Badan Pusat Statistik, Kantor Desa Riso Kec. Tapango Kab. Polewali
Mandar.
Metode yang digunakan dalam pengkajian ini adalah metode survey rumah
tangga dengan melibatkan 25 rumah tangga. Analisis yang digunakan adalah
deskriptif kualitatif dan analisis persentase. Pengkajian ini dilakukan di Desa Riso,
Kecamatan Tapango Kab. Polewali Mandar mulai bulan Maret - November 2012.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Keadaan Umum Wilayah
Kabupaten Polewali Mandar yang beribukota di Polewali letak geografinya
antara 3º 4' 7,83" LS - 3º 32' 3,79" LS dan 118º 53' 57,55" BT - 119º 29' 33,31"
BT yang berbatasan dengan Kabupaten Mamasa di sebelah utara dan berbatasan
dengan Kabupaten Pinrang di sebelah timur. Batas sebelah selatan dan barat
Kabupaten Polewali Mandar masing-masing adalah selat Makassar dan Kabupaten
Majene. Luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar tercatat 2.022,30 km2 yang
meliputi 16 kecamatan. Sedangkan Kecamatan Tapango secara geografis terletak
di 119º 14' 51,49" Lintang Selatan dan 3º 19' 25,13" Bujur Timur. Luas wilayah
Kecamatan Tapango tercatat 125,81 km2 yang meliputi 1 kelurahan, 13 desa, 3
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lingkungan dan 46 dusun. Desa Riso merupakan desa dengan wilayah terluas di
Kecamatan Tapango. Jumlah penduduk di Kecamatan Tapango berdasarkan
proyeksi penduduk tahun 2011 adalah 21.771 orang yang terdiri atas 10.908 lakilaki dan 10.863 perempuan.
Karaktersitik Responden
Data responden rumah tangga di Desa Riso berjumlah 25 KK masingmasing rumah tangga mempunyai peranan dalam pengelolaannnya, keputusan
yang diambil sesuai dengan karakteristiknya. Karakterisitik petani dapat dilihat
pada tabel berikut :
Tabel 1.
Karakteristik Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan,
dan Mata Pencaharian Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali mandar,
Sulawesi Barat 2012.

No
1

Uraian
Jumlah
Jenis Kelamin (orang)
a. Laki-laki
50
b. Perempuan
53
2
Umur
16-25
3
26-35
10
36-45
9
46-55
3
Tingkat
2
Pendidikan
SD
41
SLTP
13
SLTA
8
DIII
1
Tidak Sekolah
40
3
Mata Pencaharian
Petani
21
Buruh Bangunan
1
Wiraswasta
2
PNS
1
Sumber : Diolah dari data primer , 2012

Persentase (%)
48,5
51.5
12,0
40,0
36,0
12,0

39,8
12,6
7.8
1,0
38.8
84,0
4,0
8,0
4,0

Berdasarkan Tabel 1, dari jenis kelamin rumah tangga responden
memperlihatkan bahwa rumah tangga responden di desa Riso dengan jenis
kelamin perempuan (51,46%) lebih banyak dibanding jenis kelamin laki-laki
(48,54%). Tingkat umur responden nilai teritinggi berada pada kisaran umur 2635 tahun dengan nilai persentase 40%, sedangkan untuk tingkat pendidikan rumah
tangga responden lebih dominan hanya Sekolah Dasar (SD) 39,8%, dan Petani
(84%) merupakan mata pencaharian sebagian besar rumah tangga responden di
Desa Riso.
Pola Pemanfataan Lahan Pekarangan
Pemanfaatan lahan pekarangan yang dilakukan adalah lahan ditanami
tanaman kebutuhan keluarga dan dirancang untuk pemenuhan kebutuhan pangan
dan gizi keluarga, diversifikasi pangan berbasis sumber daya local, pelestarian
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tanaman pangan untuk masa depan serta peningkatan pendapatan dan pada
akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat.7
Kebutuhan akan sayuran yang belum mencukupi dikarenakan lahan yang
terbatas menjadi peluang bagi pemanfaatan lahan pekarangan yang belum
termanfaatkan dengan maksimal. Lahan pekarangan memiliki multi fungsi guna,
karena lahan yang relatif sempit bisa mengahsilkan bahan pangan nabati dan
pangan hewani yang berasal dari unggas. Pemanfaatan lahan pekarangan untuk
pengembangan pangan rumah tangga merupakan salah satu alternatif untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat akan sayuran sekaligus untuk mewujudkan
kemandirian pangan rumah tangga.8
Pemanfaatan pekarangan yang dikelola melalui pendekatan terpadu berbagai
jenis tanaman, ternak, dan ikan, sehingga akan menjamin ketersediaan bahan
pangan yang beranekaragam secara terus-menerus, guna pemenuhan gizi
keluarga. Jenis-jenis tanaman yang bisa ditanam di pekarangan rumah masingmasing adalah sayur-sayuran, buah-buahan, obat-obatan, tanaman hias dan lain
sebagainya yang kesemuanya itu dapat menunjang kebutuhan sehari-hari dan
selebihnya dapat dijual.9 Pola pemanfaatan lahan pekarangan yang dilaksanakan
oleh rumah tangga responden di Desa Riso pada umumnya bercocok tanam
sayuran dan pemeliharaan ternak. Jenis tanaman sayuran yang dibudidayakan
adalah kacang panjang, sawi, kangkung, bayam, terong, buncis, gambas, timun,
paria, kubis, daun seledri, daun bawang, cabe keriting, cabe besar, cabe kecil,
dan tomat. Media tanam yang digunakan oeh responden adalah bedengan,
polybag, talang air, dan barang bekas. Bedengan dibuat oleh responden yang
memilik pekarangan yang luas sedangkan untuk polybag dan talang-talang untuk
mereka yang tidak memilik pekarangan.
Untuk menunjang suksesnya tanaman di dalam pekarangan perlu melakukan
pemupukan dengan pupuk kandang, masing-masing rumah tangga responden
menggunakan pupuk kandang yang diperoleh tanpa membeli atau diperoleh dari
dalam pekarangan sendiri. Jika ada hama penyakit yang menyerang tanaman
disarankan untuk para responden agar sebaiknya melakukan pemberantasan
dengan tidak menggunakan obat-obatan yang untuk memperolehnya harus
mengeluarkan uang, tetapi diberantas dengan membakar sampah sedikit demi
sedikit.
Pekarangan bukan hanya untuk menciptakan keindahan dan kesejukan
saja, tetapi lebih daripada itu adalah guna meningkatkan perekonomian keluarga
masing-masing9. Peran aktif responden dalam pemanfaatan lahan pekarangan
sangat dibutuhkan, agar petani mulai memanfaatkan lahan pekarangan yang tidur
menjadi lahan yang dapat menghasilkan terutama dalam mencukupi kebutuhan
konsumsi sehari-hari. Pola pemanfaatan lahan pekarangan dapat dilihat pada
Tabel 2.
Tabel 2. Pola Pemanfaaatan Lahan Pekarangan di Desa Riso, Kecamatan
Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, 2012.
Uraian
Keterangan
Jenis tanaman sayuran
Kacang panjang, sawi, kangkung,
bayam, terong, buncis, gambas, timun,
paria, kubis, daun seledri, daun bawang,
cabe keriting, cabe besar, cabe kecil, dan
tomat.
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Uraian
Pengolahan Lahan

Keterangan
Pengolahan dilakukan dengan cara
sederhana yaitu dengan mencampur
tanah dengan pupuk kandang.

Sumber Benih

Benih diperoleh dari BPTP/LPTP yang
melakukan kegiatan Model Kawasan
Rumah Pangan Lestari (m-KRPL).
Penggunaan pupuk
Pemupukan diperoleh tanpa membeli
atau diperoleh dari dalam pekarangan
sendiri.
Pengendalian hama penyakit Diberantas dengan membakar sampah
sedikit demi sedikit.
Pemeliharaan
Pemeliharaan
dilakukan
dengan
melakukan penyiraman, Penyulaman
dan penyiangan.
Panen
Tanaman sayuran dapat dipanen sesuai
umur panen jenis sayuran yang ditanam
seperti bayam, kangkung dan sawi
dipanen pada umur 40-50 hari.
Pemanenan dilakukan dengan mencabut
seluruh tanaman, memotong pangkal
batang dan juga memetik satu persatu.
Pasca panen
Pengolahan hasil belum dilakukan secara
komersial karena panen langsung
dikonsumsi. Hasil panen belum berlebih
dan hanya cukup untuk kebutuhan
keluarga dan para anggota m-KRPL.
Sumber : Diolah dari data primer , 2012
Pola Pangan Harapan (PPH)
Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan
Harapan (PPH) yang dipenagruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi
antar kelompok.
PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi,
kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. Menurut Susenas
2011, tingkat Pola Pangan Harapan (PPH) di Indonesia pada periode tahun 20092011 mengalami fluktuasi mulai dari 75,7 pada tahun 2009 naik menjadi 77,5 pada
tahun 2010, kemudian turun lagi pada tahun 2011 menjadi 77,3.
Dalam mengkonsumsi makanan tidak hanya masalah kuantitas tetapi juga
aspek kualitas pangan.
Keanekaragaman konsumsi pangan merupakan
pencerminan dari mutu/kualitas pangan. Penilaian kulaitas pangan berdasarkan
keanekaragaman dan keseimbangan komposisi energi dapat dilakukan dengan
pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH). Pola Pangan Harapan dapat digunakan
sebagai ukuran keseimbangan dan keanekaragaman gizi10.
Pola Pangan Harapan (PPH) adalah tersedianya pangan yang beraneka
ragam yang sesuai dengan kecukupan gizi penduduk setempat. Pola Pangan
Harapan (PPH) mencakup Sembilan bahan pangan yaitu Padi-padian, Umbiumbian, Pangan hewani, Lemak dan minyak, Buah biji berminyak, Kacangkacangan, Gula, Sayur dan buah, dan lain-lain11.
Berdasarkan hasil analisis
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yang dilakukan, skor PPH 25 rumah tangga responden di Desa Riso sebelum dan
setelah kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3 :
Tabel 3. Pola Pangan Harapan dan Pengeluaran Per Kapita Per Hari Desa Riso,
Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, 2012.
Rumah
Tangga
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14
N15
N16
N17
N18
N19
N20
N21
N22
N23
N24
N25
Rata-rata

Pola Pangan Harapan
(PPH) Sebelum m-KRPL
84.5
83.0
71.8
82.3
83.0
51.8
76.6
78.5
79.3
73.1
58.0
72.3
75.5
84.0
67.2
72.6
62.7
84.3
70.5
70.5
77,2
57.5
60.5
49.9
71.5
71.9

Pola Pangan Harapan (PPH)
Setelah m-KRPL
85.0
83.2
72.5
72.3
81.8
71.8
76.6
78.5
79.3
73.1
80.0
72.3
75.5
86.5
75.6
72.6
63.7
81.6
70.5
70.5
77.2
57.5
63.0
86.5
73.5
75.2

Sumber : Diolah dari data primer , 2012

Pada Tabel 3 dapat dilihat, skor tertinggi pola pangan harapan sebelum
pelaksanaan kegiatan m-KRPL di Desa Riso adalah pada keluarga (N) 18 yaitu 84.3
sedangkan skor terendah keluarga (N) 24 yaitu 49.9 dan rata-rata skor PPH yang
diperoleh rumah tangga responden adalah 71.9. Untuk skor tertinggi pola
pangan harapan setelah pelaksanaan kegiatan m-KRPL adalah pada keluarga (N)
14 yaitu 86.5 dan skor terendah adalah pada keluarga (N) 22 yaitu 57.5 dan untuk
rata-rata skor PPH setelah pelaksanaan kegiatan adalah 75.2. Skor PPH maksimal
adalah 100%, semakin tinggi skor PPH maka semakin baik kualitas gizi pangan
baik komposisi dan mutunya. Sehingga berdasarkan hasil analisis yang dilakukan
bahwa skor PPH pada rumahtangga responden di Desa Riso dinilai cukup baik.
KESIMPULAN
1. Prospek pengembangan kegiatan KRPL cukup
mengurangi pengeluaran rumah tangga responden.

positif

karena
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2. Pemanfaatan lahan pekarangan memiliki potensi yang cukup baik dalam
penyediaan bahan pangan keluarga.
3. Terjadi peningkatan Pola Pangan Harapan (PPH) setelah pelaksanaan KRPL.
Rata-rata skor awal pola pangan harapan (PPH) sebelum kegiatan adalah 71,9
dan setelah kegiatan KRPL skor pola pangan harapan meningkat menjadi
75,2.
4. Terbangun pola kerjasama diantara responden dalam pengelolaan lahan
pekarangan.
5. Pemanfaatan lahan pekarangan sangat potensial bagi kecukupan gizi
masyarakat khususnya kebutuhan sayur-sayuran di rumah tangga petani.
6. Beberapa hal yang direkomendasikan untuk keberlanjutan m-KRPL adalah
Perlu pembinaan yang berkesinambungan terhadap petani mengenai
pemanfaatan lahan pekarangan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan
dan kebiasaan memelihara tanaman secara baik, Perlu pembinaan dan
pendampingan yang berkesinambungan terhadap rumah tangga responden
mengenai budidaya, pemeliharaan serta pengendalian hama/penyakit
tanaman. Pembinaan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan
kebiasaan dalam memelihara tanaman, dan perlu dukungan lintas sektoral
dalam hal pemanfaatan lahan pekarangan sehingga optimal dalam
mendukung ketahanan pangan.
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KONDISI UMUM KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PERBATASAN
INDONESIA (RI)-PAPUA NUGINI (PNG) DAN TINJAUAN HASIL
KAJIAN BEBERAPA KOMODITAS PERTANIAN
Muflin Nggobe, Petrus A. Beding dan Syafruddin Kadir.
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua
Jalan Yahin No. 49 Sentani Papua
Email : nggobemuflin@ymail.com

ABSTRAK
Perbatasan Indonesia dan Papua Nugini dari utara ke selatan berturut-turut
adalah Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, kabupaten Pegunungan Bintang,
kabupaten Boven Digul dan kabupaten Merauke. Secara umum daerah perbatasan
tersebut terdiri atas dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah meliputi
kabupaten keerom, sebagian Pengunungan Bintang, Sedangkan dataran rendah
meliputi Kota Jayapura, Keerom, Boven Digul dan Merauke. Potensi yang menonjol
di wilayah perbatasan antara lain lahan yang cukup luas sehingga memungkin
pengembangan berbagai komoditas pertanian dan peternakan. Potensi
pengembangan padi sawah seluas 2.453.235 ha, lebih luas dibandingkan dengan
lahan kering seluas 1.375.339 ha untuk kabupaten Merauke. Sedangkan
kabupaten Boven Digul, Keerom, Pegunungan Bintang dan Kota Jayapura
didominasi oleh lahan kering. Pemanfaatan lahan khususnya sawah tadah hujan
masih sangat rendah (0,92 %). Populasi ternak sapi potong tertinggi terdapat di
kabupaten merauke yaitu sebanyak 27.503 ekor (64,6 %) dan sisanya tersebar di
kabupaten lain di wilayah perbatasan. Masih terdapat kesenjangan produktivitas
antara tataran hasil pengkajian dan pada tingkat patani pada umumnya.
Produktivitas padi misalnya untuk rata-rata Provinsi Papua 3,8 ton/ha, sedangkan
pada tingkat pengkajian produktivitas dapat mencapai 4-7 ton/ha. Komoditas
ternak yang menonjol lainnya adalah sapi, kambing, babi dan ayam. Kabupaten
yang memiliki populasi ternak sapi tertinggi terdapat di kabupaten Merauke. Lahan
yang cukup luas di daerah perbatasan memungkinkan untuk pengembangan
ternak sapi potong dan ternak kecil lainnya di wilayah perbatasan RI-PNG yang
disesuaikan dengan kondisi setempat.

Kata Kunci : Perbatasan, Komoditas Pertanian, Hasil Kajian.
PENDAHULUAN

Secara umum pengertian daerah perbatasan adalah daerah yang terletak
pada garis perbatasan antara dua Negara. Daerah perbatasan Republik Indonesia
(RI) dan Papua New Guinea (PNG) merupakan daerah yang berada pada garis
perbatasan antara kedua Negara tersebut yang membentuk garis lurus dari arah
utara ke selatan kecuali di wilayah kabupaten Merauke yang membentuk setengah
lingkaran yang menjorok ke wilayah Negara PNG.
Perbatasan merupakan “gerbang” suatu negera. Kondisi gerbang dapat
mencerminkan tingkat kesejahteraan dan “martabat” suatu Negara. Perhatian
pada daerah perbatasan secara umum masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat
dari kondisi infrastruktur dalam arti sarana dan prsarana termasuk kualitas
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sumberdaya manusia yang berada di daerah perbatasan yang masih sangat
rendah.
Perbatasan RI dan PNG dari utara ke selatan berturut-turut adalah wilayah
Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, kabupaten Penggunungan Bintang, kabupaten
Boven Digul dan kabupaten Merauke. Secara umum daerah perbatasan tersebut
terdiri atas dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah meliputi Kota
Jayapura dan kabupaten keerom dibagian utara dan kabupaten Merauke dibagian
selatan. Sedangkan kabupaten yang berada di wilayah dataran tinggi adalah
kabupaten Pegunungan Bintang dan kabupaten Boven.
Penanganan perbatasan masih didominasi pendekatan keamanan (security
approach). Dengan berkembangnya tata dunia baru pendekatan keamanan
seharusnya dikurangi dan diganti dengan pendekatan kesejahteraan. Pendekatan
kesejahteraan membutuhkan kajian yang mendalam dan merumuskan kebijakan
yang komperhensif. Pembangunan perbatasan masih terkendala antara lain data
dan informasi yang masih sangat terbatas. Tulisan ini merupakan sedikit data
informasi dan hasil kajian beberapa komoditas yang telah dilakukan.
KONDISI UMUM DAERAH PERBATASAN RI – PNG
Jumlah penduduk di beberapa kabupaten di daerah perbatasan disajikan
pada Tabel 1. Jumlah proporsi laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan
perempuan. Proporsi lalki-laki yang tinggi merupakan sumber tenaga kerja yang
potensial. Secara keseluruhan jumlah penduduk di wilayah kabupaten/kota
perbatasan sekitar 696.742 jiwa. Kota Jayapura dan Merauke merupakan daerah
yang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak dibandingkan dengan ketiga
kabupaten yang lain.
Tabel 1. Jumlah Penduduk di kabupaten di daerah perbatasan
No. Nama
Jenis Kelamin
Kabupaten/Kota
Laki-laki
Perempuan
1.
Merauke
105.394
95.743
2.
Boven Digul
60.671
54.154
3.
Keerom
27.137
22.906
4.
Pegunung Bintang
35.901
31.021
5.
Kota Jayapura
139.565
124.251
Total
368.668
328.075

RI-PNG
Jumlah (jiwa)
201.137
114.825
50.043
66.921
263.816
696.742

Sumber : BPS Provinsi Papua (Papua Dalam Angka 2012).

Potensi lahan di daerah perbatasan seperti kabupaten Merauke, Keerom,
Kota Jayapura Pegunungan Bintang dan kabupaten Boven Digul disajikan pada
Tabel 2. Kabupaten Merauke merupakan daerah sentra pengembangan padi sawah
dan komoditas pangan lain yang dapat tumbuh dengan baik di lahan kering seperti
pagi gogo, jagung, kedelai dan tebu. Sedangkan kabupaten perbatasan selain
Merauke, merupakan daerah yang didominasi lahan kering sehingga lebih cocok
ditanam dengan komoditas yang sesuai dengan kondisi tersebut. Kabupaten yang
berada di daerah pegunungan komoditas ubi jalar memiliki potensi yang besar
(Yusuf dkk 2007).
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Tabel 2. Potensi lahan (ha) untuk beberapa komoditas pertanian menurut AEZ
kabupaten di wilayah perbatasan RI-PNG
No Kabupaten/kota
1.
Merauke
2.
Boven Digul
3.
Keerom
4.
Pegunungan Bintang
5.
Kota Jayapura
Sumber : BPTP Papua (2007)

Padi sawah
2.453.235
186.344
13.821
12.440

Padi gogo
1.375.339
321.901
201.898
75.680
10.861

Jagung
1.375.339
321.901
201.898
75.680
10.861

Kedelai
1.375.339
321.901
201.898
75.680
10.861

Ubi jalar
62.448
255.448
201.898
75.680
10.861

Pemanfaatan lahan dan produktivitas padi sawah dan padi gogo di
beberapa kabupaten pegunungan disajikan pada Tabel 3. Lahan sawah di
kabupaten sebagian besar merupakan sawah tadah hujan hanya sedikit yang
beririgasi teknis. Data BPS Provinsi Papua (2011) menunjukkan bahwa Sawah
tadah hujan hanya terdapat pada kabupaten Merauke dan kota Jayapura,
sedangkan padi gogo terdapat di Keerom, Boven Digul dan Kabupaten di
Pegunungan Tengah. Dilihat dari potensi lahan dan lahan yang dimanfaatkan
menunjukkan bahwa baik pemanfaatan untuk lahan sawah maupun lahan kering
masih rendah. Sebagai contoh potensi padi sawah di kabupaten Merauke
2.453.235 ha, namun pemanfaatan masih 19.408 ha atau sekitar 0,79 %. Selain
pemanfaatan lahan yang masih rendah, produktivitas padi sawah juga termasuk
rendah 3,88 dan 3,95 ton/ha untuk masing-masing kabupaten Merauke dan kota
Jayapura. Padahal pada tingkat penelitian dan pengkajian menggunakan inovasi
teknologi padi sawah dapat mencapai diatas 7 ton/ha (Kementan, 2012).
Tabel 3. Luas panen, produksi dan rata-rata produktivitas padi sawah dan padi
gogo di kabupaten di wilayah perbatasan RI-PNG
No Kabupaten/kota
Padi sawah
Padi gogo
Luas (ha)
Produksi
Luas (ha) Produksi (t)
(t)
1. Merauke
19.408
75.333
2. Boven Digul
3. Keerom
248
814
4. Pegunungan
169
557
Bintang
5. Kota Jayapura
2.692
10.639
(- data tidak tersedia), Sumber : BPS Provinsi Papua (Papua Dalam Angka) (2011).
Selain inovasi teknologi, peningkatan produksi padi dapat dilakukan
melalui percetakan sawah baru. Sebagai contoh pada tahun 2011 program
pencetakan sawah baru di Kabupaten Merauke seluas 1.000 ha, namun realisasi
lahan yang siap ditanam hanya 373 ha. Percetakan sawah tersebut dimaksudkan
untuk meningkatkan luas tanam sehingga kesenjangan antara produksi padi dan
kebutuhan beras secara perlahan-lahan dapat dicapai. Kebutuhan beras di Papua
Tahun 2011 sebesar 185.416 ton beras atau setara dengan 309.030 ton GKG. Padi
yang dihasilkan baru mencapai di provinsi Papua sebesar 37 % (113.393 ton GKG)
atau masih tergantung dari luar Papua sebesar 195.637 ton GKG (63 %) atau
setara dengan 117.382 ton beras dengan asumsi penduduk Papua tahun 2011
adalah 2.947.826 dan komsumsi beras 62.9 kg/kapita/tahun (Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Provinsi Papua, 2011).
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Selain padi, palawila seperti jagung dan ubi kayu juga memiliki potensi
yang cukup tinggi. Jagung dan ubi kayu cukup dominan di Kabupaten Keerom dan
wilayah Kota Jayapura dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Secara
keseluruhan rata-rata produktivitas untuk semua kabupaten di wilayah perbatasan
1,736 ton/ha. Tingkat produktivitas tersebut masih tergolong rendah dibandingkan
dengan produktivitas secara nasional. Oleh karena itu, inovasi teknologi spesifik
lokasi, penguatan kelembagaan petani, kelembagaan ekonomi dan infrastruktur
penunjang menjadi sangat penting.
Tabel 4. Luas lahan dan produksi jagung dan ubi kayu di kabupaten Perbatasan
RI-PNG
No Kabupaten/Kota
Jagung
Ubi Kayu
Luas (ha) Produksi (t) Luas (ha) Produksi (t)
1.
Merauke
195
350
152
1.779
2.
Boven Digoel
142
1.718
3.
Pegunungan Bintang
23
39
95
1.142
4.
Keerom
552
971
191
2.169
5.
Kota Jayapura
563
956
233
2.846
Jumlah
1.333
2.316
813
9.654
Sumber : BPS Provinsi Papua (2011).

Jumlah ternak sapi potong di propinsi Papua berdasarkan BPS Propinsi
Papua tahun 2010 sebanyak adalah 72.033 ekor yang tersebar di berbagai
kabupaten dan kota. Rincian populasi sapi potong di lima kabupaten wilayah
perbatasan terdapat pada Tabel 5. Sekitar 64,6 terdapat di kabupaten Merauke,
dan sekitar 25,9 % terdapat di kabupaten Keerom.
Tabel 5. Populasi sapi potong di kabupaten wilayah perbatasan RI-PNG
Nama kebupaten/kota
Jumlah (ekor)
Persentase (%)
1. Merauke
27.503
64,6
2. Boven Digoel
491
1,2
3. Pegunungan Bintang
76
0,2
4. Keerom
11.054
25,9
5. Kota Jayapura
3.416
8,1
Jumlah
42.540
100
Sumber : BPS (2010). Data diolah.
Sapi potong umumnya terkonsentrasi pada lokasi transmigrasi, kendatipun
demikian di luar lokasi transmigrasi sapi potong sudah mulai berkembang. Peranan
sapi potong di lokasi transmigrasi masih sebatas bentuk tabungan di daerah
perdesaan. Petani belum merasa “aman” jika belum memiliki atau menguasai sapi.
Untuk memenuhi kebutuhan yang memerlukan biaya yang cukup besar ternak sapi
merupakan senjata pemungkas dalam memenuhi kebutuhan seperti membiayai
anak di perguruan tinggi atau membangun rumah permanen. Selain ternak sapi,
ternak kecil seperti kambing cukup tinggi di kabupaten Keerom karena lokasi yang
berdekatan dengan kota Jayapura sebagai konsumen terbesar (tabel 6).
Sedangkan ternak populasi ternak babi cukup menonjol di kabupaten Pegunungan
Bintang. Ternak jenis ini memiliki arti yang cukup penting dalam upacara adat bagi
penduduk setempat. Sedangkankan ayam kampung dan itik memiliki populasi yang
cukup tinggi di kabupaten Merauke.
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Tabel 6. Populasi ternak kecil di kabupaten wilayah perbatasan RI-PNG
No Nama
Kambing
Babi
Ayam
Itik
kebupaten/kota
kampung
1.
Merauke
714
1.698
651.356
18.760
2.
Boven Digoel
253
1.952
11.944
889
3.
Pegunungan
5.948
46.154
Bintang
4.
Keerom
1.175
559
61.520
1.891
5.
Kota Jayapura
307
1.836
14.440
152
Jumlah
2.449
11.993
785.416
21.693
HASIL-HASIL PENGKAJIAN DI DAERAH PERBATASAN RI - PNG

Komoditas Padi

Sentra pengembangan padi di Papua sebagian besar terdapat di kabupaten
Merauke, kabuaten Jayapura dan Kabupaten Keerom sebagai kabupaten daerah
perbatasan. Sebagian besar merupakan irigasi tadah hujan dengan IP 100 – IP
200 (IP : Indeks Pertanaman). Peningkatan IP masih sulit dilakukan karena
infrastruktur dan system alsintan yang belum memadai (Nunuela dkk, 2013).
Peningkatan produksi pada daerah tersebut tidak terlepas dari ketersediaan benih
yang bermutu dan berlabel. Untuk menghasilkan benih yang bermutu dalam
jumlah yang banyak dilakukan kerjasama dengan petani penangkar di kabupaten
Merauke sebagaimana disajikan pada Tabel 7.
Table 7. Produksi benih padi dari penangkar tahun 2012
No Nama
Kampung/desa
Varietas
Luas
Kabupaten
(ha)
1. Merauke
Waninggap Kay Inpari 10
20
Marga Mulio
Inpari 10
10
Muram sari
Inpari 13
13
2
Kab. Jayapura Sumbe
Inpari 13
10
Benyom Jaya
Inpari 13
30
Bumi Sahaya
Inpari 13
10
Jumlah
93

Produksi
(ton)
38,5
26,0
47,6
36,0
98,0
17,0
262,1

benih

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2013. Data diolah.

Jumlah benih yang dihasilkan 262,1 ton (Tabel 7). Jika asumsi 1 ha
membutuhkan 25 kg Dengan demikian dengan benih tersebut dapat melayani
sekitar 10.480 ha. Ketersediaan benih memungkinkan pengembangan komoditas
padi terutama pada sentra pengembangan di kabupaten Merauke dan kabupaten
lain di daerah perbatasan.
Padi yang dikembangkan umunya semi teknis dan tadah hujan. Jenis padi
yang ditanam beragam baik padi gogo (Inpago), rawa (Inpara) dan irigasi (Inpari).
Hasil pengkajian padi inpago varietas Inpago di kabupaten Keerom tahun 2012
disajikan pada tabel 8. Dari hasil kajian tersebut diperoleh beberapa varietas
memperlihatkan potensi yang cukup tinggi untuk dikembangkan antara lain
varietas Limboto, Inpago 4 dan Inpago 5 dimana produktivitasnya mencapai diatas
4 ton GKG/ha. Selain produktivitas yang tinggi ketiga varietas tersebut disukai
petani karena nasinya pulen. Pada jenis padi tersebut cocok ditanam pada lahan
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kering dengan keterbatasan air sehingga pada daerah dataran rendah yang
memiliki keterbatasan air akan lebih cocok ditanam dengan varietas padi gogo
(Inpago).
Tabel 8. Keragaan padi gogo di lahan kering di desa Wonorejo kab. Keerom.
Nama
Gabah
Berat 1000
Umur
Produktivitas
Varietas
hampa/malai
biji (gram)
berbungan
(GKG ton/ha)
Situ
30,0 a
26 ab
75 b
3,6 bc
Petenggang
Situ Bagendit
31,1 a
28 ab
76 b
3,5 bc
Towuti
31,4 a
24 b
82 ab
3,7 bc
Limboto
15,2 bc
31 a
75 b
4,7 ab
Inpago 4
20,0 b
26 ab
88 a
5,1 a
Inpago 5
19,2 bc
26 ab
83 ab
4,8 ab
Inpago 6
22,6 b
25 ab
76 b
3,7 bc
Ciugelis
13,1 c
28 ab
84 ab
3,0 c
Sumber : Soplanit dkk (2013)
Selain padi gogo di lahan kering, lahan untuk padi irigasi tadah hujan juga
dikembangkan di daerah perbatasan seperti di kabupaten Keerom dan kabupaten
Merauke. Hasil keragaan displai varietas pada kegiatan pendukung program SL
PTT di kabupaten Merauke dibeberapa lokasi disajikan pada Tabel 8. Beberapa
varietas Inpari memperlihatkan daya adaptasi yang cukup tinggi yang tercermin
dengan produktivitas tinggi diatas 5 ton/ha kecuali varietas Inpari 20 (Kadir dkk,
2013). Dengan adanya pengenalan varietas yang memiliki produktivitas yang
tinggi memungkinkan adanya peningkatan produksi beras khususnya untuk
kabupaten Merauke dan kabupaten Keerom. Hasil-hasil penelitian yang telah
dilakukan oleh BPTP Papua menunjukkan produktivitas padi di Kab. Merauke dapat
mencapai 4,2 – 5, 4 t/ha GKP (Gabah Kering Panen) jika menggunakan
rekomendasi pemupukan yang tepat (Rauf et al., 2007). Hasil kajian introduksi
Varietas Unggul Baru (VUB) Inpari terlihat adanya peningkatan produktivitas dalam
tingkat penelitian dan pengkajian dengan kisaran produktivitas 4,0 – 6,8 ton/ha
GKP (Kadir dkk, 2013).
Tabel 9. Keragaan beberapa Varietas Unggul Baru (VUB) Inpari pada sawah tadah
hujan Tahun 2012 beberapa di distrik kabupaten Merauke.
Varietas
Tegal Sari
Sumber
Kuper
Rata-rata
(Kurik)
Harapan
(Semangga)
(Tanah Miring)
Inpari 14
5,9
5,1
4,4
5,1
Inpari 15
6,3
5,6
5,1
5,6
Inpari 16
7,1
6,8
6,6
6,8
Inpari 20
4,7
4,3
3,2
4,0
Inpari 21
6,9
6,4
5,8
6,3
Tertulis dalam kurung adalah nama distrik/kecamatan,
Sumber : Kadir S. dkk (2013). Data diolah

Selain padi sawah tadah hujan di daerah perbatasan seperti di kabupaten
Merauke terdapat lahan rawa yang cukup luas dan belum dimanfaatkan. Hasil
kajian yang dilaporkan Djufry dkk (2013) menunjukkan bahwa produktivitas Inpara
1, 2, 3, 4 dan 5 berkisar antara 3,6 – 4,2 ton/ha GKP, sedangkan pembanding
produktivitas 3,2 ton/ha. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan
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produktivitas dengan adanya introduksi varietas baru khususnya varietas padi
untuk padi rawa. Rekomendasi pemupukan yang dianjurkan pada lahan rawa lebak
di Kabupaten Merauke adalah NPK phoska 200- 250 kg/ha. Varietas Inpara 1
dengan dosis pemupukan phonska 250 kg/ha memberikan produktivitas tertinggi
yaitu 5,71 t/ha GKP (Djufry dkk, 2013).
Lahan yang potensial untuk pengembangan tanaman pangan di kabupetan
Merauke berkisar 2.5 juta ha. Hasil pewilayahan AEZ (BPTP Papua, 2005) bahwa
luas lahan basah (rawa) di kabupaten Merauke yang sesuai untuk usaha pertanian
dan belum termanfaatkan sekitar 1.913.304 ha (98,8 %) dan sudah dimanfaatkan
sekitar 23.987 ha (1.24 %). Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam
pengembangan padi di lahan pasang surut sangat beragam. Masalah utama
pertanian lahan pasang surut antara lain agrofisik lahan (tipologi lahan, tipe luapan
dan mintakat fisiografi), teknologi pengelolaan lahan dan budidaya seperti
penggunaan varietas unggul baru yang adaptif, pemberian kapur dan pupuk dan
pengelolaan tata air belum dilaksanakan secara optimal (Noor dan Jumberi, 2008).
Lahan tersebut dapat dikembangkan berbagai komoditas diantaranya
komoditas padi. Uji adaptasi Varietas Inpara dilaporkan oleh Djufry dkk (2013)
yang disajikan pada Tabel 10. Introduksi varietas unggul baru memperlihatkan
adanya peningkatan produktivitas secara signifikan dibandingkan dengan varietas
lokal sebagai pembanding. Varietas Inpara 1 dan Inpara 4 tercatat sebagai varietas
yang memiliki produktivitas yang cukup tinggi sehingga berpotensi untuk
dikembangkan daerah lahan rawa termasuk di daerah perbatasan yang memiliki
lahan rawa seperti di kabupaten Merauke.
Tabel 10. Keragaan Beberapa Varietas Unggul Baru padi rawa di kabupaten
Merauke, Papua.
Nama Varietas
Gabah isi (%)
Bobot 1000 butir
Produktivitas
gabah (g)
(t/ha)
Inpara 1
64,6 a
26,7 a
4,2 a
Inpara 2
55,0 b
24,7 a
3,6 b
Inpara 3
51,7 b
24,0 a
3,5 b
Inpara 4
53,8 b
23,7 a
3,6 b
Inpara 5
69,3 a
25,3 a
4,2 a
Pembanding
58,9 b
23,3 a
3,2 c
Keterangan : Angka sekolom yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada
taraf uji BNT 5 % ; Sumber : Djufry dkk (2012).
Sapi Potong
Ternak ruminansia yang dominan yang dipelihara di kabupaten wilayah
perbatasan adalah sapi potong baik Kota Jayapura, Keerom maupun Merauke.
Pemeliharaan ternak ini umumnya dilepas atau diikat dengan pemberian rumput
alam sebagai pakan. Walaupun tersedia pakan legume yang memiliki tingkat
protein yang tinggi namun petani jarang diberikan. Menurut Nggobe dkk (2013)
bahwa pemberian legume gamal dan dedak padi dapat meningkatkan
pertambahan bobot badan sapi jantan muda (Tabel 10). Ketersediaan pakan yang
cukup banyak memungkinkan peningkatan bobot badan harian ternak sapi potong
yang lebih tinggi dibandingkan jika hanya mendapat sumber pakan yang berasal
dari jenis rumput. Selain kandungan protein yang rendah rumput alam memiliki
serat kasar yang tinggi (Doyle dkk 1986 ; Bamualim dkk 1990).
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Tabel 11. Rata-rata pertambahan bobot badan dan total konsumsi bahan kering
pakan
Uraian
Perlakukan
I
II
III
Pertambahan
bobot
badan
0,161 a
0,256 b
0,302 c
(kg/ekor/hari)
Konsumsi pakan (kg/ekor/hari)
- Rumput alam/ramban
4,3
3,49
3,43
- daun gamal
0,64
0,74
- Dadak padi
0,87
Total konsumsi
4,3 a
4,1 a
5,0 b
Efisiensi
pakan
26,7
16,1
16,6
(konsumsi/pertambahan)
Keterangan : Angka sekolom yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada
taraf uji BNT 5 % ; I = Pemberian rumput alam 100 % ; II = Pemberian rumput alam 70
% + 30 Daun Gamal ; III = Pemberian rumput alam 70 % + 20 Daun Gamal + 10 dedak
padi.
Lahan yang luas dan tersedianya sumber pakan yang berlimpah memberikan
alternative kepada petani dalam memelihara ternak sapi. Sehubungan dengan cara
pemeliharaan sapi, hasil kajian menunjukkan bahwa cara pemeliharaan dikandang,
dikurung dan dilepas tidak memperlihatkan perbedaan dalam pertambahan bobot
badan sapi bali jantan muda (Tabel 12). Namun dalam penanganannya cara
dilepas lebih efisien terutama menghemat tenaga kerja (Tabel 13).
Tabel 12. Bobot badan sapi dikandang, dikurung dan dilepas (kg)
Perlakukan
Uraian
dikandang
dikurung
Dilepas
Bobot badan awal (kg)
173,2
178.2
174,0
Bobot badan akhir (kg)
248,4
256,6
259,1
Kenaikan (kg)
74,8
77,8
85,1
Pertambahan bobot harian
(kg/hari)
0,417a
0,435a
0,472a
Keterangan : Angka sekolom yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada
taraf uji BNT 5 % ; Sumber (Nggobe dkk 2013)
Tabel 13. Waktu yang diperlukan dalam memelihara sapi jantan 4 ekor
Teknik pemeliharaan
No
Uraian
Dikadang
dikurung
Dilepas
1 Durasi pengambilan pakan (menit/hari)
144
138
0
2 Durasi pemberian pakan (menit/hari)
21
19
0
3 Durasi pemberian air minum (menit/hari)
4
4
0
4 Durasi pembersihan kandang (menit/hari)
120
0
0
5 Menghalau ternak (menit/menghalau)
Jumlah waktu (dalam menit)
Jumlah waktu (dalam jam)

0
181
3,0
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2,7

27
27
0,45
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Ternak Babi

Babi merupakan satu-satunya ternak yang memiliki status yang istimewa
di kalangan penduduk asli di pegunungan Tengah termasuk di daerah perbatasan.
Pemeliharaan ternak babi di daerah tersebut umumnya masih dilakukan secara
sederhana sehingga hasil yang diperoleh masih belum sesuai dengan potensi
genetik yang dimiliki ternak. Sistem pemeliharaan ini berdampak juga terhadap
kesehatan ternak, dimana angka kematian ternak babi di Jayawijaya terutama
pada periode sebelum disapih sangat tinggi (76%) (Tiro, 2004). Pertambahan
bobot badan harian yang dipelihara petani hanya mencapai 18 g/ekor/hari. Hasil
beberapa penelitian dengan pemanfaatan pakan lokal ternyata dapat
meningkatkan pertambahan bobot badan dilaporkan oleh beberapa peneliti
sebagaimana tercantum pada Tabel 12.
Tabel 14. Hasil beberapa penelitian pakan terhadap Pertambahan Berat Badan
Harian (PBBH) dalam gram/hari.
Perlakuan pakan
Diumbar (pola Petani)
Diumbar + campuran batang ubi jalar
dan umbi ubi jalar bebas parasit
Diumbar + campuran batang ubi jalar
dan umbi ubi jalar dan dua kali diberi
Diumbar + campuran batang ubi jalar
dan umbi ubi jalar + jeroan ikan
Ubi jalar 25 % + daun ubi jalar 75 %
Ubi jalar 50 % + daun ubi jalar 50 %
Ubi jalar 75 % + daun ubi jalar 25 %
Ubi jalar + batang ubi jalar (dimasak)

PBBH (g/h)
18
48

Sumber Pustaka
Tjintokohadi et al (2007)
Tjintokohadi et al (2007)

221

Tjintokohadi et al (2007)

296

Tjintokohadi et al (2007)

50
100
160
278

Tiro dan Uhi (2006)
Tiro dan Uhi (2006)
Tiro dan Uhi (2006)
Tjintokohadi et al
(2007)
Ubi jalar + batang ubi jalar (mentah)
153
Tjintokohadi et al
(2007)
Ubi jalar + batang ubi jalar (mentah) +
189
Tjintokohadi et al
batang pisang
(2007)
PBBH : Pertambahan Bobot Badan Harian ; Sumber : Tjintokohadi dkk (2007), Tiro dan
Uhi (2006).

Pemanfaatan Pekarangan
Ketahanan pangan keluarga pada daerah perbatasan merupakan hal yang
sangat penting. Salah satu upaya untuk menyediakan sumber pangan keluarga
dapat diperoleh dengan pemanfaatan pekarangan. Sehungan dengan hal tersebut
diatas terdapat program Kementerian Pertanian dalam menyediakan pangan
dengan memanfaatkan pekarangan yang dikenal dengan Model Kawasan Rumah
Pangan Lestari (KRPL).
KRPL dimulai sejak tahun 2011 di Papua memperlihatkan kemajuan yang
signifikan terlihat dari tingginya minat dan antusias masyarakat terhadap aktivitas
yang diinovasikan. Hal ini karena keberadaan inovasi model kawasan rumah
pangan telah terbukti (1) mampu memenuhi kebutuhan pangan harian keluarga
secara cepat, tepat, mudah, murah karena keberadaan sumber-sumber pangan
berada di lingkungan sekitar dan tidak jauh dari pasar, (2) mengurangi
pengeluaran konsumsi harian keluarga dan peningkatan pendapatan, (3)
penampilan lingkungan rumah dan kawasan yang asri melalui penataan lahan
pekarangan serta, dan (4) sistem budidaya secara organik yang dapat menjamin
kesehatan keluarga (Lewaherilla dkk. 2013).
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Penerapan inovasi teknologi pertanian kawasan rumah pangan lestari
berupa budidaya berbagai tanaman ubi-ubian, sayuran, buah, tanaman obat,
ternak dan atau ikan, juga diterapkan pengolahan dan pascapanen bahan pangan,
serta pengolahan limbah hasil pertanian. Dengan pengelolaan pekarangan yang
optimal memberikan peluang bagi pemenuhan pangan dan gizi serta peningkatan
pendapatan keluarga. Walaupun demikian ada kendala pengembangan secara
berkelanjutan hal ini kerana kondisi sosial budaya masyarakat yang beragam,
belum adanya replikasi nyata kawasan pengembangan rumah pangan. Hal ini
memacu upaya pendampingan dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan
dalam mengakselerasi ketahanan dan kemandirian pangan. Beberapa lokasi di
kabupaten perbatasan disajikan pada Tabel 13.
Tabel 15. Beberapa Lokasi KRPL di kabupaten/kota di daerah Perbatasan Tahun
2012
No Kabupaten/Kota
Kampung/Kelurahan Jumlah KK Keterangan
1.
Kota Jayapura
Halltekamp
25
luas
2.
Keroom
Sanggaria
25
luas
3.
Merauke
Rimba Jaya
30
luas
Sumber : Lewaherilla dkk (2013)

Bahwa sebagian besar MKRPL tahun 2012 didominasi oleh jenis sayuran
(80 %) dalam pemanfaatan pekarangan, sedangkan 20 % memilih selain sayuran
juga komoditas lain seperti ayam, ikan dan kambing. Adanya KRPL terjadi
penghematan dalam pengeluaran dalam rumah tangga terutama untuk kebutuhan
sayur dan sumber pangan lainnya berkisar antara Rp. 10.000 – Rp 20.000/hari
atau Rp.200.000 – Rp 675.000,-/bulan/Rumah Tangga. Selain itu terjadi
peningkatan pendapatan yang berkisar antara Rp. 150.000 – Rp.200.000/bulan
(Tabel 14). Terjadi peningkatan PPH dari 80,87 menjadi 83,87 atau sekitar 3 poin.
Selain itu juga terjadi peningkatan jumlah kooperator dari rata-rata 2,25 menjadi
27,50 (Tabel 15).
Tabel 16. Penghematan dan pendapatan MKRPL di kabupaten daerah Perbatasan,
2013.
No Kabupaten
Kampung/
Penghematan per
Pendapatan per
Kelurahan
bulan (Rp)
bulan (Rp)
1.
Kota Jayapura
Halltekamp
200.000-350.000
50.000-80.000
Tibatiba
200.000-350.000
50.000-75.000
2.
Keroom
Sanggaria
24.000-450.000
100.000-130.000
3.
Merauke
Rimba Jaya
200.000-300.000
150.000-200.000
Sumber : Lewaherilla dkk (2013)

Tabel 17. Penghematan dan pendapatan MKRPL di kabupaten daerah Perbatasan,
2013.
No Kabupaten/Kota Kampung/
Skore PPH
Peningkatan
kampong/
(Rumah Tangga)
Kelurahan
Awal
Akhir
Awal
Akhir
1.
Kota Jayapura
Halltekamp
80
84
25
30
Awiyo (tiba-tiba)
84
86
25
25
2.
Keroom
Sanggaria
82
85
25
25
3.
Merauke
Rimba Jaya
82
86
30
35
Sumber : Lewaherilla dkk (2013)
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Komoditas Ubi jalar

Ubi jalar merupakan salah satu makanan pokok penduduk dan memiliki arti
penting tidak saja sebagai makanan pokok juga mempunyai nilai social yang tinggi
pada kegiatan sosial.
Pada tahun 2006, Departemen Pertanian telah melepas 3 varietas unggul ubi jalar
dataran tinggi yaitu varietas Papua Solossa, Papua Pattipi dan Sawentar melalui
SK Mentan no. 593/Kpts/Sr.120/10/2006, 594/Kpts/Sr.120/10/2006 dan
595/Kpts/Sr.120/10/2004 tertanggal 2 Oktober 2006. Ketiga varietas unggul ini
memiliki daya hasil tinggi, kandungan bahan kering umbi tinggi, kualitas umbi baik,
bersifat agak tahan/tahan penyakit kudis serta cocok ditanam di lahan tegalan
maupun sawah di dataran tinggi (pegunungan) dengan ketinggian tempat > 900
m dpl (Yusuf dkk 2007).
Tabel 18. rata-rata produktivitas ubi jalar dalam penelitian
No.
Jenis klon/galur
Produktivitas (ton/ha)
1.
Papua Pattipi
25,3
2.
Sawentar
24,9
3.
Papua Salosa
24,0
4.
Cangkuang
26,8
5.
Helaleke lama
16,3
Sumber : Yusuf dkk (2006)
KESIMPULAN
1. Perbatasan merupakan “gerbang” suatu negera. Kondisi gerbang tersebut
dapat mencerminkan kesejahteraan dan martabat suatu Negara. Perhatian
pada daerah perbatasan secara umum masih sangat rendah
2. Perbatasan RI dan PNG dari utara ke selatan berturut-turut adalah Kota
Jayapura, Kabupaten Keerom, kabupaten Penggunungan Bintang,
kabupaten Boven Digul dan kabupaten Merauke. Secara umum daerah
perbatasan tersebut terdiri atas dataran rendah dan dataran tinggi.
3. Potensi yang menonjol di wilayah perbatasan antara lain lahan yang cukup
luas sehingga memungkin pengembangan berbagai komoditas pertanian
dan peternakan. Potensi pengembangan padi sawah seluas 2.453.235 ha,
lebih luas dibandingkan dengan lahan kering seluas 1.375.339 ha untuk
kabupaten Merauke. Sedangkan kabupaten Boven Digul, Keerom,
Pegunungan Bintang dan Kota Jayapura didominasi oleh lahan kering.
4. Pemanfaatan lahan khususnya sawah tadah hujan masih sangat rendah
(0,92 %). Populasi ternak sapi potong tertinggi terdapat di kabupaten
merauke yaitu sebanyak 27.503 ekor (64,6 %) dan sisanya tersebar di
kabupaten lain di wilayah perbatasan.
5. Masih terdapat kesenjangan produktivitas antara tataran hasil pengkajian
dan pada tingkat patani pada umumnya. Produktivitas padi misalnya untuk
rata-rata Provinsi Papua 3,8 ton/ha, sedangkan pada tingkat pengkajian
produktivitas dapat mencapai 4-7 ton/ha. Komoditas ternak yang menonjol
lainnya adalah sapi, kambing, babi dan ayam. Kabupaten yang memiliki
populasi ternak sapi tertinggi terdapat di kabupaten Merauke.
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ABSTRAK
Salah satu program pemerintah Republik Indonesia untuk mendukung ketahanan
pangan adalah program MP3EI (Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi
Indonesia). Pembangunan Koridor Ekonomi Sulawesi berfokus pada kegiatankegiatan ekonomi utama adalah pertanian pangan, kakao, perikanan, nikel, serta
minyak dan gas. Kegiatan pertanian pangan di Sulawesi mencakup padi, jagung,
kedelai, dan ubi kayu. Kegiatan pertanian pangan, khususnya beras dan jagung,
sangat penting, terutama untuk konsumsi domestik di Indonesia. Untuk
mendukung kegiatan tersebut, daya dukung lahan di Sulawesi Tenggara
berdasarkan jenisnya tercatat, 108.655 ha, lahan – lahan tersebut terdiri dari lahan
irigasi teknis 34,86%, irigasi desa 20,12%, tadah hujan 18,29% , irigasi setengah
teknis 15,76% dan sisanya 10, 2 % irigasi sederhana, pasang surut dan lebak.
Lahan pertanian yang telah ditanami padi mencapai 78,77%, yang terdiri dari
53,82% ditanam padi 2 kali, 23,96% satu kali dan 0,99% ditanam padi 3 kali, dan
12,36% belum dimanfaatkan dan belum ditanaman padi dan masih berpeluang
untuk meningkatkan Indek Pertanaman. Tingkat konsumsi konsumsi padi-padian
sebagai sumber energi penduduk di perkotaan dan perdesaan melebihi batas
maksimum. Sehingga perlu penganekaragaman
konsumsi pangan
yang
bersumber dari kacang-kacangan, pangan hewani, sayuran dan buah untuk
meningkatkan nilai PPH. Untuk menekan konsumsi pangan yang berasal dari
beras, perlu penganekaragaman konsumsi panganan lokal yang berasal dari non
beras seperti jagung, sagu dan ubi.

Kata Kunci : Ketahanan Pangan, Sulawesi Tenggara dan MP3EI
PENDAHULUAN

Ketahanan pangan telah menjadi komitmen nasional berdasarkan pada
pemahaman atas peran strategis dalam pembangunan nasional. Tiga aspek peran
strategis tersebut antara lain adalah : 1) Akses terhadap pangan dan gizi yang
cukup merupakan hak yang paling azasi bagi manusia. 2) Peranan penting pangan
bagi pembentukan sumberdaya manusia yang berkualitas dan 3) Ketahanan
pangan merupakan salah satu pilar utama yang menopang ketahanan pangan
ekonomi dan ketahanan nasional (Anonimous, 2003).
Komitmen Indonesia untuk mewujudkan ketahanan pangan tertuang pada
Undang-Undang (UU)
No. 7 tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan
Pangan. Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan
bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik
Prosiding Seminar Regional: Akselerasi Inovasi Teknologi Pertanian Mendukung
Ketahanan Pangan Dalam Mengantisipasi Perubahan Iklim Di Wilayah Kepulauan

317

jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. (Peraturan Pemerintah
RI, 2002)
Berkaitan dengan ketahanan pangan juga terdapat dalam Peraturan
Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
yang salah satunya bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan baik pada
tingkat rumah tangga, daerah maupun nasional. Pada tanggal 11 Juni 2005,
pemerintah mencanangkan strategi kebijakan yang disebut Revitalisasi Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan (RPPK). Strategi tersebut bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan petani, nelayan dan petani-hutan; meningkatkan daya saing produk
pertanian, perikanan dan kehutanan; serta menjaga kelestarian sumberdaya
pertanian, perikanan dan kehutanan (Kantor Menko Perekonomian dkk, 2005).
RPPK diawali dengan penegasan dan pengakuan atas posisi strategis dan peran
multi fungsi pertanian, perikanan dan kehutanan yang salah satunya dikaitkan
dengan ketahanan pangan. Makalah ini membahas situasi ketahanan pangan saat
ini dan kaitannya dengan ketahanan pangan daerah.
Menurut Pribadi (2005) cakupan ketahanan pangan adalah : (1)
Ketersediaan pangan yang mencakup produksi, cadangan dan pemasukan, (2)
Distribusi/aksesibilitas mencakup fisik (mudah dijangkau) dan ekonomi
(terjangkau daya beli), serta (3) Konsumsi mencakup mutu dan keamanan serta
kecukupan gizi individu. Terdapat empat elemen untuk mencapai ketahanan
pangan yaitu : (1) Tersedianya pangan yang cukup yang sebagian besar berasal
dari produksi sendiri; (2) Stabilitas ketersediaan pangan sepanjang tahun, tanpa
pengaruh musim; (3) Akses atau keterjangkauan terhadap pangan yang
dipengaruhi oleh akses fisik dan ekonomi terhadap pangan, dan (4) Kualitas
konsumsi pangan serta keamanan pangan
Salah satu program pemerintah Republik Indonesia untuk mendukung
ketahanan pangan adalah program MP3EI (Masterplan Percepatan Pembangunan
Ekonomi Indonesia). Pada program ini terdapat 6 Koridor Ekonomi di wilayah
Indonesia yaitu : Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi dan
Papua-Maluku. Dari enam koridor ekonomi masing-masing daerah yang
dicanangkan oleh pemerintah memiliki keunggulan sumber daya yang bisa
dijadikan basis pembangunan ekonomi.
Pembangunan Koridor Ekonomi Sulawesi berfokus pada kegiatan-kegiatan
ekonomi utama adalah pertanian pangan, kakao, perikanan, nikel, serta minyak
dan gas. Kegiatan pertanian pangan di Sulawesi mencakup padi, jagung, kedelai,
dan ubi kayu. Kegiatan pertanian pangan, khususnya beras dan jagung, sangat
penting, terutama untuk konsumsi domestik di Indonesia. Indonesia adalah
produsen beras terbesar ketiga di dunia, yang sebagian besar dari produksinya
digunakan untuk konsumsi domestik. Namun, Indonesia masih harus mengimpor
800.000 ton jagung di tahun 2010 untuk memenuhi kebutuhan domestik sebesar
5 juta ton. Prioritas pembangunan ekonomi di Sulawesi Tenggara adalah
pertanian pangan, kakao, perikanan dan nikel (www.mp3ei.info).
Untuk
mendukung pembangunan ekonomi pertanian pangan di Sulawesi Tenggara
memiliki peranan yang sangat penting karena potensi pengembangan tanaman
pangan masih sangat besar, yang didukung oleh luasan lahan dan ketersediaan
teknologi spesifik lokasi yang siap untuk dikembangkan. Sehubungan dengan hal
tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi pertanian, konsumsi
pangan dan potensi pengembangannya untuk mendukung Masterplan Percepatan
Pembangunan Ekonomi Indonesia di Sulawesi Tenggara.
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POTENSI PERTANIAN PANGAN DI SULAWESI TENGGARA
Potensi pertanian pangan di Sulawasi Tenggara dapat di kelompokan ke
dalam potensi luasan lahan berdasarkan pemanfaatannya dan potensi berdasarkan
produktivitas lahannya. Peranan luasan lahan berdasarkan jenisnya untuk
pengembangan pertanian sangat penting, hal ini berhubungan dengan ketersedian
pangan yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di daerah maupun
memenuhi kebutuhan di daerah lain yang kurang pangan. Potensi lahan pertanian
di Sulawesi Tenggara berdasarkan jenisnya disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1 memperlihatkan bahwa, potensi lahan di Sulawesi Tenggara
berdasarkan jenisnya tersebar pada 12 kota/kabupaten. Kabupaten Konawe
memiliki potensi lahan paling luas atau sebesar 39,31 % dari potensi lahan
pertanian di Sulawesi Tenggara. Kemudian Kab. Konawe Selatan dan Kab. Kolaka
masing-masing 21,78% dan 16,31%. Sedangkan Potensi Lahan di Kota/Kabupaten
lainnya kurang dari 10%. Jika dilihat dari jenis lahannya, maka lahan beririgasi
teknis sebesar 34,87% dari keseluruhan potensi lahan di Sultra, kemudian irigasi
desa/Non PU sebesar 20,12%, kemudian lahan tadah hujan 18,29%, irigasi
setengah teknis sebesar 15,76% dan jenis lahan irigasi sederhana, lebak dan
pasang surut secara keseluruhan kurang dari 10%.
Tabel. 1. Potensi Lahan Pertanian Berdasarkan Jenisnnya di Sulawesi Tenggara,
Tahun 2011
Jenis lahan

Buton
Muna
Konawe
Kolaka
Konawe
Selatan
Bombana
Wakatobi
Kolaka Utara
Buton Utara
Konawe Utara
Kota Kendari
Kota Baubau

1.897
26.210
5.742
2.326

Irigasi
Setengah
Teknis
(ha)
787
670
1.349
3.177
6.034

635
94
282
699

3.956
977
172

422
115
656
1.007
297

1.919
1.575
149
236

3.714
248
1.195
92

-

-

10.646
2.667
397
1.945
1.289
1.496

Jumlah

37.885

17.122

10.599

21.866

19.878

985

320

108.655

Kabupaten/
Kota

Irigasi
Teknis (ha)

Jumlah
(ha)

Irigasi
Sederhana
(ha)

Irigasi
Desa/Non
PU (ha)

Tadah
Hujan
(ha)

Pasang
Surut
(ha)

Lebak
(ha)

467
594
1.016
2.877
3.148

5
400
7.328
3.280
6.974

219
1.083
5.824
2.643
4.860

981
4
-

320

1.478
4.644
42.708
17.723
23.662

Sumber : Dinas Pertanian Prov. Sultra 2012

Lahan-lahan tersebut ditanami padi sawah, padi ladang, jagung, kedelai,
kacang hijau, kacang tanah, ubi jalar, ubi kayu untuk memenuhi kebutuhan
pangan di daerah (Tabel 3 dan 4). Tabel 2, menunjukan bahwa 78,77% lahan
pertanian di Sulawesi Tenggara ditanami padi, 53,82 ditanam padi 2 kali, 23,96%
satu kali dan 0,99% ditanam padi 3 kali, dan 12,36% belum dimanfaatkan dan
belum ditanaman padi. Secara rinci luas panen dan produktivitas komoditas
tanaman di Sulawesi Tenggara disajikan pada Tabel 3 dan 4 di bawah ini.
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Tabel. 2. Luasan Lahan Pertanian berdasarkan Pemanfaatannya di Sulawesi
Tenggara, Tahun 2011.
Kabupaten/
Kota
Buton
Muna
Konawe
Kolaka
Konawe Selatan
Bombana
Wakatobi
Kolaka Utara
Buton Utara
Konawe Utara
Kota Kendari
Kota Baubau
Jumlah

Tiga kali
(ha)
439
12
40
580
1.071

Ditanami Padi
Dua kali
Satu kali
(ha)
(ha)
896
569
1.210
741
22.383
7.489
14.577
2.655
13.099
6.854
4.063
4.364
673
1.711
397
994
280
261
1.298
58.479
26.035

Tidak
Ditanami
Padi (ha)
746
6.164
52
1.075
759
215
287
144
198
9.640

Belum
Diusahakan
(ha)
13
1.947
6.672
2.622
1.460
28
84
604
13.430

Jumlah
(ha)
1.478
4.644
42.708
17.723
23.662
10.646
2.667
397
1.945
1.289
1.496
108.655

Sumber : Dinas Pertanian Prov. Sultra 2012

Tabel 3 menunjukan bahwa, persentase luas panen padi di kabupaten
terhadap luas panen padi di Sulawesi Tenggara masih didominasi pada wilayah
daratan yaitu 39,94% pada Kab. Konawe, 22,27% pada kab Konawe Selatan,
20,52% pada kab. Kolaka, dan 12,21% pada kab Bombana. Sedangkan luas
panen pada kota/kabupaten lainnya di bawah 2,5% dari luasan panen di Propinsi
Sulawesi Tenggara. Pada umumnya petani masih menanam varietas, ciherang,
cisantana, konawe, dan sebagian kecil sudah menanam dengan varietas baru
seperti Inpari 6, Inpari 8 dan Inpari 10.
Tabel 3.

Luas Panen Berdasarkan Komoditas
Tenggara, Tahun 2011

Kabupaten/
Kota

Padi
sawah
(ha)
1.643
1.157
39.097
22.954

Padi
ladang
(ha)
2.545
687
1.030
1.155

Jagung
(ha)

Buton
6.284
Muna
16.443
Konawe
2.409
Kolaka
5.322
Konawe
Selatan
24.918
2.787
4.491
Bombana
13.662
582
1.599
Wakatobi
4
652
Kolaka Utara
2.293
438
768
Buton Utara
288
154
176
Konawe Utara
2.624
480
881
Kota Kendari
830
1.515
Kota Baubau
2.416
334
240
Jumlah
111.882 10.196 40.780
Sumber : Dinas Pertanian Prov. Sultra 2012

Tanaman Pangan di Sulawesi

Komoditas
Kacang
Kedelai
tanah
(ha)
(ha)
170
232
176
4.233
1.237
182
2.088
444
2.927
47
38
11
1.000
1
7.695

419
150
3
155
12
1.199
149
11
7.189

Kacang
hijau
(ha)
26
156
169
418

Ubi
kayu
(ha)
2.628
1.411
445
651

Ubi
jalar
(ha)
528
792
231
664

247
31
73
8
811
14
4
1.957

1.094
166
1.267
67
458
292
425
136
9.040

513
55
16
63
32
230
156
70
3.350

Untuk padi ladang luas panen berada di Kab. Konawe Selatan yaitu sebesar
27,33% dari luasan panen di Propinsi Sulawei Tenggara, dan kedua adalah Kab.
Buton 24,96%. Tabel 4 menunjukan bahwa untuk mencukupi kebutuhan pangan
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di Sulawesi Tenggara, produktivitas tanaman pangan sangat berpengaruh
terhadap ketersediaan pangan di Sulawesi Tenggara. Produktivitas tersebut masih
berpeluang ditingkatkan dengan menerpkan teknik budidaya yang spesifik lokasi,
antara lain penggunaan varetas unggul, pemupukan berdasarkan analisa tanah,
PHT, dan penanganan panen dan pasca panen. Semakin tinggi produktivitas yang
dihasilkan maka kecukupan ketersediaan pangan akan terpenuhi.
Tabel 4. Produktivitas Pertanian Berdasarkan Komoditas di Sulawesi Tenggara,
Tahun 2011
Kabupaten/
Kota

Padi
Sawah
(ku/ha)

Padi
Ladang
(ku/ha)

Jagung
(ku/ha)

Kedelai
(ku/ha)

Kacang
Tanah
(ku/ha)

Kacang
Hijau
(ku/ha)

Ubi
Kayu
(ku/ha)

Ubi
Jalar
(ku/ha)

Buton

40,27

30,62

23,53

10,51

7,71

8,04

180,56

81,36

Muna

38,05

30,62

23,53

10,51

7,71

8,04

180,56

81,36

Konawe

43,60

30,62

23,53

10,51

7,71

8,04

180,56

81,36

Kolaka

41,90

30,62

23,53

10,51

7,71

8,04

180,56

81,36

41,80

30,62

23,53

10,51

7,71

8,04

180,56

81,36

41,02

30,62

23,53

10,51

7,71

8,04

180,56

81,36

0,00

30,62

23,53

0,00

0,00

0,00

180,56

81,36

40,84

30,62

23,53

10,51

7,71

8,04

180,56

81,36

26,65

30,62

23,53

10,51

7,71

8,04

180,56

81,36

38,15

30,62

23,53

10,51

7,71

8,04

180,56

81,36

40,55

30,62

23,53

10,51

7,71

8,04

180,56

81,36

39,71

30,62

23,53

10,51

7,71

8,04

180,56

81,36

42,13
30,62
23,53
Sumber : Dinas Pertanian Prov. Sultra 2012

10,51

7,71

8,04

180,56

81,36

Konawe
Selatan
Bombana
Wakatobi
Kolaka Utara
Buton Utara
Konawe
Utara
Kota Kendari
Kota Baubau
Rata-rata

SITUASI KONSUMSI PANGAN DI SULAWESI TENGGARA
Jumlah pangan yang dikonsumsi penduduk di perdesaan dan perkotaan
berbeda. Pada umumnya penduduk kota lebih memahami pola kunsumsi pangan
yang lebih beragam. Tabel 5 menunjukan bahwa secara keseluruhan tingkat
konsumsi penduduk di perdesaan di Sulawesi Tenggara masih di bawah standar,
namun demikian energi yang bersumber dari padi-padian melebihi standar.
Berbeda dengan penduduk perkotaan jika dilihat dari sembilan jenis pangan yang
dikonsumsi, secara keseluruhan melebihi standar. Tingkat konsumsi yang
berlebihan adalah : padi-padian, sayur+buah dan pangan hewani melebihi standar
yang dibutuhkan. Kualitas konsumsi pangan yang diukur dengan konsep Pola
Pangan Harapan (PPH), di Sulawesi Tenggara menunjukkan peningkatan. Skor
PPH terus meningkat dari 74,6 pada tahun 2008 dan menjadi 80,60 pada tahun
2010 (BKP Sultra, 2011). Hal ini juga mengindikasikan bahwa terjadi perubahan
konsumsi pangan yang mengarah pada terjadinya diversifikasi konsumsi pangan
dengan menganekaragamkan jenis pangan yang dikonsumsi. Namun pada tahun
2011 terjadi penurunan skor PPH, yaitu sebesar 75,7. Secara rinci kualitas
konsumsi pangan penduduk Sulawesi Tenggara berdasarkan kelompok pangan
disajikan pada Tabel 6.
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Tabel. 5. Tingkat Konsumsi Energi Penduduk di Perdesaan dan Perkotaan, Sulawesi
Tenggara, tahun 2010
Kelompok Pangan
Padi-padian
Umbi-umbian
Pangan hewani
Minyak dan lemak
Buah/biji berminyak
Kacang-kacangan
Gula
Sayur dan buah
Lain-lain

Energi
(kkal/kap/
hari)
1.000
120
240
200
60
100
100
120
60

Desa

Kota

1.221
84
136
137
56
20
77
100
24

1.299
48
247
204
29
49
97
152
37

2.000

1.857

2.161

Jumlah

Konsumsi (kkal/kap/hari)

Sumber : BKP Prov. Sultra 2011.

Kualitas konsumsi pangan yang diukur dengan konsep Pola Pangan
Harapan (PPH), di Sulawesi Tenggara menunjukkan peningkatan. Skor PPH terus
meningkat dari 74,6 pada tahun 2008 dan menjadi 80,60 pada tahun 2010 (BKP
Sultra, 2011). Hal ini juga mengindikasikan bahwa terjadi perubahan konsumsi
pangan yang mengarah pada terjadinya diversifikasi konsumsi pangan dengan
menganekaragamkan jenis pangan yang dikonsumsi. Namun pada tahun 2011
terjadi penurunan skor PPH, yaitu sebesar 75,7. Secara rinci kualitas konsumsi
pangan penduduk Sulawesi Tenggara berdasarkan kelompok pangan disajikan
pada Tabel 6.
Tabel 6. Kualitas Konsumsi Pangan Penduduk Sulawesi Tenggara, tahun 2010 dan
2011
2010
Kelompok Pangan
Padi-padian

Energi
(kkal/kap/
hari)
1.239

Skor
PPH
25,0

2011
Energi
Skor
(kkal/kap/
PPH
hari)
1.254
25,0

PPH Ideal
Energi
Skor
(kkal/kap/
PPH
hari)
1.000
25.0

Umbi-umbian

76

1,9

96

2,4

120

2.5

Pangan hewani

162

16,2

164

16,4

240

24.0

Minyak dan lemak

152

3,8

152

3,8

200

5.0

Buah/biji
berminyak
Kacang-kacangan

50

1,0

42

1,0

60

1.0

26

2,6

22

2,2

100

10.0

Gula

82

2,0

77

1,9

100

2.5

Sayur dan buah

112

28,0

92

23,0

120

30.0

Lain-lain

27

-

29

0,0

60

0.0

Jumlah

1.926

80,6

1.927

75.7

2.000

100.0

Sumber : BKP Prov. Sultra, tahun 2011 dan 2012.

Tabel 6 menunjukan bahwa, terjadi penurunan skor PPH pada tahun 2011
sebesar 4,9 dari 80,6 pada tahun 2010. Penurunan tersebut diakibatkan oleh
konsumsi sayuran pada tahun 2011 sangat menurun yaitu sebesar 5,0. Jika dilihat
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dari konsumsi pangan penduduk Sulawesi Tenggara dari kesembilan kelompok
pangan menunjukan bahwa sumber energi dari padi-padian masih terlalu tinggi
atau terjadi kelebihan sebesar 254 (kkal/kap/hari), sedangkan sumber energi
lainnya masih di bawah standar. Berdasarkan data tersebut, maka untuk
meningkatkan skor PPH yang perlu mendapatkan perhatian adalah perbaikan
konsumsi sayur dan buah selain memiliki bobot yang paling tinggi, juga masih
terlalu jauh selisih antara nilai skor PPH dari sayur dan buah yang dikonsumsi
masyarakat Sulawesi Tenggara yaitu 7 poin terhadap skor PPH ideal. Selain itu
konsumsi pangan hewani dan kacang-kacangan masih sangat rendah jika
dibandingan dengan skor PPH dari kedua kelompok pangan tersebut masingmasing selisih 8,4 dan 7,8 terhadap skor ideal.
Tabel 7. Perkembangan Konsumsi Energi, Protein dan Skor PPH Provinsi Sulawesi
Tenggara 3 (Tiga) Tahun Terkahir.
No Indikator konsumsi
2008
2009
2010
1

Energi (kkal/kap/hari)

1.945

1.953

1.926

2
3
4

Protein (gr/kap/hari)
Skor PPH
Konsumsi Beras
(kg/kap/th)
Jagung (kg/kap/th)
Umbi-umbian
(kg/kap/th)
Sagu ((kg/kap/th)

53,1
74,6
100,74

53,7
76,6
96,15

56,5
80,6
96,84

4.327
15.538

5.381
11.612

4.906,6
6.893,0

6.622

4.374

3.305,8

5
6
7

Sumber data : BKP Sultra, 2011

PANGAN LOKAL NON BERAS DI SULAWESI TENGGARA.
Sinonggi
Sinonggi adalah makanan khas Sulawesi Tenggara yang dikonsumsi seharihari khususnya oleh suku Tolaki yang sebagian besar mendiami wilayah Kabupaten
Konawe, Konawe Selatan, Kota Kendari dan Konawe Utara. Kata Sinonggi diambil
dari bahasa tolaki yakni sagu. Makanan sinonggi ini berbahan baku dari sagu.
Sinonggi disajikan dengan cara, sagu yang sudah disiram air panas dan diaduk
ditempatkan secara terpisah dengan sayur dan lauknya. Kemudian dirajik
disatukan sesuai selera. Ikan yang sering dikonsumsi dengan sinonggi biasanya
ikan putih, ikan cakalang, kerapu atau ikan lainya dimasak berkuah. Sedangkan isi
sayuran antara lain : bayam, kangkung, kacang panjang, dan palola (terong kecil),
dan yang paling khas adalah okra/kopi gandu (bahasa Tolaki) dan daun tawa hukohuko (melinjo), daun tawaoloho (kedondong). Sinonggi termasuk makanan yang
menyegarkan dan sehat. Sagu sebagai bahan baku utama dikenal memiliki
kandungan karbohidrat sekitar 85,6%, serat 5% dan untuk 100 gr sagu kering
setara dengan 355 kalori. Selain mengandung karbohidrat juga mengandung
polimer alami yaitu semacam zat yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia
seperti memperlambat peningkatan kadar glukosa dalam darah sehingga aman
dikonsumsi oleh penderita diabetes melitus.
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Selain itu, serat pada sagu juga mengandung zat yang berfungsi sebagai
probiotik, meningkatkan kekebalan tubuh, serta mengurangi resiko terkena kanker
usus dan paru-paru. Siononggi, makanan khas suku Tolaki ini banyak digemari
oleh masyarakat lain yang ada di Sulawesi Tenggara, baik anak-anak, remaja dan
orang dewasa. Bahkan kini sudah menjadi pengganti makan siang beberapa warga
kota Kendari. Saat ini, Sinonggi telah masuk ke hotel-hotel sebagai menu khas
Sulawesi Tenggara sebagai salah satu menu dalam perjamuan tamu-tamu
pemerintah setempat. Di Kota Kendari, kini warung yang menawarkan makanan
khas suku tolaki ini sudah banyak, dan bahan bakunya tersedia di pasar tradisional.
Kabuto

Kabuto merupakan makanan pokok masyarakat Muna yang tinggal di
daerah pesisir sebagai pengganti nasi, terutama pada masa-masa paceklik.
Makanan ini berbahan baku dari ubikayu, dapat memberi rasa kenyang dan tahan
lama jika dibandingakn dengan nasi. Sampai saat ini, Kabuto menjadi salah satu
makanan lokal yang banyak dicari oleh para penikmat kuliner. Kabuto mirip dengan
makanan ghatot (Yogyakarta), cara mengolahnya cukup mudah, ketela pohon
terlebih dahulu dikupas kulitnya lalu dijemur hingga kering (di Jawa disebut
gaplek). Untuk mendapatkan rasa yang lebih nikmat, ketela pohon harus dijemur
lama sehingga keringnya sempurna. Setelah itu, ketela pohon kering tersebut
dicuci bersih lalu dipotong-potong dan kemudian direbus atau dikukus selama
kurang lebih 1 jam. Biasanya disajikan dengan campuran parutan kelapa dan aduk
hingga merata, bersama ikan asin goreng sebagai lauknya. Makanan khas Muna
ini akan lebih nikmat jika disajikan dengan alas daun pisang dan disantap dalam
keadaan panas.
Kabuto menjadi makanan khas Muna yang istimewa dengan cita rasa dan
aroma yang khas. di samping itu, teksturnya yang kenyal dan ditambah dengan
campuran parutan kepala menambah kenikmatan tersendiri saat dikonsumsi. Kini
makanan khas Muna tersebut sudah banyak disajikan diwarung-warung khusus di
kota Kendari.
Kasoami
Kasoami bagi masyarakat Buton memiliki arti penting dan strategis.
Kasoami dijadikan makanan pokok sekaligus sebagai media keakraban dan
persaudaraan. Suasana seperti itu, semakin terasa pada saat-saat datang dari
rantau, niaga maupun dari pendidikan. Kasoami dijadikan makanan utama
mengalahkan jenis makanan pokok lainnya (beras dan jagung) atau sebagai bekal
perjalanan dan buah tangan untuk sesama masyarakat Sulawesi Tenggara
(Buton). Kasoami dibuat dari ubikayu, biasanya disajikan dengan ikan asin atau
ikan bakar. Sementara proses pembuatan kasoami dimulai dengan pemilihan
ubikayu yang bagus/segar. Kasoami (soa artinya uap panas) artinya makanan dari
bahan ubikayu setengah olah, kemudian dimatangkan dengan proses uap panas
atau pengukusan.
Bahan olahan ubikayu menjadi kasoami, diperoleh dari tepung ubikayu
segar (kaopi), tepung gaplek dan ubikayu yang telah difermentasi, sehingga mutu
kasoami yang dihasilkan sangat bervariasi. Kasoami dari ubikayu fermentasi
terbagi dua, yakni fermentasi ubikayu sampai berwarna putih (wikau kaombo)
yang difermentasikan antara 3 sampai 5 hari sedangkan umbi ubikayu sampai
berwarna putih coklat kehitaman (wikau kabuto) diatas 5 hari. Pada umumnya,
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kasoami yang tersedia di pasar-pasar atau di kios adalah hasil olahan ubikayu
segar/tepung ubi kayu (kaopi).
Kambuse

Kambuse adalah pangan lokal dari bahan baku jagung yang banyak di
tanam di daerah kepulauan Muna. Di pulau Muna jagung dapat diolah menjadi
berbagai macam makanan khas lokal seperti kambuse dan masih banyak lagi
seperti katumbu. Khusus kambuse, cara pengolahannya yaitu adalah jagung tua
dipetik-petik dari tongkolnya, kemudian ditapis untuk membuang kotoran-kotoran
yang masih tersisa. Dicuci, kemudian dimasak selama 1 – 1,5 jam dengan
menggunakan kapur sirih yang biasa dijual di pasar-pasar tradisional. Tujuan
penggunaan kapur untuk lebih mempermudah membuka kulit ari jagung yang
sudah tua, karena kulit-kulit jagung tersebut sangat keras. Setelah masak
kemudian dicuci bersih lagi, dan dimasak kembali kurang lebih 1 jam sampai
mendidih. Kambuse yang sudah masak tersebut teksturnya empuk dan rasanya
enak. Biasanya dimakan dengan ikan dan sayur bening atau ikan yang dipindang
kering manggunakan garam, asam, dan kunyit. Sayur bening biasanya sayur kelor,
bunga papaya, buah papaya, dan lainnya. Sangat nikmat jika disajikan dalam
keadaan hangat. Selain itu, masakan ini lebih lama tahan lapar jika bandingkan
dengan bahan panganan lain seperti sagu, ubi ataupun beras.
KESIMPULAN
1. Potensi lahan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan 108.655 ha,
lahan – lahan tersebut terdiri dari lahan irigasi teknis 34,86%, irigasi desa
20,12%, tadah hujan 18,29% , irigasi setengah teknis 15,76% dan sisanya
10, 2 % irigasi sederhana, pasang surut dan lebak.
2. Lahan pertanian yang telah ditanami padi mencapai 78,77%, yang terdiri dari
53,82% ditanam padi 2 kali, 23,96% satu kali dan 0,99% ditanam padi 3 kali,
dan 12,36% belum dimanfaatkan dan belum ditanaman padi dan masih
berpeluang untuk meningkatkan Indek Pertanaman.
3. Tingkat konsumsi konsumsi padi-padian sebagai sumber energi penduduk di
perkotaan dan perdesaan melebihi batas maksimum. Sehingga perlu
penganekaragaman
konsumsi pangan yang bersumber dari kacangkacangan, pangan hewani, sayuran dan buah untuk meningkatkan nilai PPH.
4. Untuk menekan konsumsi pangan yang berasal dari beras, perlu
penganekaragaman konsumsi panganan lokal yang berasal dari non beras
seperti jagung, sagu dan ubi.
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ABSTRAK
Salah satu komoditas yang menjadi target pemenuhan kebutuhan dalam negeri
melalui peningkatan produktvitas adalah kedelai. Salah satu strategi yang
ditempuh pemerintah adalah dengan mengintroduksikan beberapa varietas unggul
baru. Kementerian Pertanian telah melepas lebih dari 70 varietas unggul kedelai.
Penelitian bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan performance teknologi
kedelai yang diintroduksikan pada lahan sawah di Sulawesi Tenggara. Penelitian
dilakukan pada bulan Maret dengan menggunakan metode OFCOR (On Farm Client
Oriented Research) dengan melibatkan 4 orang petani pada lahan seluas 3 ha.
Terdapat 7 varietas yang diintrodusir yaitu Anjasmoro, Kaba, Wilis, Grobogan,
Tanggamus, Sibayak dan Sinabung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 7
varietas yang dintroduksikan jumlah polong berisi berkisar antara 41 – 60,4
polong/rumpun; polong hampa berkisar antara 1,9 – 6,9 polong/rumpun dan berat
biji berkisar 1,04 – 1,72/12m2. Dari sisi produktivitas nampak bahwa varietas
Anjasmoro adalah yang tertinggi yaitu 1.435 kg/ha dan varietas Sinabung adalah
yang terendah yaitu hanya 836 kg/ha. Dari sisi kelayakan usahatani nampak
bahwa seluruh varietas yang diintroduksikan layak secara ekonomi dengan nilai
RCR berkisar antara 1,8 – 3,09, dan memberikan keuntungan berkisar antara Rp.
5.016.000 – Rp. 8.610.000/ha. Dari sisi preferensi petani, nampak bahwa petani
lebih cenderung memilih kedelai yang berbiji besar dan berumur genjah. Dari 7
kedelai tersebut, maka yang paling diminati adalah Malabar, Anjasmoro dan Kaba.
Penelitian ini memberikan implikasi bahwa kedelai dapat dijadikan sebagai salah
satu alternative usahatani setelah padi sawah, dengan pola padi – kedelai – padi.
Masuknya tanaman kedelai akan meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) lahan
sawah di Sulawesi Tenggara.

Kata Kunci : Agroekonomi, Varietas Unggul, Kedelai, Lahan Sawah
PENDAHULUAN

Permintaan kedelai nasional terus meningkat setiap tahun, yaitu dari 750
ribu ton tahun 1980 menjadi 2.333 juta ton tahun 1990 dan permintaan tahun
2005 mencapai 6.110 juta ton. Secara lebih detail dari sisi konsumsi rumah tangga,
konsumsi kedelai per kapita juga meningkat dari 8,13 kg pada tahun 1998 menjadi
9,20 kg pada tahun 2004, dan pada tahun 2014 diperkirakan menjadi 10,17 kg.
Pada tahun 2004 total konsumsi kedelai dalam negeri mencapai sekitar 2,07 juta
ton dan pada tahun 2014 kebutuhan kedelai untuk konsumsi diperkirakan
mencapai 2,6 juta ton. Pada tahun 2007 kebutuhan kedelai konsumsi mencapai
2,24 juta ton. Dari jumlah tersebut proporsi impor mencapai sekitar 60% (Darman,
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dkk 2002; Badan Litbang Pertanian, 2005). Oleh karena itu upaya peningkatan
produksi kedelai baik dengan cara intensifikasi dan ektensifikas harus terus
dilakukan, untuk mengurangi ketergantungan pada kedelai import (Swastika,
2003).
Upaya untuk menekan laju impor tersebut dapat ditempuh melalui strategi
peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam, peningkatan efisiensi produksi,
penguatan kelembagaan petani, peningkatan kualitas produk, peningkatan nilai
tambah, perbaikan akses pasar, perbaikan sistem permodalan, pengembangan
infra struktur, serta pengaturan tataniaga dan insentif usaha. Untuk meningkatkan
potensi komoditas kedelai lahan sawah irigasi dan lahan kering dapat ditempuh
melalui sintesis teknik produksi yang terdiri dari VUB kedelai adaptif, hasil tinggi
(2,5,3,0 t/ha), berbiji besar, toleran kekeringan dan toleran hama dan penyakit
disertai komponen pengelolaan yang efisien pada lahan sawah irigasi, sawah tadah
hujan dan lahan kering (Simatupang, P. dkk, 2005).
Badan Litbang Pertanian yang telah menghasilkan berbagai inovasi teknologi
dan Direktorat Teknis terkait. Di antara komponen teknologi yang telah dihasilkan
adalah varietas unggul, Kementerian Pertanian telah melepas lebih dari 70 varietas
unggul kedelai, sebagian di antaranya telah dikembangkan oleh petani, dan sekitar
90% areal pertanaman kedelai dewasa ini telah ditanami dengan varietas unggul.
Secara khusus dalam 5 tahun terakhir Balai Penelitian dan Tanaman KacangKacangan dan Umbi-Umbian (Balitkabi) telah melepas 17 varietas unggul kedelai
(9 varietas berbiji besar dan 8 berbiji sedang). Dengan teknik budi daya yang
tepat, beberapa dari varietas unggul tersebut mampu berproduksi 2,5-3,2 ton per
hektar, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan produktivitas nasional yang baru
mencapai 1,3 ton per hektar. Terdapat beberapa varietas unggul baru kedelai
diantaranya adalah Sinabung, Kaba, Grobogan, Sibayak, Anjasmoro dan lain-lain
(Sinar tani, 2010; Balitkabi, 2007; Balitkabi, 2008).
Rozy F dan Heriyanto (2012) menyatakan bahwa pelepasan varietas unggul
baru tersebut bertujuan untuk meningkatkan hasil petani. Sumbangan varietas
unggul dapat terlihat dari kenaikan tingkat produktivitas dari 0,7 t/ha pada awal
tahun 1970-an menjadi sekitar 1,1 t/ha pada tahun 1989, dan dengan pengelolaan
yang baik dapat mencapai 2,0 t/ha pada tahun 2000 sebagai akibat dari terus
dilepaskannya beberapa varietas kedelai berdaya hasil tinggi. Walaupun demikian
penyebaran varietas kedelai dirasakan masih lambat karena petani belum
mengetahuinya dan benih belum tersedia. Varietas unggul suatu species tanaman
memiliki batas daerah adaptasi atau kesesuaian musim tanam tertentu.
Varietas-varietas unggul yang telah dilepas oleh Badan Litbang Pertanian
tersebut memiliki keragaman potensi hasil, umur panen, ukuran biji, warna biji,
dan wilayah adaptasi. Keragaman sifat varietas-varietas unggul ini berperan
penting dalam pengembangan kedelai mengingat beragamnya kondisi daerah
pengembangan dan preferensi konsumen.
Pada kondisi lahan yang berbeda, pilihan varietas pun harus disesuaikan.
Setidaknya ada 15 varietas kedelai yang dapat ditanam pada lahan sawah dan
lahan kering. Kelima belas varietas kedelai ini dilepas pada periode waktu 2001
hingga 2008. Varietas-varietas tersebut adalah: Kaba, Sinabung, Anjasmoro,
Mahameru, Baluran, Merubetiri, Ijen, Panderman, Gumitir, Argopuro, Arjasari,
Gorobogan, Kipas Merah, Gepak Kuning, dan Gepak Ijo. Umur panen semua
varietas tersebut berkisar antara 73 sampai 100 hari (Humaedah, 2010)
Di Sulawesi Tenggara, minat mengusahakan kedelai cukup tinggi. Hal ini
dapat dilihat dari terbentuknya wilayah-wilayah yang menjadi sentra
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pengembangan kedelai misalanya Kecamatan Moramo, Kecamatan Pallangga,
Tinanggea dan Angata Kabupaten Konawe Selatan serta Kecamatan Pondidaha
dan Wongeduku Kabupaten Konawe. Dari sisi varietas, hasil identifikasi awal
menunjukkan bahwa petani hanya menggunakan benih asalan yang namanya
lokon, wilis, yang sudah menjadi varietas lokal setempat. Produktivitas yang
dicapai adalah 0,6 – 0,8 t/ha (Abidin Z. et al. 2012).
Selanjutnya dari sisi potensi lahan khususnya lahan sawah yang
memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai lokasi pertanaman kedelai yang di
padukan dengan padi sawah cukup besar. Di Kabupaten Konawe luas lahan sawah
adalah sekitar 37.442 ha (BPS, 2009) sebagian besar dari lahan tersebut memiliki
pola tanam padi – padi. Dari hal tersebut terdapat potensi yang cukup besar untuk
memasukkan kedelai sebagai salah satu alternatif dalam pola tanam tersebut
(Abidin Z. et al. 2012). Kajian bertujuan untuk mengetahui sisi agroekonomi
introduksi varietas unggul baru kedelai pada lahan sawah di Sulawesi Tenggara.
METODOLOGI
Kajian di lakukan pada tahun 2009 di Desa Mumundowu Kecamatan
Pondidaha Kabupaten Konawe. Kajian dilakukan dengan metode OFCOR (On Farm
Client Oriented Research) yang merupakan suatu metode kajian dengan
melibatkan petani, penyuluh dan peneliti secara bersama-sama dalam seluruh
tahapan proses pengkajian mulai dari perencanaan, pelaksanaan kajian hingga
evaluasi terhadap hasil pengkajian (Merril-Sand and Allistar, 1988 dalam Widodo
et al, 2005).
Pengkajian dilakukan dalam menggunakan tujuh varietas unggul baru
kedelai yaitu Anjasmoro (0,5 ha), Sinabung (0,6 ha), Kaba (0,25 ha), Malabar (0,3
ha), Sibayak (0,3 ha), Tanggamus (0,25 ha) dan Wilis (0,8 ha) dengan melibatkan
4 orang petani kooperator.
Data yang dikumpulkan adalah jumlah polong berisi, jumlah polong hampa dan
berat biji. Jumlah polong berisi dan polong hampa di ukur pada 5 rumpun yang
berdekatan pada setiap varietas sebagai sampel. Pengambilan sampel tersebut
diulang masing-masing 3 kali. Pengambilan sampel dilakukan pada waktu saat
panen. Untuk pengukuran berat biji, dilakukan dengan cara ubinan dengan ukuran
3 x 4 m yang diulang sebanyak 3 kali pada masing-masing varietas. Selanjutnya
untuk mengetahui perbedaan antar varietas dianalisis dengan uji-t dengan
persamaan mengaju pada Susetyo (2010), dengan persamaan sebagai berikut :
X1 – X 2
t =

(S12) (S22)
+
n1
n2

Dimana:
t
: Nilai t-hitung
X1 : Produksi rata-rata varietas 1 (kg/ha)
X2 : Produksi rata-rata varietas 2 (kg/ha)
n1 : Jumlah sampel varietas 1.
n2 : Jumlah sampel varietas 2.
S12 : Simpangan baku varietas 1.
S22 : Simpangan baku varietas 2.
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Dengan kriteria pengujian:
 Jika nilai atau t-hitung < t-tabel, berarti varietas 1 dan 2 tidak berbeda
nyata pada taraf kesalahan 0,05.
 Sebaliknya, t-hitung > t-tabel, berarti berarti varietas 1 dan 2 tidak berbeda
nyata pada taraf kesalahan 0,05
Untuk mengetahui kelayakan ekonomi introduksi masing-masing varietas,
dilakukan pengumpulan data input dan output usahatani kedelai. Data yang
dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan analisis keuntungan (Samuelson dan
Nordhaus, 1995, Debertin 1986 dan Soekartawi, 2002) dengan persamaan :
Π = Q x pQ - ∑X x Px
Keterangan :
Π
= Keuntungan (Rp/ha)
Q
= Jumlah kedelai yang dihasilkan (Kg/ha)
pQ
= Harga kedelai (Rp/kg)
X
= Jumlah input (kg/liter/HOK)
pX
= harga input (Rp/(kg/liter/HOK))
Usahatani kedelai pada lahan sawah dianggap layak secara finansial jika
nilai B/C lebih dari satu. Formulasi dari B/C adalah (Kasijadi dan Suwono, 2001;
Malian et al. 1997).
Gross B/C

=

PxQ
Bi

Dimana :
P
= Harga produksi (Rp/kg)
Q
= Jumlah Produksi (kg/ha)
Bi
= Biaya produksi ke i (Rp/ha). (i = 1,2,3,...n)
Selanjutnya juga dilakukan uji preferensi petani terhadap varietas-varietas
yang di introduksikan. Uji preferensi dilakukan melalui wawancara terhadap 25
orang petani baik petani kooperator maupun petani lain yang peranah melihat dan
menyaksikan kegiatan demonstrasi lapangan pengembangan varietas unggul baru
kedelai di lahan sawah. Karakteristik yang di lihat preferensinya adalah umur
tanaman, ukuran biji dan warna biji serta produktivitas yang dihasilkan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Wilayah dan Sosial Ekonomi Petani
Pada umumnya di Sultra kedelai diusahakan di lahan kering. Khususnya di
Kabupaten Konawe usahatani kedelai di usahakan di bantaran sungai Konaweeha,
yang membentang dari Kabupaten Konawe Utara hingga Konawe Selatan. Oleh
karena itu dengan kondisi tanah yang senantiasa “baru” setiap tahun, maka
usahatani kedelai di wilayah tersebut cukup bagus, bahkan bagi petani merasa
tidak perlu menggunakan pupuk. Berbeda halnya dengan kondisi di kedua lokasi
pengkajian, dimana di introduksikan teknologi budidaya kedelai di lahan sawah,
dengan menggunakan beberapa varietas unggul. Selama ini sawah tersebut hanya
di tanami padi sawah dengan pola padi – padi. Dengan masuknya kedelai dalam
pola tanam tersebut maka pola tanam berubah menjadi padi – kedelai – padi. Dari
sisi waktu, hal ini terasa tidak menggangu pola tanam yang ada, karena memang
ada selang waktu yang cukup lama anatra musim tanam I dan II. MT I berlangsung
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pada bulan Januari/Februari – April/Mei dan selanjutnya pola tanam II berlangsung
pada Agustus/September–November/Desember. Dengan demikian diintroduksikan
tanaman kedelai pada bulan mei/juni – Agustus/September. Dari sisi ketersediaan
air, pada bulan-bulan tersebut, masih tersedia air irigasi yang cukup di wilayah
pengkajian.
Menyangkut kepemilikan lahan sawah, rata-rata petani di wilayah pengkajian
memiliki lahan sawah berkisar antara 1 – 2 ha. Khususnya pengalaman
mengusahakan kedelai di lahan sawah, sebagian besar belum pernah
melakukannya di lahan sawah mereka pada saat pengkajian ini di laksanakan.
Keragaan Pertumbuhan Varietas Unggul Baru Kedelai di Lahan Sawah
Varietas unggul baru yang diintroduksikan adalah Anjasmoro, Kaba,
Sinabung, Tanggamus, Sibayak, Grobogan dan Wilis. Keadaan pertumbuhan
varietas-varietas tersebut disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Rata-Rata Jumlah Polong dan Jumlah Polong Berisi per rumpun serta Berat
Biji per 12m2 pada 6 Varietas Unggul Kedelai yang Diintroduksikan di
Kabupaten Konawe, 2009
Jumlah Polong
Jumlah Polong
Berat biji
Umur
No.
Varietas
2
Berisi/rumpun
Hampa/rumpun (kg/12m ) panen
1
Sinabung
102,8
1,6
1,04
88
2
Tanggamus
91,6
2,7
1,17
94
3
Sibayak
137,6
3
1,44
94
4
Kaba
51
1,6
1,09
88
5
Wilis
75,4
1,4
1,23
84
6
Anjasmoro
148,2
3
1,72
85
7.
Malabar
52,8
0,6
1,40
78
Pada Tabel 1. Nampak bahwa dari sisi jumlah polong berisi per rumpun, varietas
Anjasmoro adalah yang tertinggi dan varietas Kaba adalah yang terendah.
Selanjutnya dari jumlah polong hampa, nampak bahwa yang paling tinggi polong
hampanya adalah Anjasmoro dan yang paling rendah adalah Malabar. Untuk berat
biji, varietas yang memiliki berat biji paling berat adalah varietas anjasmoro dan
yang paling ringan adalah varietas sinabung.
Produktivitas
Ukuran penting kesesuaian dan daya adaptasi suatu varietas dan teknologi
adalah tingkat produktivitas yang berhasil diperoleh. Dari 7 varietas unggul kedelai
yang diintroduksikan di lahan sawah Desa Mumundowu Kecamatan Pondidaha
Kabupaten Konawe menunjukkan hasil yang relatif lebih baik dibandingkan
produkivitas rata-rata kedelai di Kabupaten Konawe yaitu sebesar 8,36 kw/ha
(BPS, 2009). Hal tersebut juga sekaligus menunjukkan bahwa varietas-varietas
tersebut relatif adaptif dilahan sawah di Kabupaten Konawe disajikan pada Tabel
2
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Tabel 2. Rata-Rata Produktivitas kedelai yang Dicapai di Lahan Sawah Desa
Mumundowu, Konawe tahun 2009
No.
1
2
3
4
5
6
7

Varietas
Anjasmoro
Sinabung
Kaba
Grobogan
Sibayak
Tanggamus
Wilis

Produktivitas (kg/ha)
1.435 a
836 bc
906 bc
1.165 b
1.198 b
976 c
1.026 c

Ket : angka yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukkan tidak adanya perbedaan

Pada Tabel 2 nampak bahwa varietas Anjasmoro adalah varietas yang
memiliki produktivitas yang paling tinggi dan varietas Sinabung adalah yang paling
rendah produktivitasnya dibandingkan dengan varietas lainnya. Hal ini berbeda
dari potensi produktvitas varietas-varietas tersebut, dimana varietas Tanggamus
adalah yang paling rendah dan varietas Grobogan adalah yang paling tinggi.
Selanjutnya dapat pula dilihat bahwa varietas sibayak, tanggamus yang
beradaptasi baik pada lahan kering masam (Balitkabi, 2008) ternyata juga
berproduksi baik di lahan sawah di Kabupaten Konawe. Hal ini kemungkinan besar
karena sebagian besar tanah-tanah di Sulawesi Tenggara adalah tanah Podzolik
Merah Kuning, yang besifat masam.
Sementara itu varietas Sinabung dan Kaba yang daya adaptasinya pada
lahan sawah cukup baik (Balitkabi, 2008), ternyata di Sultra produktifitasnya masih
sangat rendah (>50% dari potensi produksi), meskipun memang telah lebih tinggi
dari rata-rata produktivitas kedelai di Kabupaten Konawe yaitu 8,6 kw/ha (BPS,
2010).
Namun demikian jika dilihat dari sisi perbandingan antara produktivitas yang
diperoleh dan potensi produktivitas varietas-varietas tersebut nampak masih
adanya peluang cukup besar. Secara rinci perbedaan produktivitas yang dicapai
dibandingkan dengan potensi produksi dapat dlihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Senjang Produktivitas yang dicapai dengan potensi hasil varietas kedelai
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Pada gambar 1. nampak bahwa dari 7 varietas yang diintroduksikan,
terdapat 3 varietas yang sejang hasilnya masih > 1 t/ha, bahkan produktivitas
yang diperoleh belum mencapai 50% dari potensi produksi yaitu Sinabung, Kaba
dan Grobogan. Hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya masih terdapat ruang
yang cukup besar dalam mengimprovisasi penerapan teknologi - teknologi untuk
meningkatkan produktivitas varietas-varietas tersebut dilahan sawah di Kabupaten
Konawe.
Analisis Finansial
Analisis finansial menunjukkan bahwa apakah teknologi yang diintrodusir
tersebut menguntungkan jika dibandingkan dengan teknologi eksisting. Hal
tersebut disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Analisis Finansial VUB Kedelai per ha di Kabupaten Konawe, 2009
No.
Uraian
Volume
Harga
Jumlah
1.

2.

Biaya
a. Benih
b. Pupuk
 Urea
 SP-36
 KCl
c. Pestisida
d. Tenaga Kerja
e. Lain-Lain
Produksi

4

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
RCR

Sinabung
Tanggamus
Sibayak
Kaba
Wilis
Anjasmoro
Malabar

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Sinabung
Tanggamus
Sibayak
Kaba
Wilis
Anjasmoro
Malabar

30 kg

10.000

50 kg
100 kg
50 kg

1,300
1,800
3,200

3.020.000
300.000
405.000
65,000
180,000
160,000
135.000
2.080.000
100.000

6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000

5.016.000
5.856.000
7.194.000
5.436.000
6.162.000
8.610.000
6.696.000

836
976
1.199
906
1.027
1.435
1.116

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

1,8
2,1
2,58
1,95
2,21
3,09
2,4

Pada tabel 3 dari semua varietas kedelai yang diintroduksikan menunjukkan
bahwa dari struktur biaya nampak bahwa biaya usahatani masih didominasi oleh
tenaga kerja. Kemudian jika dikaitkan dengan persentase biaya terhadap
penerimaan nampak bahwa sekitar 35 - 65% dari penerimaan digunakan untuk
biaya usahatani kedelai dan sisanya sebesar 40 – 65 % adalah keuntungan petani.
Meskipun secara persentase keuntungan yang diperoleh cukup besar, akan tetapi
secara riel, keuntungan yang diperoleh tersebut relative masih sangat rendah.
Selanjutnya dari sisi kelayakan usaha nampak bahwa semua varietas layak
diusahakan secara ekonomi, dan varietas yang memberikan tingkat kelayakan
tertinggi adalah varietas Anjasmoro dan yang terendah adalah Sinabung. Demikian
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pula halnya jika dilihat dari sisi keuntungan, maka varietas yang akan memberikan
keuntungan yang tertinggi adalah varietas Anjasmoro dan yang terendah adalah
varietas Sinabung.
Kelayakan usahatani kedelai di lahan sawah juga di laporkan oleh Ernawanto
dan Noeriwan (2010) yang melaksanakan penelitian di Jawa Timur bahwa
usahatani kedelai layak diusahakan dnegan nilai R/C berkisar antara 1,36 – 1,89.
Preferensi Petani.
Dari 7 varietas kedelai yang diintroduksikan nampaknya memiliki karakteristi
yang berbeda-beda dan juga di respon secara berbeda oleh petani. Preferensi
petani terhadap 7 varietas kedelai yang diintroduksikan di lahan sawah Kabupaten
Konawe di sajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Preferensi Petani Terhadap 7 Varietas Kedelai yang di introduksikan
Jenis Varietas
Rangking Preferensi Petani
Warna Biji Ukuran Biji
Umur
Produktivitas
Tanaman
a. Sinabung
4
3
5
5
b. Tanggamus
6
6
7
7
c. Sibayak
7
7
6
6
d. Kaba
3
4
3
3
e. Wilis
5
5
4
4
f. Anjasmoro
1
2
2
1
g. Grobogan
2
1
1
2
Pada tabel 4 nampak bahwa dari 4 karakteristik penciri yang di uji
preferensinya kepada petani menunjukkan bahwa dari sisi warna biji, varietas
Anjasmoro adalah pilihan utama, meskipun petani sulit membedakan pilihan antara
Anjasmoro, Malabar, Kaba, Sinabung dan Wilis. Hal ini karena warna biji dari
varietas-varietas tersebut relative sama. Selanjutnya dari sisi ukuran biji nampak
bahwa peta cenderung memilih varietas-varietas yang berbiji besar misalnya
Grobogan dan Anjasmoro. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Krisdiana (2006)
dan Heriyanto dan Sutrisno I (2007) bahwa konsumen lebih menyenangi kedelai
yang bijinya berukuran besar.
Preferensi petani terhadap varietas unggul baru kedelai yang berbiji besar
sejalan dengan Heriyanto dan Imam S. (2003), Heriyanto (2007) dan Heriyanto et
al (2007) bahwa petani cenderung menyenangi varietas kedelai yang berbiji besar.
Lebih lanjut Ruly K (2007) menyatakan bahwa pengusaha tahu dan tempe di Jawa
Barat juga menyenangi varietas kedelai yang berbiji besar.
Selanjutnya ternyata pilihan petani juga lebih mengarah pada umur
tanaman, dimana petani lebih cenderung memilih varietas yang berumur pendek.
Hal ini dapat dilihat dari pilihan petani yang lebih preference terhadap varietas
Grobogan yang berumur 76 hari. Hal ini karena varietas tersebut sangat
memungkinkan untuk ditanam disela musim tanam padi – padi sebagaimana pola
umum pertanaman lahan sawah Kabupaten Konawe saat ini.
Menyangkut pilihan terhadap produktivitas, nampaknya petani lebih memilih
varietas yang memberikan produktivitas yang tertinggi yaitu varietas Anjasmoro
kemudian Grobogan. Yang menarik adalah pilihan petani terhadap varietas kaba,
wilis dan sinabung lebih besar baik dibandingkan dengan varietas sibayak dan
tanggamus, meskipun varietas tersebut Sibayak memberikan produktivitas yang
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lebih tinggi dibandingkan varietas kaba, wilis dan sinabung. Hal ini karena meyakini
bahwa secara deksripsi varietas nampak bahwa potensi varietas kaba, sinabung
dan wilis masih lebih tinggi dbandingkan dengan sibayak an tanggamus.
Secara komulatif dari seluruh karakteristik yang di uji preferensinya kepada
petani nampak bahwa varietas grobokan adalah varietas yang paling disenangi
oleh petani dan varietas sibayak adalah varietas yang paling kurang disukai oleh
petani.
KESIMPULAN
1. Varietas unggul baru kedelai adaptif pada lahan sawah di Sulawesi Tenggara.
2. Diantara 7 varietas yang diujicobakan, varietas Anjasmoro memberikan
produktivitas tertinggi yaitu 1.435 kg/ha dengan nilai keuntungan usahatani
sebesar Rp. 8.610.000 per ha per musim tanam.
3. Usahatani kedelai layak diusahakan pada lahan sawah dengan nilai R/C
berkisar antara 1,8 – 3,0
4. Petani lebih senang pada kedelai yang memiliki biji besar seperti Malabar,
Anjasmoro dan Grobogan.
5. Implikasi kebijakannya adalah Kedelai dapat menjadi salah satu pilihan dalam
pola tanam pada lahan sawah di Sulawesi Tenggara yang satu sisi bertujuan
meningkatkan produksi kedelai nasional dan sekaligus meningkatkan
pendapatan petani.
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SEBAGAI ANTISIPASI PERUBAHAN IKLIM DI MALUKU UTARA
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ABSTRAK
Makalah ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sistem informasi kalender
tanam terpadu di Mlauku Utara, menganalisis tingkat adopsinya di tingkat petani,
dan menyusun langkah-langkah strategis adaptasi terhadap perubahan iklim
sektor pertanian di Maluku Utara. Pengamatan dilakukan dari bulan Januari sampai
dengan Desember 2013 di sentra padi sawah Maluku Utara yaitu Kecamatan
Wasile, Jailolo, Kao Barat, dan Weda Selatan. Hasil menunjukkan bahwa potensi
tanam terbesar padi sawah di Maluku Utara berada pada MT 1 yaitu di musim
hujan sebesar 12535 ha. Di level kecamatan, potensi terbesar berada di kecamatan
Kao Barat seluas 3047 ha dengan waktu tanam November III - Desember I. Potensi
tanam lainnya berada di kecamatan Wasile Timur seluas 2745 ha dengan waktu
tanam Desember II – III; kemudian kecamatan Wasile seluas 2274 ha dengan
waktu tanam November III – Desember I. Potensi serangan OPT terbesar adalah
serangan penggerek batang di Halmahera Timur, Halmahera Barat, dan Pulau
Morotai. Sedangkan wilayah rawan serangan tungro adalah Halmahera Timur dan
Halmahera Tengah. Kendala yang dihadapi dalam implementasi kalender tanam di
Maluku Utara adalah ketersediaan sarana produksi yang belum memenuhi 6 tepat,
jumlah traktor yang belum mencukupi untuk pertanaman serempak, rusaknya
jaringan irigasi sehingga ketersediaan air saat musim tanam terganggu, jumlah
tenaga kerja untuk penanaman terbatas, dan kelembagaan petani yang masih
lemah.

Kata Kunci: Kalender Tanam, Padi sawah, Maluku Utara
PENDAHULUAN

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. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah 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
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Kalender Tanam Terpadu (SI-KATAM Terpadu) sesuai dengan kondisi iklim
berdasarkan prediksi iklim dan musim yang mutakhir.
Manfaat penyusunan Sistem Informasi Kalender Tanam Terpadu adalah:
menentukan waktu tanam setiap musim (MH, MK-1 dan MK-2), menentukan pola
tanam, rotasi tanam dan rekomendasi teknologi pada skala kecamatan, menduga
potensi luas tanam untuk mendukung sistem perencanaan tanam dan produksi
tanaman pangan, mengurangi resiko penurunan dan kegagalan produksi serta
kerugian petani akibat banjir, kekeringan dan serangan OPT. Sistem Informasi
Kalender Tanam Terpadu disusun secara sederhana agar mudah dipahami oleh
pemangku kepentingan, penyuluh, dan kelompok tani dalam mengatur kalender
dan pola tanam padi sesuai dengan kondisi iklim. Informasi yang dihasilkan dalam
SI Katam Terpadu diantaranya adalah: prediksi awal musim hujan, pola tanam,
awal musim tanam, tutup tanam, luas tanam potensial, potensi serangan OPT,
wilayah rawan banjir & kekeringan, resiko penuruan produksi akibat bencana,
rekomendasi varietas padi, dan rekomendasi pupuk dan pemupukan. Makalah ini
bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Kalender Tanam di Maluku Utara dan
merumuskan upaya adaptasi perubahan iklim pada usahatani padi sawah
METODOLOGI
Pengamatan dilakukan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2013 di
sentra padi sawah Maluku Utara yaitu Kecamatan Wasile, Jailolo, Kao Barat, dan
Weda Selatan. Teknik pengambilan data melalui wawancara terstruktur terhadap
20 responden petani padi sawah. Data yang dikumpulkan meliputi evaluasi
kesesuaian informasi Kalender tanam, data sekunder seperti curah hujan,
serangan OPT, maupun pemupukan. Analisis data menggunakan statistik deskriptif
HASIL DAN PEMBAHASAN

Luas (ha)

Potensi Luas Tanam Padi Sawah di Maluku Utara
Berdasarkan hasil analisis data dketahui bahwa potensi tanam terbesar
berada di Kabupaten Halmahera Timur yaitu sebesar 4070 ha, kemudian
Halmahera Utara seluas 3127 ha dan Halmahera Tengah seluas 2107 ha (Gambar
1). Luas potensial yang tertanami di Halmahera Timur ini hanya sebesar 76,36%
dari total luas lahan sawah yang ada. Sedangkan di Halmahera Utara sebesar
100%, dan Halmahera Tengah juga 100%.
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Gambar 1. Potensi luas tanam padi sawah tahun 2013 di Maluku Utara
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Potensi luas tanam terbesar terdapat pada bulan November minggu ke-3
hingga Desember minggu ke-1. Sedangkan waktu tanam dengan luasan terkecil
pada bulan Januari minggu ke-1 hingga ke-2. Waktu tanam tercepat terjadi pada
bulan Oktober minggu ke-2 hingga ke-3 (Tabel 1)
Tabel 1. Potensi luas tanam padi sawah MT 1 tahun 2013/2014
No
1
2
3
4
5

Jadwal tanam
Nov III-Des I
Des II-III
Okt II-III
Nov I-II
Jan I-II
TOTAL

Luas (ha)
5.321
4.304
2.107
453
350
12.535

Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Kalender Tanam
Monitoring penerapan Katam dimaksudkan untuk mendapatkan umpan balik
dari penerapan teknologi yang ada dalam SI katam. Banyak sekali faktor yang
mempengaruhi penerapan teknologi, seperti waktu tanam sangat diengaruhi oleh
ketersediaan air, traktor, tenaga kerja, saprodi, maupun modal. Hal inilah yang
menyebabkan waktu tanam tidak bisa mengikuti rekomendasi Katam. Ketika mau
tanam, tetapi traktor untuk pengolahan lahan tidak mencukupi dan harus antri.
Terkadang waktu tanam petani berada pada kisaran rekomendasi Katam, tetapi
ada kalanya mereka melebihi atau bahkan mendahului rekomendasi Katam
(Gambar 2). Waktu tanam yang tidak banyak sesuai dengan rekomendasi adalah
pada saat Musim Tanam 2. Oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah daerah
untuk mempersiapkan sarana prasarana sebelum musim tanam tiba (Tabel 2)

Gambar 2. Evaluasi hubungan curah hujan dengan rekomendasi katam dan
waktu tanam eksisting di Kecamatan Wasile Timur, Kab. Halmahera Timur
Sedangkan dari aspek potensi serangan OPT, terbesar ada pada wilayah
Halmahera Timur dengan serangan Tungro. Potensi serangan tungro juga
berpeluang terjadi di Halmahera Utara (Tabel 3). Tungro menjadi penyakit yang
perlu diwaspadai karena bisa menurunkan produksi hingga puso. Menurut
Hasanuddin (2002); Ladja dan Widiarta (2012), penularan virus tungro pada
tanaman padi dapat menurunkan hasil sampai 90%, bahkan sampai terjadi puso
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jika tanaman terinfeksi pada fase vegetatif. Penyakit ini hanya dapat ditularkan
dengan bantuan serangga vektor, salah satunya yang paling efisien adalah
Nephotettix virescens secara semipersisten. Penyakit tungro merupakan salah satu
penyakit penting pada padi yang disebabkan oleh infeksi ganda dua virus yaitu
Rice Tungro Bacilliform Virus (RTBV) dan Rice Tungro Spherical Virus (RTSV). Pada
daerah outbreak tungro terjadi perubahan struktur populasi virus, yang dicirikan
oleh berkurangnya diversitas genRTBV, tetapi diversitas genRTSV meningkat.
Tabel
No
1
2
3
4
5
6
7

2. Evaluasi penerapan Katam di sentra padi sawah Maluku Utara
Variabel
Sesuai (%)
tidak sesuai (%)
Tidak tahu (%)
Waktu tanam
30
60
10
Pemupukan
80
10
10
Varietas
40
30
30
Serangan OPT
80
10
10
Kerawanan
50
50
0
Potensi luas tanam
40
50
10
Prediksi hujan
90
0
10

Tabel 3. Potensi serangan OPT padi sawah di Maluku Utara
Jenis OPT
Halmahera
Halmahera
Halmahera
Barat
Timur
Tengah
WBC
ringan
TIKUS
ringan
sedang
ringan
Penggerek Batang
rawan
rawan
sedang
Tungro
ringan
sangat rawan
ringan
Blast
ringan
ringan
BLB
ringan
sedang
-

Halmahera
Utara
ringan
sedang
rawan
-

Strategi Antisipasi Terhadap Dampak Perubahan Iklim di Maluku Utara
Penyimpangan iklim yang terjadi memberikan dampak terhadap penurunan
produksi terutama produksi padi sebagaimakanan pokok. Untuk mengurangi
dampak yang ditimbulkan,maka kemampuanmengantisipasi kejadian iklim
tersebut perlu ditingkatkan dan diperlukan kerja sama antara berbagai instansi dan
pakar. Berkaitan dengan antisipasi iklim, Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian telahmerealisasikan suatu kelompok kerja (POKJA) antisipasi iklim yang
berfungsi sebagai media untuk menghimpun bahanmasukan bagi pengambil
kebijakan dan media komunikasi antarpeneliti dan praktisi yang berhubungan
dengan iklim. Pada moment-moment tertentu membahas mengenai prediksi
musim serta rekomendasi untuk kegiatan pertanian. Berbicaramengenai
penyimpangan iklim, tidak dapat dilepaskan dari prediksi atau forecast yang
dilakukan para ahli. Dengan prediksi yang akurat akan dapat diketahui
pergeseranmusim yang terjadi. Keberhasilan forecast yang diimbangi dengan
pengaturan teknis antisipasi yang tepat tentu akan mengurangi atau
meminimalkan risiko kerugian.
Menurut Balitklimat (2006), untuk mengantisipasi penyimpangan iklim yang
terjadi diperlukan langkah langkah strategis sebagai berikut:
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1. Mengefektifkan informasi prakiraan iklim sebagai langkah awal menentukan
kemungkinan terjadinya kekeringan ataupun pilihan teknologi.
2. Memanfaatkan peta wilayah rawan kekeringan sebagai informasi awal dalam
memantau kekeringan dalam kondisi iklim normal.
3. Melakukan analisis pergeseran musim yang ditetapkan maju atau mundur satu
atau lebih dasarian dari normalnya.
4. Melakukan penampungan air hujan di saluran/sungai mati, dam, reservoir
maupun embung untuk mengisi cadangan air tanah (water rechanging) dan
meningkatkan stok air pada saat terjadi El-Niño. Atau sering disebut dengan
teknologi panen hujan dan aliran permukaan.
5. Melakukan budidaya komoditas pangan berumur pendek dan tahan terhadap
kekeringan yangmengkonsumsi air terbatas, percepatan tanam, dan pergiliran
tanaman padi ke palawija.
6. Optimalisasi pemanfaatan air melalui sistem gogo rancah,
7. Melakukan upaya-upaya penanggulangan potensi kekeringan melalui
pengembangan pompanisasi.
8. Memperbaiki saluran-saluran irigasi dan embung/bendungan agar efektivitas
penggunaannya meningkat, terutama dalam menekan kehilangan air selama
air ditampung di bendungan atau pada saat air dialirkan ke lahan petani.
9. Memonitor dan mengevaluasi daya tampung bendungan, terutama yang
berkaitan dengan proses sedimentasi dan lain-lain.
Menurut FAO (2010), perencanaan untuk adaptasi terhadap perubahan iklim
pada jangka panjang perlu mempertimbangkan kesetaraan gender pula artinya
pengetahuan spesifik atau kearifan lokal dan pengalaman mereka bisa dijadikan
dasar dalam pengambilan keputusan saat kondisi tidak menentu akibat perubahan
iklim. Kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan kondisi pertanian saat ini
dan apa implikasinya terhadap keberlanjutan pertanian jangka panjang. Oleh
karena itu strategi operasionalisasi ke depan harus mengakomodasi kebutuhan
petani laki-laki dan perempuan yang tentunya berbeda sehingga ketahanan
pangan lokal dan regional tetap bisa dikendalikan
KESIMPULAN
1.

2.

3.

Potensi luas tanam padi sawah di Maluku Utara terbesar pada MT 1 yaitu
12.535 ha dengan prediksi curah hujan normal, yang terdiri dari bulan Nov
III-Des I sebesar 5321 ha, Des II-III seluas 4304 ha, Okt II-III seluas 2107
ha, Nov I-II seluas 453 ha, dan Jan I-II seluas 350 ha. Sedangkan pada MT II
seluas 11275 ha. Sedangkan serangan OPT yang potensial adalah tungro
terjadi di Halmahera Timur dan Halmahera Utara. Sedangkan potensi rawan
banjir dan kekeringan tidak ada.
Sosialisasi kalender tanam terpadu dilakukan secara terintegrasi dengan
program daerah seperti Musrenbangtan, rakor P2BN, pekan daerah petaninelayan, pelatihan PTT dengan total peserta adalah 315 orang yang terdiri
dari stakeholder dinas pertanian provinsi dan kab/kota, Bakorluh dan BP4K
kab/kota di Malut, penyuluh, akademisi, dan petani.
Teknologi adaptif perubahan iklim di Maluku Utara seperti teknologi identifikasi
potensi air tanah dan air permukaan, teknologi irigasi tetes dan embung,
varietas padi sawah adaptif dan umur genjah, dan model kawasan rumah
pangan lestari.
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4.

5.
6.

Hasil monitoring penerapan KATAM dilokasi sentra padi sawah menunjukkan
tingkat kesesuaian informasi katam tertinggi adalah prediksi hujan sebesar
90%, serangan OPT 80%, dan pemupukan 80%. Sedangkan ketidaksesuaian
dilapangan terjadi pada waktu tanam (60%).
Updating data iklim menunjukkan data yang fluktuatif dimana puncak hujan
pada tahun 2013 terjadi pada bulan juli untuk Kota Ternate, Agustus untuk
wilayah Bacan, dan April untuk wilayah Galela, Halut.
Disarankan dalam penerapan KATAM memperhatikan simpul kritis berupa
akurasi data/info/ rekomendasi yg diberikan oleh Katam dan efektivitas
penerapan KaTam di lapangan untuk meningkatkan/mengamankan hasil
tanaman oleh karena itu diperlukan penajaman umpan balik Katam
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ABSTRAK
Dampak yang dikhawatirkan dari perubahan iklim antara lain menurunnya produksi
padi. Cuaca ekstrim dalam bentuk kekeringan dan banjir juga dapat menurunkan
produksi dan intensitas tanam. Produksi padi tahun 2013 (ARAM I) diperkirakan
hanya meningkat 0,31% dibandingkan produksi tahun 2012. Hal ini
mengindikasikan, diperlukan upaya yang sangat berat untuk bisa mencapai
sasaran produksi padi tahun 2014 sebesar 76,5 juta ton atau diperlukan
peningkatan produksi sebesar 10,5% untuk bisa mencapai surplus beras 10 juta
ton pada tahun 2014. Badan Litbang Pertanian telah menghasilkan berbagai
varietas unggul padi seperti umur pendek, toleran terhadap cekaman kekeringan
dan banjir. BB-Padi bersama BPTP dapat memetakan varietas yang sesuai dengan
preferensi konsumen, agroekosistem, dan permasalahan wilayah setempat
minimal di tingkat kabupaten akan memperkecil dampak negatif perubahan iklim
dan didukung dengan sistem penyediaan benih yang memenuhi kriteria 6 tepat.

Kata kunci: Teknologi spesifik lokasi, varietas, benih
PENDAHULUAN
Fenomena perubahan iklim telah menjadi kenyataan yang tercermin dari
makin seringnya terjadi cuaca ekstrim yang menyebabkan banjir dan kekeringan
dengan intensitas yang lebih tinggi. Penelitian Aldrian dan Djamil (2006)
menunjukkan jumlah bulan dengan curah hujan ekstrim cenderung meningkat
dalam 50 tahun terakhir, terutama di kawasan pantai.
Dampak yang dikhawatirkan dari perubahan iklim antara lain menurunnya
produksi padi. Di Indonesia, komoditas padi memegang peranan penting sebagai
bahan pangan utama yang diperlukan oleh lebih dari 237 juta penduduk dan
sekitar 13% di antaranya tergolong miskin. Meskipun perubahan iklim juga dapat
menimbulkan dampak positif terhadap upaya peningkatan produksi padi seperti
China, dengan menggandakan intensitas tanam di wilayah utaranya, dari satu kali
menjadi dua kali dalam setahun (Lin dan Conway, 2010), namun, perubahan iklim
umumnya berdampak negatif terhadap pengadaan pangan, terutama di wilayah
tropis (Howlett, 2010).
Kerentanan terhadap Banjir dan Kekeringan
Perubahan iklim menyebabkan curah hujan tinggi pada bulan tertentu
mengakibatkan pola tanam baku tidak bisa diikuti. Banjir sebagai dampak langsung
dari perubahan iklim telah terjadi di berbagai daerah. Banjir berakibat buruk pada
petani kecil yang hidup pada sawah tadah hujan dataran rendah di banyak pulau
di Indonesia.
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Wahyunto (2005) menghitung luas lahan sawah rawan banjir di Pulau Jawa
menemukan dari sekitar 3,5 juta hektar lahan sawah sebanyak 4,5% termasuk
wilayah sangat rawan banjir dan 30,3% wilayah rawan banjir (Tabel 1). Di
beberapa daerah, beberapa varietas lokal padi cukup toleran terhadap
banjir/rendaman tetapi memiliki hasil yang rendah. Di daerah di mana varietas
padi unggul tetapi tidak toleran rendaman dibudidayakan, petani seringkali
menderita kerugian disebabkan oleh banjir bandang yang datang secara periodik
selama musim hujan. Pemecahan masalah yang berkelanjutan dan permanen
diperlukan untuk mengatasi banjir atau rendaman ini. Salah satu solusi adalah
mengembangkan varietas unggul toleran rendaman yang lebih mungkin akan
cepat diadopsi oleh petani di daerah sasaran (Septiningsihet al., 2009).
Tabel 1. Luas areal padi rawan banjir di Pulau Jawa (Wahyunto, 2005).
Provinsi
Sangat
Rawan
Kurang
Tidak
Total
Rawan
rawan
rawan
sawah (ha)
Jawa Barat
27.654
205.304
324.734
409.984
967.676
Banten
7.509
53.472
89.291
42.259
192.531
Jawa
49.569
503.803
188.688
303.346
1.045.406
Tengah
Jokyakarta
15.301
34.459
13.622
63.382
JawaTimur 105.544
306.337
533.447
359.630
1.304.958
Total
162.622
1.084.217
1.170.619
1.128.841
3.573.953
Persen
4,5
30,3
32,7
32,5
100
Catatan:
Sangat rawan = frekuensi banjir 4-5x/5 th; dan luas tanaman padi puso >30%
Rawan = frekuensi banjir 3x/5 th; dan luas tanaman padi puso 20-29%.
Kurang rawan = frekuensi banjir 1-2x/5 th dan luas tanaman padi puso 10-19%
Tidak rawan = tidak ada banjir dalam 5 th

Di sisi lain, cuaca ekstrim dalam bentuk kekeringan juga dapat menurunkan
produksi dan intensitas tanam. Sekitar 1 juta ha dari 5,14 juta ha lahan di Sumatera
dan Jawa tergolong rentan terhadap kekeringan (Tabel 2).
Tabel 2. Luas areal padi rawan kekeringan di Indonesia (Wahyunto, 2005).
Provinsi
Sangat rawan
Rawan
Total sawah
(ha)
Jawa Barat
30.863
971.475
Banten
26.588
192.904
Jawa Tengah
2.322
142.575
1.053.882
Yokyakarta
3.652
69.093
JawaTimur
1.580
70.802
1.313.726
Bali
14.758
85.525
Nusa Tenggara
38.546
105.687
214.576
Lampung
29.378
168.887
278.135
Sumatera Selatan
184.993
439.668
Sumatera Utara
2.055
342.159
524.649
Total
73.881
1.099.964
5.143.602
Persentase (%)
1,4
21,4
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Kenaikan Muka Air Laut
Di Indonesia, lebih dari 50% produksi padi berasal dari daerah pesisir yang
umumnya rawan genangan akibat naiknya permukaan air laut (Bappenas, 2010).
Naiknya muka air laut akan mengurangi luas lahan sawah di pesisir pantai Jawa,
Bali, Sumatera Utara, Lampung, NTB, dan Kalimantan. Naiknya muka air laut akan
merusak infrastruktur dan meningkatkan salinitas tanah dan hidrologi yang akan
mengganggu pertumbuhan tanaman (Las et al., 2008b). Potensi pengurangan luas
lahan sawah akibat kenaikan muka air laut di Jawa berkisar antara 113.000146.000 ha, Sulawesi 14.000-17.000 ha, dan Sumatera Utara 1.300 ha (Handoko
et al., 2008).
Handoko et al. (2008) mengemukakan, apabila tidak ada upaya adaptasi
perubahan iklim, maka tahun 2050 diperkirakan produksi padi akan menurun 2027% dibandingkan dengan kondisi iklim pada tahun 2006. Potensi penurunan
produksi tersebut terkait dengan berkurangnya luas lahan sawah. Penurunan
produksi padi pada tahun 2050 akibat penyusutan lahan sawah karena naiknya
muka air laut diperkirakan mencapai 4,3 juta ton GKG atau 2,7 juta ton beras.
Angka ini didasarkan pada tingkat penurunan produktivitas dan indeks pertanaman
dibandingkan dengan kondisi saat ini.
Salinitas
Salinitas terjadi akibat meningginya muka air laut yang kemudian mengaliri
areal tanam di kawasan pesisir sehingga tanaman terpapar oleh air berkadar
garam tinggi (>4 mmhos/cm) (Sheehy et al., 2005). Tanaman padi umumnya tidak
toleran terhadap salinitas, sehingga produksi padi pada lokasi yang berkadar
garam tinggi akan menurun.
ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
Terdapat dua pendekatan untuk meningkatkan kelenturan pertanian
terhadap perubahan iklim, yaitu mitigasi dan adaptasi (Tsugihoro dan Kume,
2009). Teknologi mitigasi bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca
(GRK) dari lahan pertanian guna mengurangi laju perubahan iklim global,
khususnya pada lahan pertanaman padi sawah, antara lain: (a) penggunaan
varietas yang mempunyai emisi GRK yang lebih rendah, (b) penerapan teknologi
pemupukan, dan (c) penerapan teknologi pengelolaan air dan tanah. Sedangkan
teknologi adaptasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian
dengan perubahan iklim, antara lain teknologi varietas unggul toleran salinitas,
kekeringan dan rendaman (Las et al., 2008a).
Perubahan iklim dan dampaknya akan berlangsung bertahun-tahun, dan
upaya adaptasi sangat diperlukan (Wassmanet al., 2009). Perubahan ini terutama
penting di negara berkembang karena negara-negara tersebut diperkirakan
menanggung beban dampak perubahan iklim (Howlett, 2010).
Dari berbagai komoditas pertanian, tanaman pangan paling rentan terhadap
dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, upaya adaptasi perubahan iklim untuk
tanaman pangan mendapat prioritas utama di samping komoditas lainnya
(Bappenas, 2010) yang mencakup :
 Perbaikan manajemen pengelolaan air, termasuk sistem dan jaringan irigasi
 Pengembangan teknologi panen air (embung, dam parit) dan efisiensi
penggunaan air seperti irigasi tetes dan mulsa.
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Pengembangan jenis dan varietas tanaman yang toleran terhadap cekaman
lingkungan seperti kenaikan suhu udara, kekeringan, genangan (banjir),
dan salinitas.
Pengembangan teknologi pengelolaan tanah dan tanaman untuk
meningkatkan daya adaptasi tanaman.
Pengembangan sistem perlindungan usahatani dari kegagalan akibat
perubahan iklim atau crop weather insurance.

Varietas Toleran Cekaman Lingkungan
Toleran Banjir/Genangan. Badan Litbang Pertanian telah menghasilkan
berbagai varietas padi toleran
banjir, dengan mengintroduksikan gen
Submergence1 (Sub1) kedalam tanaman padi (Tabel 3). Gen Sub1 adalah
ethylene-response-factor, semacam gen yang memberi sifat toleran rendaman
melalui pengurangan sensitivitas tanaman padi terhadap ethilen, yang merupakan
hormon yang mendorong proses perpanjangan tanaman. Introduksi gen ini
memungkinkan tanaman bertahan dalam keadaan terendam selama 10-14 hari.
Tabel 3. Varietas unggul baru padi toleran rendaman
Varietas
Persilangan
Tahun
Potensi hasil
Dilepas
(t/ha)
Inpara 4
Swarna Sub1
2010
7,63
Inpara 5
IR-64 Sub1
2010
7,2
Inpara 30
Ciherang
2012
9,2
Sub1
Sumber : BB Padi 2013

Rasa nasi
Pera
Sedang
Sedang

Toleran Kekeringan. Mekanisme tanaman padi menghadapi cekaman
kekeringan dilakukan melalui dua cara yaitu : (1) melalui pengaturan pembukaan
stomata, dan (2) merakit varietas umur pendek yang dikenal dengan escape
mechanism (Davies dan Kozlowski, 1977; Nobel et al., 1978). Beberapa varietas
berumur genjah sampai sangat genjah disajikan pada Tabel 4. Penggunaan
varietas sangat genjah ini dapat melepaskan tanaman dari ancaman kekeringan.
Tabel 4. Varietas unggul baru padi umur genjah
Varietas
Umur
Tahun
(hari)
Dilepas
Inpari 12
103
2009
Inpari 13
103
2009
Inpari 18
102
2011
Inpari 19
104
2011
Inpari 20
104
2011
Inpari
103
2011
Sidenuk
Sumber : BB Padi 2011

Potensi hasil
(t/ha)
8,0
8,0
9,5
9,5
8,8
9,1

Rasa
Nasi
Pera
Pulen
Pulen
Pulen
Pulen
Pulen

Toleran Salinitas. Dengan berubahnya iklim global, pada saat ini daerah-daerah
sentra produksi padi di pesisir pantai terancam cekaman salinitas. Penggunaan
varietas toleran merupakan cara paling efektif untuk memanfaatkan potensi lahan
salin dalam program peningkatan produksi padi. Sampai saat ini belum ada
varietas unggul baru yang dilepas khusus untuk daerah salin atau berkadar garam
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tinggi (> 7 mmhos/cm). BB-Padi sedang merakit varietas yang lebih toleran
dibanding Siak Raya, Lambur, atau Dendang yang saat ini digunakan sebagai
varietas pembanding yang masih berada pada tahap pengujian daya hasil galurgalur toleran salinitas
TANTANGAN DAN PELUANG INOVASI TEKNOLOGI SPESIFIK LOKASI
Kebutuhan beras Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan sekitar 60 juta
ton. Pada saat ini tingkat produksi baru mencapai 38 juta ton. Tambahan 22 juta
ton harus dapat dicapai melalui program intensifikasi, ekstensifikasi dan
diversifikasi. Peningkatan permintaan ini harus dipenuhi dengan luas lahan sawah
yang semakin menurun, lebih sedikit air tersedia, lebih sedikit tenaga kerja di
pedesaan dan bahan kimia yang semakin mahal dan terbatas.
Presiden memerintahkan peningkatan produksi padi sebesar 5% per tahun
mulai tahun 2011 untuk mengamankan kebutuhan dalam negeri dan pencapaian
surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014. Dari total luas panen padi 13,4 juta
hektar dan produktivitas 5,136 t/ha produksi padi yang dapat dicapai tahun 2012
sebesar 69,05 juta ton gabah atau meningkat 5,05% dibandingkan produksi padi
tahun 2011 (Tabel 5). Produksi tahun 2013 (ARAM I) diperkirakan hanya
meningkat 0,31% dibandingkan produksi padi tahun 2012. Hal ini
mengindikasikan, diperlukan upaya yang sangat berat untuk bisa mencapai
sasaran produksi tahun 2014 sebesar 76,5 juta ton atau diperlukan peningkatan
produksi sebesar 10,5% untuk bisa mencapai surplus beras 10 juta ton pada tahun
2014.
Tabel 5. Perkembangan produksi padi dan surplus beras 2012-2014 untuk
mencapai surplus 10 juta ton beras tahun 2014 (Ditjen Tanaman Pangan,
2012)
Tahun

2010
2011
2012
20131)
2014

Sasaran Produksi
Padi
Beras
Pening(Ton GKG)
(ton)
katan
(%)
66.469.394
65.740.946
69.056.126
69.271.053
76.567.719

37.222.861
36.956.560
38.823.354
38.944.186
43.046.372

3,33
(1,10)
5,04
0,31
10,53

Jumlah
penduduk
(jiwa)

237.556.363
241.095.953
244.688.283
248.334.138
252.034.317

Total
Kebutu
han Per
kapita
(kg/tah
un)
139,15
137,06
135,01
132,98
130,99

Kebutuhan
Beras
(ton)

Surplus
Beras
(ton)

33.055.968
33.045.274
33.034.584
33.023.897
33.013.214

4.166.893
3.914.286
5.788.770
5.920.289
10.033.157

1)

ARAM I, 2013
Asumsi:
a. Laju peningkatan penduduk 1.49% per tahun
b. Konsumsi beras per kapita per tahun menurun 1.50%/tahun dari tahun 2010, 139.15 kg
c. Koversi padi ke beras 56.22%

Tantangan yang dihadapi salah satunya adalah senjang produktivitas padi
sawah antar provinsi sangat tinggi (Gambar 1). Produktivitas tertinggi terdapat di
propinsi-propinsi sentra produksi padi seperti Sulawesi Selatan, Banten, Jawa
Tengah, Bali, Jawa Barat, Jawa Timur, dan D.I. Yokyakarta dengan rataan tingkat
produktivitas di atas 5 t/ha, yang mencakup 54,4% dari total areal panen padi
seluas 13,4 juta ha. Kecenderungan yang sama juga ditunjukkan oleh
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produksitivtas padi gogo. Produktivitas padi gogo tertinggi juga terdapat di
provinsi-provinsi dengan produktivitas padi sawah yang juga tinggi (BPS, 2013).
(Ku/ha
)

Gambar 1. Produktivitas padi sawah diberbagai provinsi di Indonesia, 2012
(BPS, 2013).
Peningkatan produksi padi tahun 2014 kelihatannya masih difokuskan pada
upaya peningkatan produktivitas melalui program SL-PTT yang direncanakan
seluas 4 juta ha (Ditjentan, 2012). Hal tersebut mengindikasikan peningkatan
produktivitas harus dicapai berdasarkan kemampuan petani memperkecil senjang
hasil antara budidaya di tingkat petani dengan teknik budidaya terbaik yang dapat
dilakukan petani.
Penggunaan varietas unggul yang bersifat broad adaptation seperti halnya
varietas IR-64 dewasa ini telah berubah kepada penggunaan VUB spesifik lokasi.
Istilah High Yielding Variety – varietas berdaya hasil tinggi – berubah menjadi
varietas moderen karena tidak semua varietas unggul mampu memberikan hasil
yang tinggi pada kondisi lingkungan yang beragam (De Datta, 1981). Hal ini
mengindikasikan perlunya varietas-varietas berdaya hasil tinggi pada kondisi
spesifik lokasi. Ketersediaan berbagai alternatif pilihan varietas unggul pada suatu
wilayah akan berdampak terhadap stabilitas ketahanan pangan terhadap cekaman
biotik dan abiotik di wilayah tersebut.
Ketersediaan benih bermutu merupakan persyaratan utama untuk inovasi
spesifik lokasi mendukung adaptasi perubahan iklim dalam pencapaian surplus 10
juta ton beras. Benih bermutu adalah benih dengan tingkat kemurnian dan vigor
yang tinggi. Penggunaan benih bermutu bersama-sama dengan terobosan
teknologi budidaya lainnya akan memberikan efek sinergisme kepada peningkatan
hasil padi sawah. Benih varietas unggul berperan tidak hanya sebagai pengantar
teknologi juga menentukan potensi hasil yang bisa dicapai, kualitas gabah yang
akan dihasilkan, dan efisiensi produksi.
Penerapan Pengelolaan Tanaman dan sumber daya Terpadu (PTT)
didasarkan pada 4 prinsip utama yaitu: (1) PTT merupakan suatu pendekatan agar
sumber daya tanaman, lahan dan air dapat dikelola sebaik-baiknya, (2) PTT
memanfaatkan teknologi pertanian terbaik yang dihasilkan dengan memperhatikan
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unsur keterkaitan sinergis antar komponen teknologi, (3) PTT memperhatikan
kesesuaian teknologi dengan lingkungan fisik maupun sosial ekonomi petani, dan
(4) PTT bersifat partisipatif yang berarti petani berperan serta menguji dan memilih
teknologi yang sesuai dengan keadaan setempat dan kemampuan petani melalui
proses pembelajaran serta menguji dan memilih teknologi yang sesuai dengan
keadaan setempat dan kemampuan petani melalui proses pembelajaran (Badan
Litbang, 2007).
Model usahatani dan paket teknologi serta pola pengembangannya harus
ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan wilayah serta disesuaikan
dengan kebutuhan pasar (Feder et al., 1985; Noltze et al., 2012), sehingga
kegiatan pengembangan sistem usahatani tersebut diharapkan dapat
meningkatkan ketahanan pangan dan mendorong berkembangnya sistem dan
usaha agribisnis di pedesaan.
KESIMPULAN
1. Varietas unggul yang digunakan menentukan inovasi budi daya lainnya. Badan
Litbang Pertanian telah menghasilkan berbagai varietas unggul padi seperti
umur pendek, toleran terhadap cekaman kekeringan dan banjir, dengan
tingkat potensi hasil yang relatif tinggi. BB-Padi bersama BPTP memetakan
varietas yang sesuai dengan preferensi konsumen, agroekosistem, dan
permasalahan wilayah setempat, minimal di tingkat kecamatan. Dengan
mengembangkan varietas unggul spesifik lokasi sesuai pola tanam di wilayah
sasaran yang dipandu dengan teknologi Kalender Tanam akan memperkecil
dampak negatif perubahan iklim.
2. Dalam implementasi PTT ada beberapa komponen teknologi yang masih dapat
digabung sehingga menjadi lebih sederhana. Bagi petani, setiap komponen
teknologi yang diterapkan berarti penambahan biaya produksi, sehingga
penyederhanaan komponen teknologi menjadi penting dalam meningkatkan
efisiensi produksi.
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ABSTRAK
Salah satu dampak nyata perubahan iklim di daerah kepulauan adalah naiknya
tinggi muka laut (TML). Indonesia merupakan negara kepulauan utama di dunia
dengan garis pantai sekitar 95.181 km. Kajian dampak biofisik dan social economic
kenaikan tingi muka laut akibat perubahan iklim di wilayah kepulauan Indonesia
perlu dilakukan secara spatial dan temporal karena variabilitasnya yang tinggi
antar waktu dan wilayah. Tulisan ini mengulas secara deskriptif dari berbagai
literature terkait kenaikan tinggi muka laut dan dampak biofisik perubahan iklim di
wilayah pesisir Maluku Utara serta dampaknya secara langsung pada sector
pertanian. Disamping itu juga dilakukan analisis trend perubahan parameter iklim
di salah satu stasiun iklim di Maluku Utara. Beberapa laut yang mempengaruhi
peraiaran di Maluku Utara adalah Laut Maluku, Laut Seram, Samudera Pacifik dan
Peraiaran Halmahera. Hasil berbagai kajian menunjukkan bahwa kenaikan tinggi
muka laut di perairan Halmahera dan Samudare Pacifik adalah salah satu pola
kenaikan muka laut tertinggi di wilayah perairan Indonesia. Dan perairan Maluku
merupakan perairan Indonesia yang memiliki arus yang sangat kuat. Kenaikan
muka laut ini akan memberikan dampak biofisik hilangnya lahan-lahan pertanian
potensial di wilayah pesisir akibat abrasi dan salinitas air laut. Disamping itu
kenaikan muka laut ini juga memicu terjadi banjir (coastal flooding). Hal ini
didukung oleh berbagai hasil penelitian bahwa Maluku Utara merupakan wilayah
yang memiliki potensi tanah logsor, banjir dan genangan. Analis data iklim dari
ogimet 12 tahun terakhir menunjukkan adanya trend perubahan intensitas curah
hujan dan angin. Perubahan pola curah hujan akan berpengaruh pada pola
pertanian dan perubahan pola angin akan berpengaruh pada pola pergerakan air
laut.

Kata kunci: Tinggi muka laut, Maluku Utara, Biofisik dan perubahan iklim
PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan utama di dunia dengan garis
pantai sekitar 95.181 km. Sebagian besar kegiatan social ecomi berlangsung di
wilayah pesisir. Sehingga wilayah pesisir memegang peranan yang cukup penting
dalam kehidupan sosial ekonomi bangsa Indonesia.Wilayah pesisir merupakan
wilayah yang sangat dinamis karena dipengaruhi oleh tinggi muka laut dan
perubahan kenaikan muka laut merupakan salah satu dampak nyata perubahan
iklim di wilayah pesisir.
Hubungan daratan dan Lautan adalah hubungan yang sangat unik,
sehingga daerah kepuluan mempunyai system iklim yang unik juga. Oleh
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karenanya studi perubahan iklim dalam hal ini kenaikan muka laut harus dilakukan
secara specific sehingga kajian dampak kenaikan muka laut terhadap kehidupan
social, ekonomi maupun ekologi harus dilakukan secara specifik pula. Tulisan ini
mengulas secara deskriptif dari berbagai literatur dan hasil penelitian terkait
tentang kenaikan muka laut di wilayah peraian Maluku Utara sebagai salah satu
provinsi kepulauan di Indonesia.
Kenaikan muka laut akan menyebabkan kerusakan biofisik yaitu
berubahnya struktur tanah karena genangan air laut dengan kandungan garamnya
(salinitas) menyebabkan tingkat kesuburan tanah bekurang. Sehingga tidak dapat
digunakan untuk kegiatan budidaya pertanian. Dampak lebih lanjut adalah
hilangnya lahan-lahan potensial pertanian karena abrasi air laut.
Disamping kenaikan tinggi muka laut, dampak lain perubahan iklim adalah
berubahnya parameter iklim baik trend maupun polanya. Salah satu parameter
iklim utama yang banyak di analisis adalah curah hujan karena variabilitasnya yang
tinggi baik secara spatial maupun temporal. Perubahan pola curah hujan pada
akhirnya menyebabkan perubahan pola budidaya pertanian.
METODOLOGI
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literature dari
penelitian-penelitian sebelumnya. Disamping itu juga dilakukan analisis trend
parameter iklim di salah satu pusat social economi masyarakat di Maluku Utara
tepatnya di statiun meteorologi Babullah (00.47 LU dan 127. 23 BT) kota Ternate.
Data yang digunakan adalah data iklim harian ogimet selama 12 tahun. Data oginet
dapat di unduh pada www. oginet.com. Analisis ini ditujukan untuk melihat
perubahan parameter iklim di walayah tersebut. Area kajian dalam penelitian ini
adalah wilayah perairan Maluku Utara dimana dipengaruhi oleh beberapa sistem
perairan yaitu Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut seram dan samudara pasifik
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kenaikan Tinggi Muka Laut
Kajian tentang tinggi muka laut di beberapa perairan di Indonesia dilakukan
dengan menggunakan data multi satelite Altimetri (Dharmawan, 2010). Hasil
penelitian menunjukkan telah terjadi kenaikan muka laut di beberapa perairan di
Indonesia. Adapun kenaikan tinggi muka laut bervariasi antar wilayah (table 1) .
Kenaikan muka laut berdasarkan hasil penelitian ini paling tinggi terjadi di perairan
Halmahera, Laut Arafuru dan Samudera Pasifik.
Tiga perairan dengan kenaikan muka laut paling tinggi ini merupakan
perairan yang mempengaruhi wilayah kepulauan Maluku Utara. Hal ini dapat
disimpulkan bahwa kenaikan muka laut diwilayah Maluku Utara paling tinggi di
wilayah Indonesia yang sudah pasti mempengaruhi kehidupan social, ekonomi dan
ekologi. Hasil penelitian lain terkait kenaikan muka laut di wilayah Maluku Utara
dilaporkan oleh Ibnu Sofyan dkk, 2011. Penelitian ini menggunakan data altimeter
menunjukkan bahwa kenaikan tinggi muka laut 0.2 cm/tahun sampai 0.6 cm/
tahun dengan rata-rata kenaikan muka laut adalah 0.6 cm/tahun. Kenaikan tinggi
muka laut tertinggi terjadi di Samudera Pasifik dan tertinggi di perairan selatan
pulau Jawa.
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Tabel 1. Perubahan tinggi muka laut beberapa perairan Indonesia.
No
Perairan
Perubahan tinggi muka laut (mm)
1
Samudera Hindia dekat Sumatera
-0.46
2
Selat Malaka
+1.45
3
Laut Bangka
-4.15
4
Samudera Hindia Perairan terbuka
+0.56
5
Selat sunda
+1.85
6
Laut Jawa
+0.76
7
Selat Bali
+1.76
8
Selat Makasar 1
+2.05
9
Selat makasar 2
+2.07
10
Laut Flores
+2.03
11
Laut Banda
+3.21
12
Laut seram
+3.14
13
Perairan Halmahera
+4.02
14
Laut Arafuru
+7.99
15
Samudera Pasifik
+6.06
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya tentang
kenaikan tinggi muka laut tertinggi di Samudera Pacifik. Ini menunjukkan bahwa
kenaikan tinggi muka laut di Maluku Utara termasuk yang tinggi di indonesia.
Kajian lebih lanjut sangat diperlukan untuk langkah adaptasi. Sehingga kerugian
akibat kenaikan muka laut ini dapat diminimalkan
Kecepatan arus permukaan
Penelitian tentang tinggi muka laut di perairan Indonesia dilakukan dengan
menggunakan data satelite altimetri jason 1 (Widyastuti, 2010). Pola dari
pergerakan arus laut permukaan secara global dapat dipetakan dengan bantuan
satelite ini. Penelitian ini menggunakan data tahun 2002-2009. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa kecepatan gelombang laut rata-rata di wilah Indonesia
adalah 450-550 cm/s. Dan kecepatan gelombang permukaan paling tinggi di
wilayah Indonesia adalah pada perairan Maluku dan Karimata dengan kecepatan
800 cm/s hingga 1200 cm/s. Sedangkan daerah yang rata-rata berarus lemah
yakni di Laut Jawa, perairan selatan Pulau Jawa dan Laut Sulawesi dengan kisaran
kecepatan arus laut kecil yakni sebesar 0 – 400 cm/s.
Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa perairain Maluku yang
merupakan salah satu perairan yang mempengaruhi perairan Maluku Utara
memiliki kecepatan gelombang permukaan paling tinggi di Indonesia. Hasil
Penelitian oleh Kementrian Lingkungan Hidup juga menunjukkan tingkat
kerawanan Maluku Utara terhadap banjir, tanah longsor dan genanngan.
Kenaikan muka laut merupakan salah satu pemicu banjir yaitu dikenal dengan
istilah coastal flooding. Lebih lanjut potensi genangan menunjukkan potensi
genangan oleh air laut yang menyebabkan degradasi lahan karena salinitas air laut
mampu mengurangi kesuburan tanah.
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Tabel 2. Potensi bencana Provinsi Maluku Utara

Dampak biofisik kenaikan muka laut
Chen dan Zong, 1998 menjelaskan bahawa dampak biofisik kenaikan
tinggi muka laut adalah:
1. Kenaikan air bawah permukaan yang menyebabkan genangan dan pada
akhrinya dapat mengurangi hasil pertanian
2. Peningkatan intentsitas dan frekwensi banjir
3. Intrusi air laut yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan air untuk
kebutuhan domestik
4. Pemunduran garis pantai. Hal ini menyebabkan berkurangnya lahan-lahan
potensial untuk pertanian
Hasil penelitian di Indonesia tentang dampak kenaikan muka laut terhadapa
penurunan lahan dan produksi padi baru dilakukan di pulau-pulau besar Indonesia
dan belum dilakukan di wilayah kepulauan sementara dampak sea level rise itu
paling dirasakan di daerah kepulaua. Hasil penelitian Boer , 2011 menunjukan
bahwa terjadi penurunan produksi akibat peningkatan salinitas tanah karena
genangan air laut. Penelitian ini perlu dilakukan di daerah-daerah kepulauan di
Indonesia.
Tabel 3. Efek kenaikan tinggi muka laut terhadap penurunan lahan sawah sampai
tahun 2050
Wilayah

Luas baku
sawah (ha)

Jawa dan Bali
Kalimantan
Sumatera
Sulawesi
Nusa Tenggara

3309264
995919
2340642
892256
341304

Penurunan
luas lahan
sawah (ha)
182556
25372
3170
79701
2123

Kerugian
setara GKG
(juta ton)
3,067
0,190
0,038
0,956
0,025

kerugian
setara beras
(juta ton)
1,932
0,119
0,024
0,602
0,016

Sumber : Pedum Adaptasi perubahan iklim sektor pertanian, Badan Litbang pertanian
2011

Perubahan Trend Curah Hujan
Perubahan trend curah hujan di kota Ternate disajikan pada gambar 1.
Analisis lima tahunan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan intensitas curah
hujan baik pada tahun 2001-2006 maupun 2007-2012. Namun pada tahun 20012006 fluktuasi curah hujan antar bulan lebih rendah dibandingkan tahun 20072012. Sedangkan pola curah hujan lima tahunan juga terjadi perubahan dimana
terjadi pergeseran puncak hujan.
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Gambar 1. Trend curah hujan dari tahun 2001-2012

Perubahan Trend Suhu Udara

Perubahan trend suhu udara disajikan pada gambar 2. Pada analisis 12
tahunan terlihat adanya peningkatan suhu udara di Kota Ternate. Namun trend
perubahannya terlihat berbeda jika dilakukan pada analisis 6 tahunan. Pada tahun
2001-2006 terlihat bahwa terjadi penurunan suhu udara, namun pada 6 tahun
berikutnya 2007-2012 suhu udara cenderung meningkat. Hal ini sejalan dengan
berbagai hasil penelitian di berbagai belahan bumi, bahwa saat ini suhu udara
cenderung meningkat
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Gambar2. Trend suhu udara dari tahun 2001-2012
KESIMPULAN
Peningkatan tinggi muka laut di perairan sekitar Kepualauan Maluku Utara
adalah yang paling tinggi di perairan Indonesia. Impak biofisik dari peningkatan
muka laut terhadap sekor pertanian adalah degradasi lahan baik luasannya
maupun kualitas lahannya karana abrasi dan salinitas air laut. Hasil analisis data
ogimet selama 12 tahun (2001-2012) menunjukkan adanya perubahan pola
parameter iklim. Terjadi peningkatan intensitas hujan dan pola bulanan curah
hujan pun berubah. Analisis suhu udara pun menunjukkan adanya peningkatan
suhu udara dalam masa 12 tahun tersebut. Perubahan biofisik lahan akibat
peningkatan suhu muka laut dan perubahan pola iklim baik curah hujan maupun
suhu udara akan memberikan dampak pada sector pertanian. Langkah-langkah
adaptasi terhadap perubahan ini perlu terus diupayakan.
DAFTAR PUSTAKA
Badan Litbang Pertanian. 2011. Pedum Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Pertanian.
Jakarta.
Boer, R. at al. 2011. Dampak kenaikan muka air laut pada penggunaan lahan
sawah di kawasan pantura. Laporan Akhir Konsorsium Penelitian dan
Pengembangan Perubahan Iklim Sektor Pertanian.
Chen, Y dan Y. Zong. 1998. Major impact of sea-level rise on Agriculture in the
Yangtze Delta Area around Shanghai. Apply Geography 19 (1999) 69-84
Dharmawan, Saha Aswina. 2010. Studi Sea Level Rise (SLR) Menggunakan data
multi satellite altimetry. Tugas Akhir . Teknik Geomatika, Fakultas Teknik
Sipil dan Perencanaan Kelautan ITS. Surabaya.
Kementrian Negara Lingkungan Hidup. 2007. Analisis potensi rawan bencana
alam di papua dan Maluku (tanah longsor-banjir-gempa bumi-tsunanmi).
Laporan akhir. Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan
Kapasitas

356

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Sofyan, Ibnu at al. 2011. Memahami dan mengantisipasi dampak perubahan iklim
pada pesisir dan laut Indonesia Bagian Timur . Jurnal Meteorologi dan
Geofisika Volume 12 No 1 tahun 2011: 53-64
Widyastuti, Rahma at al. 2010. Pemodelan pola arus laut permukaan di Perairan
Indonesia menggunakan data satellite altimetry. Tugas Akhir. Teknik
Geomatika, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Kelautan ITS. Surabaya.

Prosiding Seminar Regional: Akselerasi Inovasi Teknologi Pertanian Mendukung
Ketahanan Pangan Dalam Mengantisipasi Perubahan Iklim Di Wilayah Kepulauan

357

KAJIAN TEKNOLOGI PASCAPANEN BUAH PEPAYA
(Carica papaya L.) DALAM UPAYA MENGURANGI KERUSAKAN
DAN MENGOPTIMALKAN HASIL PEMANFAATAN PEKARANGAN
1

2

Desy Nofriati1 dan Yopi Saleh2

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Utara
Email: desy.nofriati@gmail.com

ABSTRAK
Buah pepaya merupakan salah satu buah yang mudah mengalami kerusakan
terutama kerusakan mekanis dan pembusukan setelah pemanenan. Kajian
dilakukan bertujuan untuk mengetahui cara pemanenan dan mengetahui jenis,
tanda dan penyebab kerusakan pada buah pepaya. Kajian ini penting untuk
menunjang optimalisasi hasil pemanfaatan pekarangan dan mensosialisasikan
teknologi pascapanen buah pepaya. Kajian dilakukan dengan metode pengamatan
dilapangan yaitu di jalan Babakan Raya Darmaga dan percobaan dengan
membandingkan masa simpan buah pepaya yang mengalami kerusakan awal
dengan buah pepaya yang tidak mengalami kerusakan awal. Hasil pengamatan
menunjukkan bahwa kerusakan mekanik seperti memar dan luka pada buah
merupakan kerusakan utama buah pepaya dilapangan yang disebabkan oleh
penanganan panen dan pasca panen yang tidak baik. Buah pepaya yang
mengalami kerusakan mekanik dapat memicu kerusakan yang lebih besar seperti
kerusakan oleh kapang dan bakteri

Kata kunci : pepaya, pascapanen, kerusakan mekanik
PENDAHULUAN

Buah pepaya (Carica papaya L.) merupakan salah satu buah yang penting
terutama dinegara-negara ASEAN. Buah pepaya mempunyai nilai ekonomi yang
cukup tinggi. Pepaya termasuk dalam lima besar jenis buah-buahan yang
berpotensi di Indonesia. Buah pepaya merupakan buah yang penting untuk pasar
lokal dan merupakan bisnis yang sangat menguntungkan baik bagi petani maupun
pedagang (Sunarjono, H. 1998). Apabila dikaitkan dengan program pemanfaatan
pekarangan lingkup Kementerian Pertanian RI bahwa, mengembangkan budidaya
pepaya merupakan salah satu upaya untuk menjaga kelestarian program tersebut
mengingat pepaya termasuk tanaman buah yang berumur panjang.
Salah satu faktor yang mempengaruhi selera konsumen adalah kualitas
buah. Buah pepaya yang berkualitas baik akan berasa manis, tidak lembek, warna
daging buah merah segar, dan kulit buah licin atau tidak ada kecacatan fisik seperti
layu, terluka, tergores, memar dan terbelah ( Asiah, 2002). Buah pepaya yang
disukai konsumen adalah buah yang segar, manis, daging buah tebal, penampakan
buah menarik, buah tidak terlalu besar dan warnanya menarik.
Secara fisis tekstur buah pepaya sangat lembut dan mudah rusak karenanya
dalam perdagangan nasional dan internasional buah ini berada jauh dibelakang
pisang dan nenas. Oleh karena itu mempertahankan mutu buah terutama setelah
panen sangat penting sehingga buah dapat terhindar dari kerusakan fisik maupun
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kimia yang dapat menyebabkan kerusakan bauh yang lebih besar dan dapat
menurunkan mutu buah, (Mifra, S.K. 1994).
Buah pepaya matang merupakan buah yang disukai untuk sarapan dan
makan malam karena dapat diperoleh sepanjang tahun. Enam puluh persen dari
buah pepaya matang dapat dimakan. Kandungan rata-rata per 100 g bagian yang
dapat dimakan adalah 86,6 g air, 0,5 g protein, 0,3 g lemak, 12,1 g karbohidrat,
0,7 g serat serat, 204 mg kalium, 34 mg kalsium, 11 mg fosfor, 1 mg besi, 450 mg
vitamin A, 74 mg vitamin C, 0,03 mg tiamina, 0,5 mg miasina, dan 0,04 mg
riboflavin nilai energinya 200 kJ/ 100. Gula – gula utamanya ialah sukrosa
(48,3%), glukosa (29,8%) dan fruktosa (21,9%), (Natawidjaja, P. S. 1983).
Pepaya dapat tumbuh diwilayah yang panas dengan curah hujan yang
memadai dan suhunya berkisar antara 21-230C. Rasa buah akan lebih baik jika
pepaya ditanam pada musim hangat dan cerah tetapi hasil produksinya akan
sangat tinggi pada ketinggian sekitar sekitar 1000 m dpl, (Ashari, S. 1995).
Pemanenan pepaya dapat dilakukan pada saat semburat garis berwarna
kuning pada ujung buah telah muncul. Indikator ini menunjukkan bahwa buah siap
dipanen. Perubahan warna pada ujung buah dari hijau menjadi kuning kemerahan
(firm ripe) sekitar 3/4 dari ukuran buah dan mencapai kematangan setelah 4-5
hari penyimpanan. Beberapa metode nondestruktif seperti pengukuran reflaktan
melalui penyinaran sinar tampak (NIR) dapat memberikan informasi kematanagn
buah papaya tampa merusak tekstur ataupun warna.
Mikroorganisme seperti kapang, bakteri dan virus merupakan kontaminan
penyebab kerusakan buah pepaya. Buah dapat terinfeksi sejak di lapang atau sejak
buah belum dipetik dan selama pemetikan. Penanganan pascapanen yang tidak
baik dapat menyebabkan pelukaan (memar dan lembek) hal ini biasanya
disebabkan buah jatuh atau tergores oleh benda tajam atau digigit serangga.
Pelukaan buah merupakan awal dari kerusakan yang lebih besar. Tujuan
pengkajian ini adalah mengetahui pascapanen, jenis dan penyebab kerusakan
buah pepaya (Carica papaya L).

METODOLOGI
Peralatan dan bahan yang digunakan adalah, pisau, plastik, kamera, bahan
yang digunakan adalah buah pepaya. Penelitian dilakukan dengan metode
pengamatan di lapang, wawancara dan percobaan. Pengamatan di lapang
dilakukan dengan mengamati penyimpanan buah pepaya setelah panen,
mengamati kualitas buah tanpa kerusakan dengan buah yang mengalami
kerusakan setelah panen dan mengidentifikasi jenis kerusakan buah yang timbul.
Wawancara dilakukan dengan petani dan pedagang buah pepaya yang
berlokasi di jalan Babakan Raya, Kabupaten Bogor. Adapun percobaan dilakukan
dengan mengamati dan membandingkan kerusakan buah pepaya dengan kondisi
mengalami kerusakan setelah panen (dikupas) dan buah pepaya yang tidak
mengalami kerusakan setelah panen (dikupas). Kedua perlakuan disimpan dalam
kemasan plastik PE dan disimpan pada suhu dingin.
Perlakuan:
a. Buah pepaya tanpa adanya kerusakan dan dikupas (A1)
b. Buah pepaya yang mengalami kerusakan dikupas (A2)
(semua perlakuan dikemas dalam plastik PE dan disimpan pada suhu dingin)
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Gambar 1. Buah Utuh tanpa kerusakan (kiri) dan buah utuh dengan kerusakan
awal (kanan)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di lapang diketahui bahwa
jenis kerusakan yang sering kali terjadi pada buah pepaya setelah panen adalah
kerusakan mekanik berupa memar dan luka dengan tanda-tanda kerusakan; buah
menjadi lunak, kulit terkelupas, dan warna disekitar buah yang lembek menjadi
lebih gelap (kehitaman).
Kerusakan mekanik pada buah pepaya secara umum dapat disebabkan oleh
cara panen yang tidak tepat serta pengangkutan buah yang tidak memperhatikan
sifat fisis buah. Selama pengangkutan terjadi penumpukkan buah yang dapat
mempermudah terjadinya pelukaan antar buah dan kontaminasi mikroorganisme
(Ryall, A.L , et al, 1983).
Tabel 1 menunjukkan secara jelas bahwa secara umum jenis kerusakan yang
terjadi pada kedua perlakuan buah selama penyimpanan adalah terjadinya
kerusakan mekanik yaitu buah mudah memar dan mengalami pelukaan. Kerusakan
mekanik ini dapat diamati berdasarkan kondisi tekstur buah selama masa simpan.
Kerusakan ini lebih banyak terjadi pada saat di lapang (sebelum dipanen).
Cara panen yang tidak tepat dapat melukai kulit buah atau daging buah
dikarenakan tekstur buah pepaya yang sangat lembut. Umumnya petani
melakukan pemanenan dengan menggunakan galah, cara seperti ini dapat
menyebabkan luka akibat benturan atau goresan alat panen. Buah yang jatuh
diatas permukaan tanah dapat menyebabkan pelukaan dan memar pada buah.
Pelukaan dapat juga terjadi akibat gigitan serangga atau burung selama buah
berada pada pohonnya.
Kerusakan buah pada saat panen dapat diminimalisir dengan memperhatikan
cara panen. Penggunaan alat panen yang dapat melukai buah sekecil mungkin
harus dihindari. Cara panen yang terbaik adalah dengan memetik langsung,
penggunaan tangga dapat membantu memetik buah pada pohon yang tinggi.
Memisahkan buah pepaya dari induknya (pohon) sebaiknya menggunakan pisau
yang tajam dan bersih, tangkai buah harus tetap dipertahankan pada buah, hal ini
penting untuk diperhatikan sebagai upaya memperkecil kontaminasi
mikroorganisme pada celah pelukaan pada buah pepaya.
Penanganan yang kasar terhadap buah pepaya pada saat memindahkan
buah dari lokasi panen ke wadah atau box mobil pada saat pengangkutan
merupakan faktor lain yang dapat mempercepat kerusakan buah. Masyarakat
umum sangat terbiasa menumpuk produk pertanian pada masa pengangkutan.
Khusus untuk buah pepaya, potensi kerusakan buah pada saat pengangkutan
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sangat tinggi. Buah yang posisinya paling bawah akan terhimpit sehingga menjadi
lembek, dan buah yang berada ditengah akan menjadi panas sebagai akibat
akumulasi respirasi dan transpirasi buah yang lain, akibatnya aktifitas pematangan
buah oleh etylen tidak dapat dihindari. Sebagai buah klimaterik, kondisi ini dapat
mempercepat kematangan dan dapat menular pada buah yang lain. Apabila hal
ini terjadi maka asam organik pada buah akan terhidrolisis dan dapat
menyebabkan buah berkurang rasa manis dan tekstur menjadi lembek karena
telah masuk pada tahap lewat matang (busuk) (Pantastico, Er. B. 1986).
Tabel 1. Kerusakan Buah Selama Penyimpanan
Hari ke
Perlakuan

1

2

3

4

Indikator Kerusakan
Penampakan
Bau
Fisis

Tekstur

Warna

A1

Segar

Tdk bau

Keras

Merah
kehijauan

A2

Segar

Tdk bau

Keras

Merah
kehijauan

A1

Warna merah
pada bagian
memar lbh terang

Bau
matang

Keras/
memar
lembut

Merah
agak merata

A2

Segar

Bau
matang

Keras

A1

Warna merah
pada bagian
memar lbh terang

Bau busuk

lembut/
memar
bonyok

Merah
merata

A2

Segar

Bau
matang

lembut

Merah
merata

A1

Warna merah
pada bagian
memar lbh terang

Bau busuk

Bonyok

Merah ada
fungi putih,
abu-abu

A2

Segar

Bau busuk

Bonyok

Merah
merata

Merah
agak merata

Menurut Muchtadi (1992), buah yang mengalami luka dan memar akan
menjadi gerbang bagi kerusakan buah yang lebih parah baik kerusakan oleh
aktivitas enzim (biokimia) maupun kerusakan mikroorganisme seperti kapang dan
bakteri. Aktivitas enzim dapat memacu perubahan substrat, warna, serta komposisi
zat terlarut yang terdapat dalam buah yang selanjutnya akan menstimulasi kerja
mikroorganisme lainnya.
Buah yang berair akan memberi kondisi lingkungan yang cocok bagi
pertumbuhan kapang seperti Colletotricum gloesporides sebagai faktor yang dapat
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mempercepat pembusukan, dalam waktu yang lama bakteri akan tumbuh
sehingga kerusakan buah semakin besar. Mikroorganisme yang mengkontaminasi
buah pepaya akan bertambah banyak selama masa penyimpanan, dalam waktu
yang bersamaan miroorganisme tersebut akan mengeluarkan sisa-sisa
metabolismenya yang berpangaruh pada kerja enzim dan berdampak pada
lunaknya daging buah, berair, bau alkohol dan buah mengalami pembusukan yang
berat akhirnya buah tidak dapat dikonsumsi (Kader, A. A. 1992).
Buah pepaya kupas yang berasal dari buah yang tidak mengalami kerusakan
mekanik dengan perlakuan dingin dapat menjaga tekstur buah selama masa
simpan. Berdasarkan pengamatan (tabel 1) diketahui bahwa buah pepaya yang
tidak mengalami kerusakan mekanik, tekstur buah keras, tidak ditumbuhi oleh
kapang, dan belum busuk sampai hari kedua. Sementara, buah pepaya yang
berasal dari buah yang mengalami kerusakan mekanik menunjukkan tekstur yang
lunak dan mengeluarkan aroma yang tajam (bau busuk). Kondisi ini dapat terjadi
sebagai akibat aktivitas enzim polipenolase yang dapat menghidrolisis etanol
sehingga memunculkan bau alkohol (Kartasapoetra, A.G. 1989). Buah pepaya juga
mulai ditumbuhi oleh kapang dan. secara umum buah pepaya mengalami
pembusukan (rusak) pada hari ketiga penyimpanan.

Gambar 2. Buah kapas tanpa kerusakan (kiri) dan buah kapas
dengan kerusakan (kanan) selama masa simpan
KESIMPULAN
Secara umum jenis kerusakan yang terjadi pada buah pepaya adalah
kerusakan mekanik. Kerusakan mekanik disebabkan oleh penanganan pascapanen
yang tidak baik. Buah pepaya yang mengalami kerusakan mekanik dapat memicu
kerusakan yang lebih besar seperti kerusakan oleh kapang dan bakteri.
Berdasarkan hasil kajian disarankan pembungkusan buah utuh setelah panen
dengan kertas; tissu atau koran bekas yang halus dan lembut selama masa
pengangkutan atau peyimpanan digudang perlu diperhatikan sebagai upaya
menghindari terjadinya kerusakan mekanik setelah panen.
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ABSTRAK
Ubi jalar atau ketela rambat (ipomoea batatas) adalah sejenis tanaman yang
akarnya dapat dimakan. Semua varietas ubi jalar pada prinsipnya dapat digunakan
dalam pembuatan tepung, Tepung ubi jalar merupakan hancuran ubi jalar yang
dihilangkan sebagian kadar airnya. Tepung ubi jalar tersebut dapat dibuat
langsung dari ubi jalar yang dihancurkan kemudian dikeringkan, ubi jalar yang
dihaluskan (digiling) dengan tingkat kehalusan ± 80 mesh. Kadar air maksimal
tepung ubi jalar adalah 15%. Tujuan penelitian ini di harapkan dapat memberikan
informasi tentang tanaman ubi jalar sebagai salah satu sumber karbohidrat yang
dapat diolah dalam pembuatan tepung ubi jalar putih dan tepung sagu fortifikasi
ikan sidat. Maka peneliti menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), yang
terdiri dari satu faktor dengan jenis tepung ubi jalar, tepung sagu, fortifikasi
tepung ikan sidat. Tekstur, berkisar antara 0,37 N – 3,64 N, warna kecerahan
berkisar antara 52,17 – 57,00, Kadar Air berkisar antara 3,47% - 5,98%, kadar
Lemak 17,36% - 18, 10%, kadar protein 0,37% - 3,64%, kadar Abu 2,35% 2,48%, karbohidrat 2,39% - 6,93%. Aroma 2,81 – 3,91 (Agak suka – suka), warna
2,81 – 3,87 (agak suka – suka), Rasa 2,31- 4,04 (tidak suka – suka), Tekstur 2,80–
3,20 (agak suka – sangat suka). Perlu penambahan zat gizi lannya seperti vitamin,
mineral untuk memperkaya nilai gizi food bar s sebagai makanana siap saji
berenergi dan bergizi.

Kata kunci : food bars, tepung ubi jalar putih, tepung ikan sidat, dan tepung sagu.
PENDAHULUAN

Ubi jalar atau ketela rambat (Ipomoea batatas) merupakan komoditas
pertanian yang memiliki prospek cerah pada masa yang akan datang, karena
disamping dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan juga dapat diproyeksikan
sebagai bahan industri. Kontribusi Maluku Utara terhadap produksi ubi jalar
dengan luas panen 29,80 Ha, produksi 65,87 ton, dan jumlah total 1,90 ton/Ha
pada tahun 2011 (Dinas Pertanian Kota Ternate, 2011).
Pangan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia.
Di Indonesia kebutuhan pangan utama adalah beras, jagung, ubi kayu dan ubi
jalar. Salah satu usaha yang dapat meningkatkan ketersediaan pangan adalah
pemanfaatan hasil-hasil pertanian yang ada walaupun belum dimanfaatkan secara
ekonomis serta diintensifkan penggalian sumber-sumber bahan pangan baru.
Persediaan pangan diupayakan lebih besar melalui teknologi pangan dapat
dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, memanfaatkan bahan-bahan hasil
pertanian yang sampai saat ini penggunaannya masih terbatas. Kedua, mengkaji
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karakterisasi untuk mendasari pemanfaatan bahan tersebut dan mengolah atau
memperbaiki proses tradisional yang telah ada.
Sebagai bahan yang mengandung karbohidrat tinggi, umbi-umbian tersebut
dapat dimanfaatkan sebagai tepung umbi, tepung komposit dan tepung pati.
Namun pemanfaatan pati dari umbi-umbian masih terbatas akibat kurangnya
informasi sifat fisikokimia, dan teknologi prosesnya. Ikan sidat juga merupakan
sumber vitamin. Vitamin A, dan sumber mineral penting seperti zat besi, yodium,
seng, selenium, dan kalsium yang kesemuanya erat kaitannya dengan defisiensi
zat gizi mikro.
Keuntungan yang bisa diperoleh dari food bars berbahan baku tepung ubi
jalar putih yaitu adanya nilai gizi dalam food bars seperti kalori, karbohidrat, gula
reduksi, lemak protein, air, abu, serta serat. Kandungan protein dalam ubi jalar
putih 0,89%. Begitu juga dengan warna yang dihasilkan terhadap produk ini cukup
menarik yaitu putih kecoklatan serta tekstur yang dihasilkan padat dan tidak rapuh
sehingga membuat food bars ini tahan terhadap gesekan selama pengemasan dan
penyimpanan (Soekarto, 1981).
Ubi jalar dapat diproses menjadi tepung yang bisa diolah menjadi aneka
produk makanan yang mempunyai nilai tambah tinggi. Proses penepungan dapat
mengkonversi bahan pangan lokal menjadi produk pangan bernilai gizi tinggi,
bernilai tambah, dan bercita rasa sesuai selera masyarakat, serta harganya
terjangkau oleh masyarakat luas. Tepung ubi jalar putih memiliki kandungan
protein yang cukup tinggi sehingga baik digunakan untuk menghasilkan aneka
produk pangan yang mempunyai nilai gizi, seperti food bars. Bahan baku
pembuatan food bars adalah tepung ubi jalar putih dan tepung sagu fortifikasi
tepung ikan sidat yang meningkatkan cita rasa, sebagai sumber protein, dan
sumber karbohidrat. Melalui penelitian ini dalam pembuatan food bars dengan
pemanfaatan tepung ubi jalar putih dan tepung sagu fortifikasi tepung ikan sidat
terhadap hasil analisis sifat fisikokimia dan organoleptik food bars yang dihasilkan.
METODOLOGI
Penelitian ini dilaksanakan pada April - Juni 2013. Pembuatan Food bar
dilakukan pada Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian
Kampus II Universitas Khairun. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Tepung Ubi Jalar putih, tepung sagu, dan tepung ikan sidat, air, telur, susu
bubuk, fanily, dan bahan-bahan untuk analisis kimia. Alat yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Sautan, wadah, baki, blender, alat perajang, ayakan, dan
timbangan analitik.
Penelitian ini menggunakan RAL (Rancangan Acak Lengkap) yang terdiri dari
satu faktor dengan jenis Tepung ubi jalar, tepung sagu, fortifikasi tepung ikan
sidat. Proporsi Tepung ubi jalar : 70%, 65%, 60%, 55%, 50% Tepung sagu, 30%,
30%, 30%, 30%, 30%. Tepung ikan sidat 0%, 5%, 10%, 15%, 20%. Bahan
tambahan : air 500 ml, susu bubuk 15g, telur 30 ml, lemak 20 g, gula 20 g, fanily
10 g. Mixing dilakukan hingga adonan sudah tercampur semua dan merata, atau
tidak lengket, lalu adonan siap untuk dicetak. Faktor yang diteliti yaitu sifat
fisikokimia produk food bars.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Salah satu produk olahan ubi jalar yang dapat dikembangkan adalah food
bars. Dapat dikonsumsi sebagai makanan siap ssaji yang memenuhi kebutuhan

energi harian manusia dan dalam keadaan darurat (bencana) dapat digunakan
sebagai salah satu makanan darurat (emergenci food) bagi masyarakat indonesia
yang ada didaerah bencana. Food bars adalah produk pangan padat yang
berbentuk batang atau bulat dan merupakan campuran dari berbagai bahan kering
seperti sereal, kacang-kacangan, buah-buahan kering yang digabungkan menjadi
satu dengan bantuan binder. Pada penelitian ini binder yang digunakan adalah
tepung ubi jalar (Antarlina, 1999).

nilai rata-rata kadar air
(%)

Kadar Air
Kadar air merupakan banyaknya air yang terkandung dalam bahan yang
dinyatakan dalam persen. Kadar air juga salah satu kerakteristik yang sangat
penting pada bahan pangan, karena air dapat mempengaruhi penampakan,
tekstur, dan cita rasa pada bahan pangan. Kadar air dalam bahan pangan ikut
menentukan kesegaran dan daya awet bahan pangan tersebut, yang tinggi kadar
air mengakibatkan mudahnya bakreri, kapang, dan khamir untuk berkembang
biak, sehingga akan terjadi perubahan pada bahan pangan Rendahnya kadar air
suatu bahan pangan merupakan salah satu faktor yang dapat membuat bahan
pangan awet. (Winarno, 1997).
Analisa rata-rata kadar air Food bar dengan tepung terigu, dan tepung sagu
fortififkasi tepung ikan sidat dilihat pada Gambar 1 :
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

3.47

3.82

T1

T2

4.57

T3
Perlakuan

5.30

T4

5.98

T5

Ket:
T1 = T. ubi jalar 70%, T. Sagu
30%, T. Ikan sidat
0%
T2 = T. ubi jalar 65%, T. sagu
30%, T. ikan sidat
5%
T3 = T. ubi jalar 60%, T. sagu
30%, T. ikan sidat
10%
T4 = T. ubi jalar 55%, T. sagu
30%, T. ikan sidat
15%
T5 = T. ubi jalar 50%, T. sagu
30%,
T. ikan sidat 20%

Gambar 1. Grafik rata-rata nilai kadar air food bar dengan tepung ubi jalar
putih, dan tepung sagu, fortifikasi tepung ikan sidat.
Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa kadar air food bar berkisar antara
3,47% - 5,98%. Hal ini menunjukan bahwa kadar air food bar terendah yaitu
(3,47%), pada perlakuan (T1) dengan mengunakan tepung ubi jalar putih 70%,
tepung sagu 30%, dan fortifikasi tepung ikan sidat 0%, sedangkan tertinggi yaitu
(5,98%) pada perlakuan (T5). Perlakuan T5 mempunyai kadar air yang lebih tinggi
dibandingkan dengan perlakuan T1, T2, T3, dan T4. Kadar air food bar ini sesuai
dengan SNI 01-2886-2000 yaitu kadar air food bar maksimal 4% (Standardisasi
Nasional Indonesia, 2000). kadar air mempunyai hubungan erat dengan sifat
garing dan kerenyahan produk food bar.
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Hasil analisis ragam menunjukan bahwa food bar dengan tepung ubi jalar
putih, dan tepung sagu fortifikasi tepung ikan sidat memberikan pengaruh yang
tidak berbeda nyata.
Kadar Lemak
Lemak atau minyak merupakan sumber energi yang paling efektif
dibandingkan dengan karbohidrat dan protein. Hamper semua bahan pangan
banyak mengandung lemak dan minyak, terutama bahan yang berasal dari hewan.
Analisis kadar lemak yang terdapat di bahan pangan dapat dilakukan dengan
mengekstraksi lemak. Namun mengekstrasi lemak secara murni sangat sulit
dilakukan, sebab pada waktu mengekstraksi lemak, akan terekstraksi pula zat-zat
yang larur dalam lemak seperti sterol, fosfolipid, asam lemak bebas, minyak atsiri
dan pigmen (Ketaren, 1986).
Ket:
T1 = T. ubi jalar 70%, T. Sagu 30%,
Ikan sidat 0%
T2 = T. ubi jalar 65%, T. sagu 30%,
ikan sidat 5%
T3 = T. ubi jalar 60%, T. sagu 30%,
ikan sidat 10%
T4 = T. ubi jalar 55%, T. sagu 30%,
ikan sidat 15%
T5 = T. ubi jalar 50%, T. sagu 30%,
T. ikan sidat 20%

T.
T.
T.
T.

Gambar 2. Grafik rata-rata nilai kadar lemak food bar dengan tepung ubi jalar
putih, dan tepung sagu, fortifikasi tepung ikan sidat.

Berdasarkan Gamabar 2, terlihat bahwa kadar lemak food bar berkisar
antara 17,36% - 18,10%. kadar lemak tertinggi adalah (18,10%) yaitu pada
perlakuan (T1), sedangkan terendah adalah (17,36%) yaitu pada perlakuan (T5).
Hal ini disebabkan karena pada saat proses pembuatan Food bar lemak masih
banyak menempel, karena menggunakan alat miksernya tidak begitu larut
sehingga kandungan lemaknya sangat tinggi. Sedangkan kadar lemak food bar
berdasarkan SN1 01-2973-1992 berkisar antara 10,49%.
Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa kadar lemak food bar dengan
subtitusi tepung ubi jalar putih, dan tepung sagu, fortifikasi tepung ikan sidat
memberikan pengaruh yang sangata berbeda nyata ini dapat dilihat pada.
Kadar Protein
Protein merupakan suatu polimer heterogen dari molekul-molekul asam
amino (Winarno, 1986). Dalam protein globuler, rantai-rantai samping hidrofilik,
polar, berada dibagian luar dan rantai samping hidrofobik, non polar, tersusun
pada permukaan dalam (Fessenden 1999), sehingga protein tersebut relatif
mempunyai kelarutan yang tinggi didalam air atau didalam larutan garam encer
pada nilai pH di bawah atau di ats titik isoelektrik (putranto, 1992).
Analisa rata-rata kadar protein Food bar dengan tepung terigu, dan tepung
sagu fortififkasi tepung ikan sidat dilihat pada Gambar 3.
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nilai rata-rata protein
(%)

3.64

4.00

3.40

3.00
1.84

2.00
1.00

1.18
0.37

0.00
T1

T2

T3

T4

Ket:
T1 = T. ubi jalar 70%, T. Sagu
30%, T. Ikan sidat 0%
T2 = T. ubi jalar 65%, T. sagu
30%, T. ikan sidat 5%
T3 = T. ubi jalar 60%, T. sagu
30%, T. ikan sidat 10%
T4 = T. ubi jalar 55%, T. sagu
30%, T. ikan sidat 15%
T5 = T. ubi jalar 50%, T. sagu
30%, T. ikan sidat 20%

T5

Perlakuan

Gambar 3. Grafik rata-rata nilai kadar protein food bar dengan tepung ubi
jalar putih, dan tepung sagu, fortifikasi tepung ikan sidat.
Berdasrkan gambar 3. Rata-rata kadar protein food bar berkisar antara
0,37 - 3,64 kadar protein tertinggi adalah (3,64) yaitu pada perlakuan (T4)
sedangkan terendah adalah (0,37) pada perlakuan (T1). Pada Gamabr 13 terlihat
food bar dengan tepung ubi jalar putih 70%, dan tepung sagu 30%, tanpa
penambahan bahan fortifikasi tepung ikan sidat pada perlakuan (T1) yaitu, 0%
sedangkan food bar sdengan tepung ubi jalar putih 50%, tepung sagu 30%, dan
bahan fortifikasi tepung ikan sidat 20% pada perlakuan (T5), nilai kadar proteinnya
sedikit rendah. Semakin banyak tepung ubi jalar putih yang ditambahkan maka
kandungan protein pada food bars semakin sedikit. Kadar protein food bars
menurut SNI 01-2886-2000 berkisar antara 8,04,%.
Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa food bars dengan tepung ubi jalar
putih, dan tepung sagu, fotifikasi tepung ikan sidat memberikan pengaruh yang
sangat berbeda nyata. Dari Tabel 3 berdasarkan analisis bahwa perlakuan TI
dengan tepung tepung ubi jalar 70%, dan tepung sagu 30%, fortifikasi tepung
ikan sidat memiliki kadar protein sesuai dengan standar SNI.

Rata-rata nilai kadar
abu

Kadar Abu
Abu adalah zat anorganik sisa pembakaran dari senyawa organik (Sudarmajid,
1997). Dalam bahan pangan, selain abu terdapat pula komponen lain yaitu miniral.
Kadar abu dalam bahan pangan sangat pengaruh sifat dari bahan pangan. Menurut
Winarno (2002), kadar abu merupakan jumlah total unsur-unsur miniral atau zat
anorganik baik yan dibutuhkan oleh tubuh maupun yang tidak dibutuhkan oleh
tubuh. Kadar abu food bar berdasarkan SNI 01-2886-2000 yaitu 1,5%. Rata-rata
nilai kadar abu food bar dengan subtitusi tepung ubi jalar putih, dan tepung sagu,
fortifikasi tepung ikan sidat dapat dilihat pada Gambar 4:
2.50

2.48

2.46

2.45

2.43
2.38

2.40

2.35

2.35
2.30
2.25
T1

T2

T3

T4

Ket:
T1 = T. ubi jalar 70%, T. Sagu 30%,
T. Ikan sidat 0%
T2 = T. ubi jalar 65%, T. sagu 30%,
T. ikan sidat 5%
T3 = T. ubi jalar 60%, T. sagu 30%,
T. ikan sidat 10%
T4 = T. ubi jalar 55%, T. sagu 30%,
T. ikan sidat 15%
T5 = T. ubi jalar 50%, T. sagu 30%,
T. ikan sidat 20%

T5

Gambar 4. Grafik rata-rata nilai kadar abu food bars dengan tepung ubi jalar
putih, dan tepung sagu, fortifikasi tepung ikan sidat.
368

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Berdasarkan Gambar 4, kadar abu food bar dengan tepung ubi jalar putih,
dan tepung sagu, fortifikasi tepung ikan sidat. berkisar antara 2,35% - 2,48%.
Kadar abu tertinggi pada food bar dengan tepung ubi jalar putih 70%, tepung sagu
30%, fortifikasi tepung ikan sidat 0% adalah 2,48% yaitu pada perlakuan (T1),
sedangkan terendah 2,35%, pada perlakuan (T5). Abu merupakan residu
anorganik sisa dari pembakaran. Residu anorganik biasanya terdapat dalam bahan,
dalam bentuk senyawa seperti natrium, kalium, kalsium dan silica (Joslin, 1970).
Kadar abu food bar pada tepung ubi jalar putih, dan tepung sagu, fortifikasi tepung
ikan sidat. tidak memenuhi persyratan kualitas standar di Indonesia. Hasil analisa
ragam menunjukan bahwa food bar dengan tepung ubi jalar putih, dan tepung
sagu, fortifikasi tepung ikan sidat. memberikan pengaruh yang berbeda nyata
terhadap kadar abu food bar.

nilai rata-rata karbohidrat
(%)

Karbohidrat
Karbohidrat adalah senyawa yang dapat diartikan sebagai polisakarida keton
yang mempunyai rumus CH2O dan juga derivatnya. Senyawa tadi yaitu karbohidrat
dalam bentuk glukosa dan glikogen yang penting untuk sumber tenaga. Beberapa
karbohidrat mempunyai fungsi spesifik yang penting ialah ribosa dalam
nukleoprotein sel, galaktosa dalam lipid, lipid tertentu dan laktosa dalam air susu.
Karbohidrat banyak ditemukan pada serelia (beras, gandum, jagung, kentang,
dan sebagainya), serta pada biji-bijian yang tersebut luas dialam.
Grafik rata-rata nilai karbohidrat food bar dengan tepung terigu, dan tepung
sagu fortififkasi tepung ikan sidat dilihat pada Gambar 5 :
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

6.93
5.63
4.60

T1

T2

T3

2.39

2.67

T4

T5

Ket:
T1 = T. ubi jalar 70%, T. Sagu
30%, T. Ikan sidat 0%
T2 = T. ubi jalar 65%, T. sagu
30%, T. ikan sidat 5%
T3 = T. ubi jalar 60%, T. sagu
30%, T. ikan sidat 10%
T4 = T. ubi jalar 55%, T. sagu
30%, T. ikan sidat 15%
T5 = T. ubi jalar 50%, T. sagu
30%, T. ikan sidat 20%

Perlakuan

Gambar 5. Grafik rata-rata nilai kadar karbohidrat food bar dengan tepung
ubi jalar putih, dan tepung sagu, fortifikasi tepung ikan sidat.
Berdasarkan Gambar 5, terlihat bahwa karbohidrat food bar berkisar antara
2,39% - 6,93%. Kadar karbohidrat tertinggi adalah 6,93% yaitu pada perlakuan
(T1), sedangkan terendah adalah 2,39% pada perlakuan (T4). Penambahan
tepung ubi jalar putih pada food bar memeberikan pengaruh yang sangat berbeda
nyata terhadap kadar karbohidrat untuk setiap perlakuan. Semakin banyak jumlah
tepung ubi jalar putih yang ditambahkan maka jumlah karbohidrat semakin tinggi
(besar). Hal ini di karenakan tepung ubi jalar putih merupakan kandungan
karbohidrat yang lebih besar dari pada tepung ikan sidat. Hasil analisis ragam
menunjukkan bahwa food bar dengan tepung ubi jalar putih, dan tepung sagu,
fortifikasi tepung ikan sidat, memeberikan pengaruh yang sangat berbeda nyata
terhadap kadar karbohidrat food bar. Dari data menunjukan bahwa perlakuan T1
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memenuhi standar SNI 01-2886-2000 yaitu maksimal 70%. Berdasarkan analisis
kadar karbohidrat food bar dengan perlakuan yang berbeda dapat di simpulkan
bahwa food bar dengan perlakuan T1 berbeda dengan perlakuan (T2, T3, T4 dan
T5). Hal ini disebabkan karena terjadi penurunan kadar Air, dan kadar protein, dari
perkiraan, sehingga dengan perhitungan dengan perbedaan karbohidrat menjadi
meningkat.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa
dengan pemanfaatan tepung ubi jalar putih dan penmbahan tepung sagu dengan
melakukan fortifikasi tepung ikan sidat dalam pembuatan makanan padat (food
bars ) memperoleh karakteristik sifat kimia berupa kadar air berkisar antara 3,47%
- 5,98%, kadar Lemak 17,36% - 18, 10%, kadar protein 0,37% - 3,64%, kadar
abu 2,35% - 2,48%, karbohidrat 2,39% - 6,93%. Perlakuan rengking terbaik dari
semua perlakuan, penetapan nilai rangking terbaik adalah pada T1 dan T2.
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KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA DAN ORGANOLEPTIK
MIE INSTAN DARI TEPUNG UBI KAYU (Manihot esculenta Crantz)
DENGAN FORTIFIKASI TEPUNG WORTEL (Daucus carota L.)
Indah Rodianawati , Hamidin Rasulu, dan Dewi Sekar Agung

Fakultas Pertanian Universitas Khairun
Jl. Pertamina Kampus 2, Gambesi, Ternate Selatan, Maluku Utara
e-mail: rodiana79@gmail.com

ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sifat fisikokimia dan
organoleptik mie instan dari tepung ubi kayu dengan fortifikasi tepung wortel.
Penelitian ini dilakukan dalam 2 tahap, tahap pertama yaitu pembuatan tepung ubi
kayu dan tepung wortel, tahap kedua yaitu pembuatan mie instan. Penelitian
dilakukan dengan metode eksperimental, menggunakan Rancangan Acak Lengkap
(RAL) sederhana dengan lima perlakuan dengan replikasi tiga kali sehingga ada 15
perlakuan. Perlakuan yang diberikan adalah formulasi tepung dasar dengan sagu
60% dan kombinasi tepung ubikayu dan tepung wortwl yaitu: tepung ubi kayu
40% dan tepung wortel 0% (K1); tepung ubi kayu 35% dan tepung wortel 5%
(K2); tepung ubi kayu 30% dan tepung wortel 10% (K3); tepung ubi kayu 25%
dan tepung wortel 15% (K4); tepung ubi kayu 20% dan tepung wortel 20% (K5).
Proses pembuatan mie instan yang dilakukan adalah pencampuran bahan
(mixing), pengistirahatan adonan selama 20 menit, pembentukan lembaran
(pressing), pencetakan mie (slitting), pengukusan, pengeringan (menggunakan
oven) dan pengemasan produk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mie instan
yang dihasilkan mempunyai kadar air 9,05%-9,54% (tidak berpengaruh nyata),
kadar abu 2,15%-3,47% (berpengaruh nyata), kadar protein 7,54%-8,45%
(berpengaruh nyata), kadar lemak 0,09%-0,28% (berpengaruh sangat nyata),
kadar karbohidrat 59,46%-81,17% (tidak berpengaruh nyata). Respon panelis
terhadap warna, rasa, aroma, tekstur dan overall mie instan dari tepung ubi kayu
dengan fortifikasi tepung wortel pra rehidrasi maupun pasca rehidrasi yaitu antara
agak suka sampai suka dan tidak berbeda nyata. Mie instan yang dihasilkan yang
terbaik adalah pada perlakuan tepung terigu 60%, tepung ubi kayu 30% dan
tepung wortel 10%.

Keyword : fortifikasi, mie instan, ubi kayu, wortel

PENDAHULUAN
Ubi kayu merupakan tanaman umbi-umbian yang cukup potensial untuk
dikembangkan. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kota Ternate (2012), kota
ternate memiliki luas panen ubi kayu mencapai 400.24 ha, dengan produksi
1592.53 ton, dengan jumlah rata-rata produksi 3,98 ton/ha. Ubi kayu (Manihot
Esculenta Crantz) mengandung karbohidrat cukup tinggi, (dalam 100 g terkandung
karbohidrat sebasar 88,20 g) sehingga berpotensi dikembangkan sebagai sumber
karbohidrat alternatif pengganti beras. Salah satu jenis pengolahan ubi kayu
adalah pembuatan tepung ubi kayu. Tepung ubi kayu dapat digunakan sebagai
bahan baku utama atau sebagai bahan campuran untuk pembuatan berbagai jenis
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makanan antara lain roti, mie, kue-kue, donat, biskuit, dan lain-lain (Soetantoedy,
2008).
Bahan pangan yang kini mulai banyak diminati konsumen bukan saja yang
mempunyai komposisi gizi yang baik serta penampakan dan cita rasa yang menarik
tetapi juga harus memiliki fisiologis tertentu bagi tubuh, yakni bergizi dan lezat
tetapi juga dapat bersifat fungsional (Hermianti dan Silfia, 2011). Menurut Astawan
(2001), mie instan merupakan salah satu bentuk produk pangan yang cukup
populer dan disukai oleh berbagai kalangan masyarakat. Mie instan memiliki
kandungan karbohidrat yang tinggi namun rendah kandungan serat, vitamin dan
mineral. Agar asupan gizi yang di peroleh dari mie instan lebih baik perlu
ditambahkan bahan-bahan lain untuk meningkatkan mutu gizinya, misalnya
dengan penambahan sumber mineral dan provitamin A yang di peroleh dari wortel.
Di Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate pemanfaatan umbi-umbian
maupun sayur-sayuran sebagai bahan campuran pada pembuatan mie masih
sangat rendah. Hal ini terlihat dari konsumsi masyarakat yang luas terhadap umbiumbian tetapi hanya untuk diolah dalam bentuk yang sederhana saja seperti
direbus, digoreng, dan lain sebagainya.
Bahan baku mie yang berupa tepung terigu, sekarang menjadi kendala bagi
para produsen mie, karena harga tepung terigu yang melambung tinggi. Hal ini
dapat menjadi acuan untuk mengganti atau mensubtitusi bahan baku yang semula
tepung terigu dengan tepung lainnya seperti tepung umbi-umbian yang harganya
relatif lebih murah dan mudah didapatkan. Pada penelitian ini dilakukan
pembuatan mie instan dari tepung ubi kayu dengan formula yang berbeda, juga
penggunaan tepung wortel sebagai bahan pengkayaan kadungan gizi (fortifikasi),
disamping untuk memperkaya gizi juga berfungsi sebagai pemberi warna mie.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sifat fisikokimia dan
organoleptik mie instan dari tepung ubi kayu dengan fortifikasi tepung wortel.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai penganekaragaman pangan
berbasis tepung lokal yang diajukan dapat menjadi sumber informasi baru kepada
masyarakat yang akan melakukan diversifikasi pangan dengan menggunakan
bahan baku ubi kayu serta memberikan informasi kepada masyarakat cara
pembuatan mie instan dari tepung ubi kayu dengan pemanfaatan tepung wortel
sebagai bahan fortifikasi dalam pembuatan mie.
METODOLOGI
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian,
Fakultas Pertanian, Universitas Khairun Ternate, dan pengujian analisis sifat
fisikokimia dilakukan Laboratorium Nutrisi dan Biokimia Teknologi Hasil Pertanian
Universitas Brawijaya Malang.
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ubi kayu, tepung terigu,
wortel, air, garam (beryodium), telur, CMC, soda abu, dan bahan-bahan untuk
analisis fisikokimia dan organoleptik. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pisau, baki, baskom, anyaman bambu, alat pasah/slicer, grinder, oven,
ayakan, alat pencetak mie, panci pengukus, kompor, timbangan analitik dan alatalat yang digunakan untuk analisis fisikokimia dan organoleptik.
Penelitian ini dilakukan dalam 2 tahap, tahap pertama yaitu pembuatan
tepung ubi kayu dan tepung wortel, tahap kedua yaitu pembuatan mie instan.
Penelitian dilakukan dengan metode eksperimental, menggunakan Rancangan
Acak Lengkap (RAL), satu faktor dengan 5 (lima) perlakuan dan 3 (tiga) kali
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ulangan jadi 5 x 3 = 15 perlakuan. Faktor yang diteliti adalah formulasi pembuatan
mie yang disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Formulasi mie instan diberi symbol (M).
Bahan utama

Tepung ubi kayu
Tepung terigu

M1
40%
60%

M2
35%
60%

Perlakuan
M3
30%
60%

0%
100%

5%
100%

10%
100%

M4
25%
60%

M5
20%
60%

15%
100%

20%
100%

Bahan fortifikasi:

Tepung wortel

Total
Bahan tambahan:

Air
260 ml
260 ml
160 ml
260 ml
260 ml
Telur
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
Garam
5g
5g
5g
5g
5g
CMC (Carboxyl Metyl Cellulose)
5g
5g
5g
5g
5g
Soda abu
2g
2g
2g
2g
2g
Catatan: % = Total berat tepung (ubi kayu, terigu, wortel) yang digunakan adalah 500 g.

Tahap I. Pembuatan Tepung Ubi kayu dan Pembuatan Tepung Wortel.
Prosedur pembuatan tepung ubi kayu dapat dilihat pada Gambar 1. Prosedur
ini merupakan modifikasi dari Soetantoedy (2008).
Ubi Kayu segar

Pengupasan

Pencucian

Pengirisan ( ketebalan ± 5
mm)
Perendaman Dengan larutan kapur tohor (CaO) 5% selama 1 jam

Pengeringan Dibawah sinar matahari selama ± 4 hari

Penepungan

Tepung Ubi Kayu

Gambar 1. Diagram alir pembuatan tepung ubi kayu
( modifikasi dari Soetantoedy, 2008).
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Ubi Kayu segar

Pengupasan

Pencucian

Pengirisan ( ketebalan ± 5
mm)
Perendaman Dengan larutan kapur tohor (CaO) 5% selama 1 jam

Pengeringan Dibawah sinar matahari selama ± 4 hari

Penepungan

Tepung Ubi Kayu

Gambar 2. Diagram alir pembuatan tepung wortel
(modifikasi dari Slamet, 2011)

Tahap II. Pembuatan Mie Instan
Prosedur pembuatan mie instan merupakan modifikasi dari prosedur Muhajir
(2007). Adapun tahapan penelitian meliputi :
1. Proses mixing
Mixing atau pencampuran bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan mie
instan yaitu :
Tepung ubi kayu : 40%, 35%, 30%, 25% 20%, tepung terigu 60%, bahan
fortifikasi (tepung wortel) : 0%, 5%, 10%, 15%, 20%. Penambahan bahan
tambahan: Garam dapur 5 g, soda abu 2 g, CMC 5 g, telur 10 ml dan air 260
ml. Mixing dilakukan hingga adonan menjadi kalis dan tidak lengket, lalu
didiamkan selama 20 menit.
2. Pressing/Pembuatan lembaran.
Adonan yang telah kalis kemudian di bentuk lembaran-lembaran dengan
ketebalan 1,6 mm.
3. Pencetakan mie dan Pemotongan (Cutting)
Di akhir proses pembentukan lembaran, lembar adonan yang tipis dicetak
menjadi untaian-untaian mie dengan rool pemotong mie.
4. Pengukusan
Untaian-untaian mie yang dihasilkan kemudian dikukus hingga pati seluruhnya
tergelatinisasi sempurna (100%) selama 15 menit (suhu 100 oC).
5. Pengeringan
Proses selanjutnya yaitu pengeringan. Pengeringan dilakukan dengan
menggunakan oven pada suhu 70-90 0C selama 3 jam. Dan Tahapan
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selanjutnya mie instan di kemas dengan menggunakan plastik. Kemudian
dilakukan analisis terhadap mie instan.
Analisis Produk
Mie yang dihasilkan kemudian dilakukan analisis terhadap sifat fisikokimia
dan sifat ognanoleptik. Sifat fisik meliputi warna dan tekstur, Sifat kimia meliputi
kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, kadar karbohidrat. Sedangkan
sifat organoleptik meliputi rasa, warna, arom, tekstur dan overall.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Analisis Fisik
Analisis sifat fisik mie instan dari tepung ubi kayu dengan fortifikasi tepung
wortel meliputi warna kecerahan (L), Kemerahan (a+), Kekuningan (b+) dan nilai
tekstur. Hasil analisis sifak fisik disajikan pada Tabel 2.
Hasil pengukuran dengan Colour Reader warna kecerahan mie instan dari
tepung ubi kayu dengan fortifikasi tepung wortel disajikan pada Tabel 2.
Kecerahan warna mie instan ditunjukkan oleh nilai L. Semakin tinggi nilai L, maka
warna semakin cerah. Semakin cerah sampel yang diukur, nilai L akan mendekati
100, sebaliknya semakin gelap sampel akan mendekati nilai 0.
Berdasarkan Tabel 2 nilai kecerahan produk mie instan yang dihasilkan
semakin menurun dengan bertambahnya penambahan tepung wortel. Hal ini
disebabkan karena terjadinya panas dan reaksi oksidasi pada proses gelatinisasi
menyebabkan reaksi browning sehingga warna mie instan yang dihasilkan kurang
cerah. Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa formulasi tepung ubi kayu, tepung
terigu dan tepung wortel yang berbeda dalam pembuatan mie instan sangat
berpengaruh nyata terhadap warna kecerahan mie instan yang dihasilkan.
Tabel 2. Hasil Analisis sifat fisik mie instan dari tepung ubi kayu dengan fortifikasi
wortel.
Perlakuan

Kecerahan
Kemerahan Kekuningan
Tekstur
(L)
(a+)
(b+)
M1
57,20a
0,22
10,39a
28,73a
a
b
M2
55,60
0,25
11,27
27,35b
M3
55,21b
0,26
12,23c
26,25bc
c
d
cd
M4
48,63
0,27
13,27
24,52
M5
46,62c
0,28
14,21e
23,34d
Keterangan : Notasi subscrip yang diikuti huruf yang sama dinyatakan tidak berbeda nyata
pada uji BNT α 0,01

Niai a merupakan parameter pengukuran warna kromatik campuran merah
hijau. Bila a bernilai positif (+) sampel cenderung berwarna merah. Sebaliknya bila
a bernilai negatif (-) maka sampel cenderung berwarna hijau. Berdasarkan Tabel
2 nilai kemerahan produk mie instan yang dihasilkan adalah 10,39-14,21. Nilai
yang dihasilkan menunjukkan juga bahwa semakin tinggi penggunaan tepung
wortel maka warna kemerahan mie instan yang dihasilkan cenderung berwarna
merah. Kemerahan pada mie instan yang dihasilkan disebabkan oleh adanya
kandungan karotanoid pada wortel. Karotanoid merupakan pigmen alami yang
memberikan warna kuning, jingga atau merah (Fennema, 1996). Hasil sidik ragam
menunjukkan bahwa formulasi tepung ubi kayu, tepung terigu dan tepung wortel
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yang berbeda dalam pembuatan mie instan sangat berpengaruh nyata terhadap
warna kemerahan mie instan yang dihasilkan.
Nilai b merupakan parameter pengukuran warna kromatik campuran kuningbiru, bila b bernilai positif (+) sampel cenderung berwarna kuning dan bila b
bernilai negatif (-) maka sampel cenderung berwarna biru (Hutching, 1999).
Berdasarkan Tabel 2 kisaran nilai kekuningan produk mie instan yang dihasilkan
adalah 23,34-28,73. Nilai kekuningan pada mie yang dihasilkan menunjukkan
bahwa semakin tinggi penggunaan tepung wortel maka warna kekuningan mie
instan yang dihasilkan semakin menurun. Menurunnya warna kekuningan pada
mie instan yang dihasilkan diduga disebabkan oleh rendahnya kandungan βkaroten pada wortel yang digunakan. Menurut Rubatzky dan Yamaguchi 1997,
semakin orange warna wortel maka semakin tinggi kandungan karotennya. Hasil
sidik ragam menunjukkan bahwa formulasi tepung ubi kayu, tepung terigu dan
tepung wortel yang berbeda dalam pembuatan mie instan sangat berpengaruh
nyata terhadap warna kekuningan mie instan yang dihasilkan.
Kekerasan mie instan (Tabel 2) diukur secara instrumental menggunakan
alat penetrometer. Kekerasan didefinisikan sebagai luas area positif yang
menggambarkan besarnya usaha probe untuk menekan mie. Semakin tinggi peak
(puncak kurva) yang ditunjukkan oleh kurva, maka kekerasan mie akan semakin
meningkat. Berdasarkan Tabel 2 kisaran nilai kekerasan produk mie instan yang
dihasilkan adalah 0,22-0,28. Nilai kekerasan yang dihasilkan menunjukan bahwa
semakin tinggi penggunaan tepung wortel maka mie instan yang dihasilkan
semakin keras. Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa formulasi tepung ubi kayu,
tepung terigu dan tepung wortel yang berbeda dalam pembuatan mie instan tidak
berpengaruh nyata terhadap tekstur mie instan yang dihasilkan.
Kekerasan pada mie dapat diakibatkan oleh proses retrogradasi pati.
Retrogradasi merupakan proses terbentuknya ikatan antara amilosa-amilosa yang
telah terdispersi ke dalam air. Semakin banyak amilosa yang terdispersi, maka
proses retrogradasi pati semakin mungkin terjadi. Berdasarkan Gambar 11
menunjukan nilai kekerasan semakin tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh kandungan
pati yang terdapat pada tepung wortel yaitu sebesar 27,68% (Rochimiwati et. al
2011). Semakin tinggi penggunaan tepung wortel mengakibatkan tekstur menjadi
semakin keras. Hal ini diduga karena tepung wortel mengalami proses retrogradasi
pati.
Hasil Analisis Kimia
Hasil analisis kimia mie instan dari tepung ubi kayu dengan fortifikasi tepung
wortel meliputi nilai proksimat mie yang dihasilkan yaitu kadar air, kadar abu,
kadar protein, kadar lemak dan karbohidrat.
Tabel 3. Hasil analisis kimia mie instan dari tepung ubi kayu fortifikasi wortel
Perlakuan
M1
M2
M3
M4
M5
SNI
01-3551-2000
Astawan, 2001

Kadar Air
(%)
9,05
9,54
9,50
9,35
9,51
Maks 14,5
28,6

Kadar abu
(%)
2,15a
2,25a
3,37bc
2,69ab
3,47c

Kadar Protein
(%)
7,54a
7,66ab
7,84b
8,26c
8,45c
Min 8,00

Kadar Lemak
(%)
0,09a
0,17ab
0,28b
0,24b
0,28b

Karbohidrat
(%)
81,17a
80,08a
79,13ab
79,47b
78,29c

7,9

11,8

50

Keterangan : Notasi subscrip yang diikuti huruf yang sama dinyatakan tidak berbeda nyata
pada uji BNT α 0,01
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Berdasarkan Tabel 3 hasil analisis kadar air yang di hasilkan pada produk
mie instan dari tepung ubi kayu dengan fortifikasi tepung wortel berkisar antara
9,05%-9,54% dan tidak berpengaruh nyata. Berdasarkan Standar Nasional
Indonesi (SNI) 01-3551-2000 untuk kadar air mie instan dengan metode
pengeringan adalah maksimal 14,5%. Berdasarkan persyaratan tersebut dapat
dikatakan bahwa kadar air yang dihasilkan telah memenuhi SNI. Hal ini terjadi
karena tepung ubi kayu dan tepung wortel tidak memiliki kadungan gluten seperti
pada tepung terigu karena besar kecilnya kadar air pada mie instan ini dipengaruhi
oleh amilosa dan gluten, semakin tinggi gluten maka kemampuan adonan untuk
menyerap air menjadi tinggi sehingga kadar air dari adonan tersebut juga
meningkat. Hal ini disebabkan karena salah satu sifat gluten yang dapat
memerangkap air (Matz, 1992).
Abu merupakan residu anorganik yang terdiri dari bermacam-macam
mineral. Kadar abu yang terdapat dalam suatu produk pangan menunjukkan
jumlah kandungan mineral (Faridah et al., 2006). Kadar abu pada mie yang
dihasilkan berkisar antara 2,15%-3,47%. Hal ini sesuai dengan pendapat Winarno
(2004), bahwa unsur mineral juga dikenal sebagai zat anorganik atau kadar
abu. Dalam proses pembakaran, bahan-bahan organik terbakar tetapi zat
anorganiknya tidak, karena itulah disebut abu. Hasil sidik ragam menunjukkan
bahwa formulasi tepung ubi kayu, tepung terigu dan tepung wortel yang berbeda
berpengaruh nyata terhadap kadar abu mie instan yang dihasilkan.
Protein merupakan zat makanan yang amat penting bagi tubuh karena zat
ini selain berfungsi sebagai bahan bakar dalam tubuh juga berfungsi sebagai zat
pembangun dan pengatur (Winarno,2004). Tabel 3 menunjukkan bahwa kisaran
kadar protein produk mie kering yang dihasilkan adalah 7,54%-8,45% dan
berpengaruh nyata. Hasil penelitian menunjukan bahwa semakin tinggi tepung
wortel yang ditambahkan maka semakin tinggi kadar protein mie instan yang
dihasilkan. Hal ini terjadi karena tepung wortel memiliki kandungan protein yang
cukup tinggi yaitu sebesar 7,7% (Rochimiwati et. al 2011).
Berdasarkan Tabel 3 kisaran kadar lemak mie instan yang dihasilkan adalah
0,09%-0,28% dan berpengaruh sangat nyata. Hasil penelitian menunjukan
kecenderungan bahwa penggunaan tepung wortel dapat meningkatkan kadar
lemak mie instan yang dihasilkan. Hal ini karena tepung wortel mempunyai kadar
lemak yang lebih tinggi dibandingkan dengan tepung terigu dan tepung ubi kayu
yaitu sebesar 1,5% (Rochimiwati et. al 2011).
Penentuan kadar karbohidrat dalam penelitian ini dilakukan secara by
difference. Karbohidrat merupakan sumber kalori dan karbohidrat juga mempunyai
peranan penting dalam menentukan karakteristik bahan pangan misalnya rasa,
warna, tekstur, dan lain-lain (Winarno, 2004). Tepung ubi kayu merupakan bahan
makanan sumber karbohidrat yang cukup baik yakni dalam 100 g-nya terkandung
karbohidrat sebesar 88,20 %. Berdasarkan Tabel 3 kisaran kadar karbohidrat
produk mie instan yang dihasilkan adalah 78,29%-81,17% dan berpengaruh
sangat nyata. Pada Tabel 3 menunjukan bahwa semakin sedikit tepung ubi kayu
yang ditambahkan maka semakin rendah kadar karbohidrat mie instan yang
dihasilkan. Hal ini disebabkan karena tepung ubi kayu mempunyai kadar
karbohidrat yang lebih tinggi dibandingkan dengan tepung terigu dan tepung
wortel yaitu sebesar 88,2% (Soetantoedy, 2008).
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Hasil Analisis Organoleptik
Analisis organoleptik yang dilakukan adalah uji hedonik. Uji hedonik
dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis terhadap produk mie
sebelum rehidrasi (pra rehidrasi) dan mie setelah rehidrasi (pasca rehidrasi)
berdasarkan kriteria warna, aroma, rasa, tekstur, dan keseluruhan (overall), tanpa
membandingkan antar sampel. Dalam penyajiannya, mie pasca rehidrasi tidak
ditambahkan bumbu penyedap.
Panelis yang digunakan adalah panelis tidak terlatih sebanyak 30 orang. Skor
penilaian yang digunakan yaitu pada kisaran 1 sampai 5. Skor 1 = sangat tidak
suka, 2 = tidak suka, 3 = agak suka, 4 = suka, 5 = sangat suka. Lembar (form)
penilaian yang digunakan pada uji hedonik dapat dilihat pada Lampiran 7. Hasil
penilaian hedonik selanjutnya dianalisis secara statistik.
Tabel 4. Nilai Organoleptik mie instan dari tepung ubi kayu dengan fortifikasi
wortel.
Perlakuan
M1
M2
M3
M4
M5

warna
3,94a
3,83a
3,24b
3,03bc
2,61c

Pra Rehidrasi
Aroma Rasa Tesktur
3,69
3,80
3,87
3,63
3,71
3,83
3,48
3,69
3,76
3,63
3,57
3,71
3,29
3,48
3,67

overall
4,04a
3,98a
3,74a
3,72ab
3,38b

warna
3,83b
3,86b
3,59b
3,50ab
3,03a

Pasca Rehidrasi
Aroma
Rasa
Tekstur
3,43
3,20ab
2,98a
3,57
3,47bc
3,12ab
3,59
3,63c
3,69c
3,62
3,54b
3,76c
a
3,18
3,14
3,56bc

Overall
3,36a
3,54a
3,81b
3,78b
3,56ab

Keterangan : Notasi subscrip yang diikuti huruf yang sama dinyatakan tidak berbeda nyata
pada uji BNT α 0,01

Menurut Winarno (2004), penentuan mutu bahan makanan pada umumnya
sangat bergantung pada beberapa faktor diantaranya cita rasa, warna, tekstur,
dan nilai gizinya. Sifat organileptik dalam suatu makanan umumnya dipengaruhi
oleh formula bahan baku. Selain itu, proses pengolahan juga mempengaruhi
produk yang dihasilkan. Berdasarkan Tabel 4 diatas menunjukan bahwa rata-rata
penilaian panelis terhadap mie instan dari tepung ubi kayu dengan fortifikasi
tepung wortel pra dan pasca rehidrasi berkisar antara agak suka – suka.
Sifat kimia dan sifat organoleptik terbaik dari mie instan ditentukan dengan
cara memberikan rangking pada setiap hasil analisis kimia dan penilaian
organoleptik. Rangking 1 diberikan pada hasil analisis kimia dan nilai organoleptik
tertinggi. Berdasarkan rangking yang terkecil dari sifat kimia dan sifat organoleptik
mie instan dari tepung ubi kayu dengan fortifikasi tepung wortel yang terbaik
adalah pada perlakuan tepung ubi kayu 30%, tepung terigu 60% dan tepung
wortel 10% (M3).
KESIMPULAN
1.

2.
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Sifat fisikokimia mie instan yang dihasilkan yaitu : Kecerahan (46,62-57,20),
Kemerahan (10,39-14,21), Kekuningan (23,34-28,73), Tekstur/kekerasan
(0,22-0,28 N/m), Kadar Air (9,05%-9,54%), Kadar Abu (2,15%-3,47%),
Kadar Protein (7,54%-8,45%), Kadar Lemak (0,09%-0,28%), Kadar
Karbohidrat (59,46%-81,17%).
Sifat organoleptik mie instan yang dihasilkan yaitu : Respon panelis terhadap
warna, rasa, aroma, tekstur dan overall mie instan dari tepung ubi kayu
dengan fortifikasi tepung wortel pra rehidrasi maupun pasca rehidrasi tidak
berbeda nyata yaitu antara agak suka sampai suka di antara kelima
perlakuan.
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3.

Perlakuan terbaik mie instan yang dihasilkan yaitu : Pada perlakuan M3. Sifat
fisik : Kecerahan (53,21), Kemerahan (12,23), Kekuningan (26,25).
Kekerasan (0,26 N/m) Sifat Kimia : Kadar Air (9,50%), Kadar Abu (3,37%),
Kadar Protein (7,84%), Kadar Lemak (0,28%) Kadar Karbohidrat (59,46%)
dan Sifat Organoleptik berkisar antara agak suka sampai suka.
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UBI/UWI (Dioscorea alata) DAN PROSPEK PENGEMBANGAN
PRODUK OLAHANNYA

Saleh Malawat

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku
Jl. Chr. Soplanit Rumah Tiga-Ambon. Kotak Pos 204 Passo
Telp. (0911) 322664, 330865; Fax. (0911) 322542

ABSTRAK
Ubi/uwi (Dioscorea alata) adalah sejenis tanaman pangan yang dimanfaatkan oleh
masyarakat di Maluku sebagai sumber karbohidrat potensial yang dapat dijadikan
bahan pangan alternatif. Selain sebagai bahan pangan pokok, ubi juga berpotensi
untuk dijadikan sebagai bahan industri kecil (rumah tangga) hingga industri besar.
Masyarakat awam lebih mengenalnya dengan sebutan ubi kelapa(Dioscorea alata).
Tanaman ini berbentuk perdu merambat dengan panjang mencapai 3-10 m.
Umbinya bulat, panjang dan ada yang bercabang atau menjari. Daging umbi
berwarna ungu atau putih. Jika di rebus umbi yang berwarna ungu mengeluarkan
aroma harum, sedang yang putih tidak mengeluarkan aroma. Masyarakat biasanya
mengkonsumsi ubi cukup dengan digoreng, direbus/dikukus, atau diolah menjadi
lempeng yang di campur dengan bumbu (makanan sejenis pizza), perkedel, kolak,
dan sebagai campuran dalam sayur. Selain pangan tradisional, perlu
dikembangkan berbagai bentuk produk olahan agar lebih bervariasi, lebih menarik
dalam penampilan dan rasa antara lain: kripik ubi, sawut ubi, tepung ubi, dodol
ubi dan bolu kukus. Sebagai bahan pangan, ubi memiliki komposisi yang cukup
baik yaitu selain sebagai sumber karbohidrat juga mengandung pati, protein,
lemak, serat dan gula. Oleh karena itu, upaya pengembangan produk olahan ubi
perlu dilakukan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah ubi tersebut.

Kata kunci: Ubi/uwi, prospek pengembangan, produk olahan

PENDAHULUAN
Provinsi Maluku merupakan salah satu daerah yang memiliki keragaman
sumber daya hayati yang cukup tinggi seperti ubi/uwi dengan potensi penyebaran
meliputi: MTB 5.879 ton, Maluku Tenggara 3.296 ton, Maluku Tengah 3.366 ton,
Buru 2.614 ton, SBB 1.410 ton SBT 754 ton dan Kepulauan Aru 671 ton (Anonim,
2006). Beberapa jenis pangan lokal seperti: ubi jalar, ubi dan gembili (Dioscorea
sp), telah dikonsumsi masyarakat secara turun temurun. Sumber Pangan lokal
tersebut telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Maluku sebagai sumber
karbohidrat. Namun pemanfaatannya masih dilakukan secara tradisional. Dengan
demikian, komoditas tersebut perlu dikembangkan sebagai sumber pangan utama
bagi masyarakat dalam bentuk produk setengah jadi atau produk jadi, sehingga
mengurangi ketergantungan pada pangan yang berasal dari beras. Selama ini
pangan–pangan lokal seperti: ubi-ubian hanya dikonsumsi dalam bentuk ubi rebus,
di goreng, perkedel dan dibuat kolak. Hal ini disebabkan antara lain: kurang
tersedianya paket teknologi diversifikasi olahan ubi. Oleh karena itu olahan pangan
lokal dari dari ubi lokal perlu dikaji untuk mendapatkan tekologi pengolahan yang
dapat diterima dan secara ekonomis menguntungkan. Produksi ubi-ubian yang
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dihasilkan oleh petani sebagian besar masih dijual dalam bentuk segar. Adanya
fluktuasi harga sangat tinggi pada saat tidak musim panen, namun pada saat
musim panen, harga ubi di pasar di sentra-sentra produksi ubi sangat rendah Rp
5000 – 10.000 per tumpukan (rata-rata satu tumpukan sebanyak 8-10 buah). Oleh
karena itu petani menginginkan olahan ubi yang bisa meningkatkan harga jual
ubi/uwi .
Ubi (Dioscorea alata) merupakan sumber karbohidrat potensial yang dapat
dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, khususnya di daerah lahan
kering. Disamping sebagai pangan pokok pendamping beras, ubi juga memiliki
potensi untuk industri pengolahan yang dapat menghasilkan berbagai produk
olahan. Selain itu juga, dapat diandalkan untuk mendukung kecukupan pangan
dan sumber pendapatan bagi petani. Saat ini pengolahan ubi masih sangat
sederhana, yaitu diolah dengan cara, direbus/dikukus, kemudian dibuat adonan
manis, dicetak tipis, digoreng, perkedel (dibuat adonan gurih. dicetak bulat,
digoreng), kolak (dicampur dengan santan manis atau santan dan gula merah ).
Sebagai makanan pokok, ubi rebus dikonsumsi dengan lauk ikan dan sayur
sayuran. Sebagai sumber karbohidrat, ubi perlu dikembangkan menjadi berbagai
bentuk produk olahan agar lebih bervariasi, lebih menarik dalam penampilan dan
rasanya sehingga memenuhi selera masyarakat luas dan meningkatkan konsumsi
dan citra ubi.
TEKNOLOGI BUDIDAYA TANAMAN UBI
Usaha tani tanaman ubi di Maluku dibudidayakan di lahan kering dengan
pola monokoltur atau monokultur dengan tanaman jagung, cabe, dan terong yang
dilakukan satu tahun sekali. Ubi termasuk tanaman yang tidak tahan genangan air
dan menghendaki tanah gembur. Penanaman dilakukan pada air mulai surut
(menjelang musim kemarau) atau pada musim kemarau saat lahan kering.
Budidaya ubi dimulai dengan penyiapan bibit dalam bentuk ubi. Ubi dipotongpotong dari semua bagian yaitu pangkal, tengah dan ujung. Satu ubi dengan berat
sekitar 1,5 kg dapat di bagi menjadi 28-30 potong ubi. Makin besar potongan ubi
untuk bibit, makin besar pula hasil ubi. Bibit disemaikan terlebih dahulu di
persemaian, setelah keluar tunas bibit ditanam pada lahan.
Satu bibit menghasilkan satu ubi. Perlakuan terhadap ubi yang akan
digunakan untuk bibit yang disimpan sebelum ditanam, untuk menjaga agar ubi
tetap segar dan menghindari dari serangan hama adalah dengan cara melumuri
ubi dengan lupur Penanaman ubi dilakukan pada bulan Pebruari-Maret dan
dipanen bulan September-Oktober (umur panen sekitar 7-8 bulan). Ubi dipanen
bila daun dan batang yang mulai mengering. Ubi segar tahan disimpan hingga 6
bulan. Menurut Lingga (1986) Ubi (Dioscorea alata) secara umum memiliki
panjang batang 10-25 m, bersayap pendek dan jumlahnya empat buah,
berdiameter 1cm. Budidaya tanaman ubi oleh petani di Maluku, masih dilakukan
secara tradisional. sehingga hasil yang diperoeh masih rendah. Umumnya petani
belum menggunakan pupuk buatan. Pemeliharaan tanaman dilakukan dengan
pengendalian gulma dengan cara penyemprotan insektisida sesuai dosisi anjuran.
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KARAKTERISTIK UBI/UWI
Ubi/ uwi (Dioscorea sp.) memiliki banyak varietas yang berbeda. Masingmasing varietas ubi/ uwi memiliki karakteristik yang beragam.Karakteristik ubi/ uwi
dapat dilihat dari fisik yang meliputi: bentuk, ukuran, warna daging umbi dan rasa.
Ubi (Dioscorea alata) banyak mengandung getah sehingga teksturnya lengket.
Walaupun jenis ubi ini cukup banyak, namun secara nyata dapat dibedakan dari
warna daging ubinya yaitu ubi ungu dan ubi putih. Ubi ungu bentuknya lonjong
panjang berkisar antara 9,6-18,5 cm, diameter: 10,3 cm, berat:300-745 gr, warna
kulit: ungu kecoklatan, kulitnya tebal (Anonim, 2012).Warna daging umbi: ungu
tua (dibawah kulit), ungu muda (bagian tengah) tekstur : empuk. Sebagian jenis
ubi ungu ini mempunyai daging yang beraroma harum jika direbus. Sedangkan ubi
putih mempunyai sirip batang dan tangkai daun berwarna hijau keputihan
Bentuknya bulat lonjong panjang berkisar antara 11-13,5 cm diameter:17,5-22,4
cm, berat antara 700-750 gr, warna kulit coklat, kulitnya tipis warna daging umbi
putih tulang dan teksturnya empuk. Karakteristik ubi/uwi disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Karakteristik Ubi/Uwi Lokal di Maluku
Varietas
Bentuk Ubi
Warna Daging
Ubi Ungu

lonjong
panjang

Ubi Putih

Bulat lonjong

Rasa ubi setelah di
rebus
Ungu tua (dibawah empuk, agak berlendir,
kulit), dan ungu air rebusan berwarna
muda
merah punya aroma
khas
putih tulang
empuk, agak berlendir,
air rebusab berwarna
kuning agak keruh,
punya aroma khas

Sumber : Anonim, (2012).

Komponen Kimia Ubi/Uwi
Sebagai bahan pangan, ubi/uwi memiliki komponen gizi yang cukup baik
antara lain: kadar air ubi segar berkisar antara 77,55-83,16 %, kadar protein
berkisar antara 1,57-2,71 %, serat kasar berkisar antara 1,36-1,44 %, pati berkisar
antara 11,07-11,30 % dan total gula antara 2,80-4,48 %. Data komponen ubi
disajikan pada Tabel 2
Tabel 2. Komposisi Kimia Ubi (Dioscorea alata)
Komponen kimia
Ubi putih
Ubi ungu
Air
77.55
83.16
Pati
11.30
11.07
Protein (%)
2.71
1.57
Serat Kasar (%)
1.36
1.44
Total gula (%)
2.80
4.48
Sumber: Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa, Kal-Sel, balittra@telkom.net

Selain komponen gizi, informasi tentang Indeks Glisemik dalam ubi-ubian
juga perlu diketahui, mengingat ubi merupakan jenis makanan yang cukup populer
dan adanya kecenderungan peningkatan prevalensi penderita diabetes di
Indonesia. Menurut Marsono (2002) Indeks Glesemik didefenisikan sebagai ratio
antara luas kurva glukosa darah makanan yang di uji yang mengandung
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karbohidrat total setara 50 gram gula terhadap luas kurva glukosa darah setelah
makan 50 gram glukosa pada hari yang berbeda dan pad orang yang sama. Indeks
glesemik berhubungan dengan respon glukosa makanan yang bersangkutan,
sedangkan respon glukosa berhubungan dengan kecernaan makanan. Mengingat
kadar glukosa darah menggambarkan kecernaan dan absorbansi karbohidrat ,
maka dapat dikatakan bahwa indeks glesemik yang rendah umumnya disebabkan
karena kecernaan rendah. Jadi makin rendah nilai Indeks Glesemik suatu bahan
makanan sangat baik sebagai pengganti nasi bagi penderita diabetes.
Hasil penelitian Marsono (2002) menunjukkan bahwa ubi (Dioscorea alata
) ini mempunyai Indeks Glesemik cukup rendah yaitu 73. Sebagai standar adalah
roti tawar 100, sementara beras memiliki nilai Indeks Glesemik 80, Ubi kayu, sukun
dan pisang memiliki Indeks Glesemik berturut-turut 78, 90, dan 92 dan sorgum
memiliki Indeks Glesemik 161. Ubi jalar memiliki Indeks Glesemik paling tinggi
yaitu 179, sedangkan gembili memiliki Indeks Glesemik 90 dan yang paling rendah
adalah garut memiliki Indeks Glesemik 14. Dari hasil penelitian tersebut, ternyata
ubi Dioscorea alata ini cukup baik digunakan sebagai pengganti penderita diabetes
melitus.
BEBERAPA PRODUK OLAHAN UBI
Ubi Rebus dan kukus
Selama ini ubi/uwi hanya di olah dalam bentuk yang sangat sederhana,
yaitu dengan cara direbus/dikukus. Ubi rebus maupun kukus ini merupakan
produk pangan yang paling banyak ditemukan pada pengolahan ubi dan
dimanfaatkan sebagai sarapan pagi atau camilan. Teknologi yang digunakan pada
produk ini sangat sederhana, sehingga berpeluang untuk dimodifikasi ataupun
dikembangkan lebih lanjut.Kualitas produk yang dihasilkan dipengaruhi oleh
banyak faktor antara lain; varietas ubi, suhu dan waktu pemasakan dan
sebagainya. Dalam upaya meningkatkan kualitas produk dan penyajian telah
banyak cara yang telah dicoba. Pemilihan varietas yang tepat sesuai preferensi
konsumen sangat penting untuk dijamin ketersediaannya. Teknik Perebusan atau
pengukusan yang dibungkus dengan aluminium foil dapat memberikan
peningkatan mutu untuk penyajian yang lebih bergensi. Dalam hal penyajian yang
biasanya disajikan tanpa adanya tambahan bahan lain, dapat diperbaiki dengan
mengatur komposisi menu dan bentuk berupa ubi segar sebagai sumber
karbohidrat dan lauk pauk sebagai pelengkap, maka akan diperoleh paket menu
yang lebih bergizi dan menarik
Kolak Ubi.
Kolak ubi merupakan produk yang cukup populer, walaupun dapat diolah
dari pisang maupun ubi kayu dan ubi jalar. Produk ini merupakan salah satu bentuk
penyajian ubi rebus didalam santan yang dilengkapi dengan gula merah dan sedikit
garam serta bumbu yang lain kemudian dimasak sampai matang dan disajikan.
Lempeng Ubi
Lempeng ubi adalah produk olahan ubi yang dibuat dari ubi yang telah di
rebus atau di kukus ditambah gula pasir, telur dan garam kemudian dicetak tipistipis dan di goreng. Cara pengolahannya adalah ubi di rebus atau dikukus,
ditambah telur, gula pasir dan sedikit garam kemudian dicampur hingga merata.
Adonan tersebut di masak dalam wajan yang telah di olesi minyak goreng dan di
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pipihkan dengan menggunakan sendok.Pembuatan lempeng ini kadang-kadang
juga di variasi dengan penambahan irisan buah pisang.
Perkedel Ubi
Perkedel adalah sejenis makanan yang dibuat dari adonan gurih, dibentuk
bulat pipih dan digoreng. Cara pengolahan yang dilakukan oleh masyarakat di
Maluku adalah ubi di rebus atau diukus, kemudian di beri bawang merah, bawang
putih, garam, merica atau lada halus dan dicampur telur, dibentuk bulat kemudian
di goreng.
PENGEMBANGAN PRODUK OLAHAN
Sebagai sumber karbohidrat, ubi perlu dikembangkan menjadi berbagai bentuk
produk olahan agar lebih bervariasi, lebih menarik dalam penampilan dan rasa
sehingga memenuhi selera masyarakat luas dan meningkatkan konsumsi dan citra
ubi. Pengembangan dilakukan dengan mengolah ubi segar menjadi berbagai
bahan pangan siap konsumsi (produk jadi). Pengembangan pangan menjadi
produk setengah jadi antara lain kripik ubi, sawut kering dan tepung, dodol ubi
dan bolu kukus ubi
Keripik Ubi
Pembuatan keripik dilakukan dengan mengiris ubi (iris tipis-tipis atau
runcing memanjang). Selain menjadi keripik goreng (produk jadi), dapat juga
diolah menjadi keripik setengah jadi, yaitu keripik kering yang dapat disimpan dan
digoreng saat akan dikonsumsi.
Secara garis besar teknik pembuatan keripik setengah jadi adalah ubi di kupas, di
iris tipis-tips, dilakukan perendaman dalam larutan kapur 3 % selama 12 jam,
kemudian di beri bumbu dan di kukus, di keringkan hingga kering (Antarlina, at
all, 2004)
Sawut Ubi
Sawut merupakan produk setengah jadi berbentuk serpihan kering dengan
kadar air sekitar 20 %, tahan simpan dan mudah dalam penyajian. Sawut dapat
dikonsumsi sebagai makanan pokok maupun dikonsumsi sebagai makanan
sampingan. Cara penyajian adalah sawut disiram dengan air panas dan diaduk,
kemudian dikukus sekitar 15 menit hingga lunak. Sebagai makanan pokok
(pengganti nasi), ubi kukus tersebut dapat dikonsumi bersama sayur dan lauk
lainnya. Dalam penyiapan untuk makanan kecil, sawut kukus tersebut dapat
dicampur dengan larutan gula merah atau dengan menghancurkan sawut kukus
dan dicampur dengan bahan lain (telur, terigu, gula) kemudian digoreng atau
dikukus kembali sesuai selera. (Antarlina, at all, 2004)
Tepung Ubi
Tepung ubi dapat dimanfaatkan seperti halnya tepung lain, yaitu untuk
bahan baku produk kue dan roti. Penggunaannya dapat dicampur dengan tepung
terigu atau dicampur dengan kacang-kacangan untuk meningkatkan nilai gizinya
(berupa tepung komposit). Komposisi tepung campuran disesuaikan dengan jenis
kue/roti yang akan dibuat dan sesuai selera. Tepung ubi dibuat dengan menggiling
bahan kering dan kemudian diayak. Kadar air tepung sekitar 10 % dan tahan
simpan sampai beberapa bulan dalam kemasan plastik rapat. Secara garis besar
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teknologi pembuatan tepung instan ubi adalah dengan cara pengukusan ubi
hingga masak, pengirisan, pengeringan, penggilingan dan pengayakan. Tepung
instan ubi dapat dimanfaatkan untuk bahan baku produk kue, roti dan mie.
Penggunaannya dapat dicampur dengan tepung terigu dan tepung kacangkacangan untuk meningkatkan niai gizinya berupa tepung komposit. Komposisi
tepung komposit disesuaikan dengan jenis kue yang akan dibuat dan selera.
Tepung ubi ini tidak mengandung gluten, sehingga untuk produk-produk olahan
tertentu (roti tawar dan mie ) perlu di campur dengan tepung terigu yang kaya
akan gluten. Pada pembuatan kue kering dapat menggunakan teung ubi 100 %,
namun pada pembuatan kue basah (cake) perlu di substitusi dengan tepung terigu
sampai 60 % (Antarlina, at all, 2004)
Dodol Ubi
Pengolahan pasta ubi menggunakan ubi segar melalui beberapa tahapan
proses antara lain: Ubi dicuci dengan air mengalir, di kupas kulitnya, dan dipotong
kecil-kecil berbentuk dadu kemudian, dilakukan pengukusan selama 30 menit.
Selanjutnya dilakukan pemastaan dengan cara di tumbuk atau di giling. Dari hasil
pembuatan pasta, kemudian dilakukan pembuatan dodol dengan penambahan
tepung ketan, gula merah, garam, santan kelapa, dan mentega kemudian di aduk
di atas api sampai kalis.
Hasil pengamatan organoleptik menunjukkan bahwa`perlakuan konsentrasi
gula 5 % dan perlakuan perbandingan pasta ubi dan tepung ketan 80 : 20 % (A1B1)
memberikan warna yang disukai oleh panelis dengan skor nilai 3.85 , yaitu warna
yang disukai panelis adalah coklat muda dan cerah. Warna cokelat muda cerah ini
diduga, mungkin karena rendahnya konsentarasi gula merah dan tingginya
konsentrasi pasta ubi menghasilkan dodol berwarna cokelat muda yang disukai
panelis. Untuk parameter aroma, perlakuan konsentrasi gula merah 5 % dan
perlakuan perbandingan pasta ubi dan tepung ketan 80 : 20 % (A1B1) memberikan
aroma yang disukai oleh panelis dengan skor nilai tertinggi 3.56 . Dengan
penambahan gula merah 5% aroma dodol lebih enak, dan lebih disukai panelis
dan skor nilai aroma yang terendah diperoleh pada perlakuan konsentrasi gula 15 %
dan perbandingan pasta ubi dan tepung ketan 80 : 20 % (A3B1) dengan skor nilai
2.79, namun secara keseluruhan (over all) masih dapat diterima oleh panelis dengan
skor nilai rata-rata 3.53. Hasil pengujian dengan hedonik untuk parameter rasa,
perlakuan konsentrasi gula merah 5 % dan perlakuan perlakuan perbandingan pasta
ubi dan tepung ketan 80 : 20 % (A1B1) memberikan rasa yang disukai oleh panelis
dengan skor nilai tertinggi 3.4. Hasil pengamatan organoleptik terhadap tekstur
dodol, menunjukan bahwa perlakuan konsentrasi gula merah memberikan pengaruh
nyata pada produk dodol yang dihasilkan. Skor nilai tekstur dodol tertinggi diperoleh
pada perlakuan konsentrasi gula merah 5 % dan perlakuan perbandingan pasta ubi
dan tepung ketan 80 : 20 % (A1B1). Hasil pengujian dengan skala hedonik untuk
parameter kekenyalan, perlakuan konsentrasi gula merah 10 % dan perlakuan
perbandingan pasta ubi dan tepung ketan 60 : 40 % (A2B3) memberikan kekenyalan
yang disukai oleh panelis dengan skor nilai tertinggi 3.50. Hasil keseluruhan uji
organoleptik dodol disajikan pada Tabel 3.
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Tabel 3. Mutu dodol ubi yang dihasilkan dengan perlakuan konsentrasi gula merah
dan proporsi pasta ubi dan tepung ketan.
Perlakuan
A1
A1
A1
A2
A2
A2
A3
A3
A3
Ket :

B1
B2
B3
B1
B2
B3
B1
B2
B3

Warna
3.85
3.50
3.61
3.00
3.06
3.59
2.73
2.59
3.03

Aroma
3.56
3.35
3.32
3.26
3.14
3.38
2.78
3.21
3.03

Parameter Organoleptik
Rasa
Tekstur Kekenyalan
3.44
3.41
3.08
3.29
3.38
3.38
3.32
3.35
3.35
2.85
2.82
2.91
3.05
3.00
3.06
3.29
3.27
3.50
2.70
2.70
2.65
3.15
3.06
3.15
3.09
2.94
3.03

Overall
3.53
3.28
3.40
3.00
3.10
3.41
2.87
3.16
3.12

A1= Konsentrasi gula merah 5 %,
B1= Proporsi pasta ubi dan ketan 80 : 20
A2= Konsentrasi gula merah 10 %, B2= Proporsi pasta ubi dan ketan 70 : 30
A3= Konsentrasi gula merah 15 %, B3= Proporsi pasta ubi dan ketan 60 : 4

Bolu Kukus Ubi
Ubi Dioscorea alata dicuci dengan air mengalir, di kupas kulitnya, dan di
potong kecil-kecil berbentuk dadu kemudian, dilakukan pengukusan selama 30
menit. Selanjutnya dilakukan pemastaan dengan cara di tumbuk. Dari hasil
pembuatan pasta, kemudian dilakukan pembuatan
bolu kukus dengan
penambahan tepung terigu, tepung maizena, gula pasir mentega, TBM dan telur
kemudian di kocok. Adonan yang diperoleh dimasukan kedalam cetakan yang telah
di alas dengan kertas roti di lakukan pengukusan selama 15 menit.
Tabel 4. Mutu bolu kukus ubi Dioscorea alata dengan perlakuan perbandingan pasta
ubi dan tepung terigu.
Parameter Organoleptik
Perlakuan
Warna
Aroma Rasa
Tekstur Kenampakan
Overall
A
3.76
3.74
3.59
3.39
3.42
3.43
B
3.58
3.72
3.87
3.56
3.35
3.35
C
3.48
3.53
3.58
3.89
3.66
3.40
D
3.84
3.76
3.62
3.67
3.44
3.49
E
3.47
3.58
3.67
3.40
3.40
3.17
Kontrol
3.45
3.82
3.36
3.45
3.54
3.36
Ket :

A = 90 : 10 %,
B = 80 : 20 %,
C = 70 : 30 %,

D = 60 : 40 %
E = 50 : 50 %
K = Kontrol

Hasil pengamatan organoleptik menunjukkan bahwa`perlakuan perbandingan
pasta ubi dan tepung terigu 50 : 50 % (D) memberikan warna yang disukai oleh
panelis dengan skor nilai 3.84 yaitu warna yang disukai panelis adalah warna yang
agak cerah. Warna cerah ini diduga, mungkin karena perbandingan konsentarasi
pasta ubi sama dengan tepung terigu, sehingga menutupi warna ubi yang agak
sedikit berwarna ungu muda. Namun bila dibandingkan dengan perlakuan kontrol
(tanpa penamahan pasta ubi), ternyata perlakuan perbandingan pasta ubi 50 : 50
(D) masih lebih disukai panelis.
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Untuk parameter aroma, perlakuan perbandingan pasta ubi dan tepung
terigu 50 : 50 % (D) memberikan aroma yang disukai oleh panelis dengan skor nilai
3.76. Skor nilai aroma yang terendah diperoleh pada perlakuan perbandingan pasta
ubi dan tepung tepung terigu 60 : 40 % (C) dengan skor nilai 3.53. namun secara
keseluruhan (over all) masih dapat diterima oleh panelis dengan skor nilai rata-rata
3.49. Hasil pengujian dengan hedonik untuk parameter rasa,
perlakuan
perbandingan pasta ubi dan tepung terigu 70 : 30 % (B) memberikan rasa yang
disukai oleh panelis dengan skor nilai tertinggi 3.87 dan skor nilai rasa terendah
diperoleh pada perlakuan perbandingan pasta ubi dan tepung terigu 60 : 40 % (C)
dengan skor nilai adalah 3.5.
Hasil pengamatan organoleptik terhadap tekstur bolu kukus, menunjukan
bahwa perlakuan perbandingan pasta ubi dan tepung terigu 60 : 40 % (C) disukai
panelis dengan skor nilai 3.89, nilainya masih lebih tinggi dari kontrol. Sedangkan
nilai terendah diperoleh pada perlakuan perbandingan pasta ubi 80 : 20 % (A)
dengan skor nilai rata-rata 3.39. Hasil pengujian organoleptik untuk kenampakan,
menunjukkan bahwa bolu kukus, perlakuan perbandingan pasta ubi dan tepung
terigu 60 : 40 % (C) disukai panelis dengan skor nilai 3.66, nilainya masih lebih tinggi
dari kontrol. Sedangkan nilai terendah diperoleh pada perlakuan perbandingan pasta
ubi 40 : 60 % (E) dengan skor nilai rata-rata 3.28. Hasil keseluruhan uji organoleptik
bolu kukus disajikan pada Tabel 4.
KESIMPULAN

1. Pangan tradisional ubi yang bersifal lokal, teknologinya sudah dikuasai oleh

2.
3.

4.

5.

petani, perlu di jaga kelestariannya dengan meningkatkannya menjadi pangan
nasional, namun perlu adanya modifikasi rasa serta teknik pengolahan yang
disesuaikan dengan preferensi konsumen nasional
Pangan tradisional tersebut harus dikemas dengan baik untuk memperbaiki
penampilan sehingga lebih menarik dan mudah dalam pengiriman.
Selain pangan tradisional, produk pengembangan yang berupa keripik, sawut,
tepung instan, dodol dan bolu kukus dan tepung untuk pembuatan roti mie dll
perlu dikembangkan lebih lanjut,karena hasil olahan tersebut masih bersifat
hasil penelitian.
Agar pangan tradisional dan produk pengembangan tersebut dapat dikenal,
secara nasional, maka perlu adanya promosi melalui sistem aparat pemerintah
dan pihak swasta antara lain: PKK, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi
profesi media cetak, media elektronik, maupun media masa lainnya.
Kegiatan pengembangan produk pangan ubi ini, diperlukan koordinasi yang
baik dengan pihak pengguna teknologi, meliputi : pengambil kebijakan dalama
hal ini pemerintah, sistem produksi, sistem distribusi, industri, swasta dan
konsumen
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PENGARUH APLIKASI KAPUR TERHADAP PRODUKSI PADI
SAWAH DI KABUPATEN BANGKA TENGAH
Ahmadi, R. Hasan dan D. Rusmawan

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kep. Bangka Belitung
Jalan Mentok Km 4 Pangkalpinang
Email: bptp.babel@yahoo.com

ABSTRAK
Dalam upaya pengembangan padi di Kabupaten Bangka Tengah menghadapi
masalah tanah asam (pH 5,1), hama dan penyakit serta rendahnya produksi. Kapur
salah satu solusi umum untuk memecahkan masalah di tanah asam karena
kandungan Ca dan Mg dapat memperbaiki sifat tanah, meningkatkan ketahanan
tanaman terhadap hama dan meningkatkan produksi padi. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui pengaruh aplikasi kapur terhadap pertumbuhan dan
produksi padi. Penelitian dilaksanakan secara on-farm research dengan luas lahan
1,0 hektar, pada musim tanam dari bulan Juli sampai Oktober 2012. Pupuk yang
digunakan adalah Urea 200 kg/ha, SP-36 100 kg/ha, dan KCl 100 kg/ha. Parameter
yang diamati meliputi tinggi tanaman, jumlah anakan produktif per tanaman,
panjang daun, lebar daun, panjang akar, jumlah akar, dan produksi. Hasil
penelitian menunjukan bahwa varietas padi yang diberi kapur lebih baik dalam hal
pertumbuhan tinggi tanaman, jumlah anakan, panjang daun dan lebar daun serta
panjang akar dan jumlah akar dibanding tanpa aplikasi kapur. Pada umur 90 hari
setelah tanam (HST) varietas Sunggal memiliki pertumbuhan terbaik 98,3 cm,
jumlah anakan 18 batang, panjang daun 29,93 cm, lebar daun 0,96 cm, panjang
akar 21,1 cm, dan jumlah akar 238,66. Produksi tertinggi dihasilkan varietas Aek
Sibundong 6,7 t/ha, tingkat keuntungan sebesar Rp. 14.050.000,- dan nilai R/C
ratio 2,5.

Kata kunci : kapur, varietas, produksi , dan keuntungan
PENDAHULUAN

Produksi beras di Keppulauan Bangka Belitung hingga saat ini baru
mencukupi 12,5% dari total kebutuhan dan sisanya masih didatangkan dari luar
provinsi (BPS, 2012). Upaya peningkatan produksi padi di Kepulauan Bangka
Belitung dapat dilakukan melalui peningkatan produtivitas lahan, Indeks
Pertanaman (IP) dan perluasan areal tanam. Kecamatan Namang merupakan
sentral pengembangan padi sawah di Kabupaten Bangka Tengah, namun produksi
padi yang dihasilkan masih rendah yaitu 3,0 perhektar (BPS, 2012). Hal ini
disebabkan oleh kondisi lahan yang agak masam (pH 5,1) dan tingginya serangan
hama penyakit. Lahan sawah tersebut merupakan sawah bukaan baru dan baru
ditanami padi selama 2 musim tanam.
Menurut Sudjadi (1984), lahan sawah yang baru dicetak sering dihadapkan
pada berbagai permasalahan kesuburan tanah, sehingga produktivitas lahan
sawah bukan baru biasanya jauh lebih rendah dari sawah yang telah mapan.
Kendala utama pada pada tanah tersebut adala rendahnya pH, kandungan bahan
organik dan unsur hara tanah seperti P dan K yang rendah, serta adanya unsur
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besi yang dapat meracuni tanaman padi. Salah satu upaya untuk meningkatkan
kesuburan lahan dan mengurangi resiko serangan hama penyakit, dilakukan
pemberian kapur. Pemberian kapur bertujuan untuk meningkatkan pH tanah dari
sangat masam atau masam ke pH agak netral atau netral, serta menurunkan kadar
Al. Untuk menaikkan kadar Ca dan Mg dapat diberikan dolomite. Pemberian kapur
selain meningkatkan pH tanah juga dapat meningkatkan kadar Ca dan kejenuhan
basa (Soepardi, 1982). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh aplikasi kapur terhadap pertumbuhan dan hasil padi di Kecamatan
Namang Kabupaten bangka Tengah.
METODOLOGI
Penelitian ini dilaksanakan di lahan sawah Kecamatan Namang, Kabupaten
Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung pada Musim Tanam (MT) Juli Oktober 2012. Penelitian dilaksanakan secara On Farm Research dengan luasan
masing-masing varietas 0,25 hektar. Alat dan bahan yang digunakan dalam
penelitian ini meliputi kamera, alat tulis, penggaris, 4 jenis padi varietas unggul
baru (Aek sibundong, Pepe, Sintanur, dan Sunggal), cangkul, handtraktor, ember,
kapur dolomit, pupuk Urea, SP-36, KCl dan Pestisida. Analisis tanah dilakukan
dengan mengambil sampel tanah (kedalaman 0-25 cm) sebelum penelitian.
Perlakuan benih dengan terlebih dahulu merendam di dalam air selma satu
hari, kemudian ditiriskan dan dicampur dengan bahan aktif Fipronil dengan dosis
12,5 cc/kg benihsebelum diperam. Pengolahan tanah dilakukan 2 (dua) kali, yaitu
pengolahan tanah pertama kali dilakukan dengan bajak singkal (kedalaman 10 cm
– 20 cm) dan pengolahan tanah kedua dilakukan, dengan bajak sampai melumpur,
kemudian dengan perataan tanah sampai siap tanam. Penanaman dilakukan
dengan menggunakan bibit muda yang berumur 20 hari setelah semai, dan
ditanam sebanyak 2 (dua) bibit per rumpun. Ukuran plot yang diguanakan untuk
masing-masing varietas adalah 25 x 100 m. Perlakuan kapur sebanyak 1
ton/hektar dilakukan setelah penggolahan kedua sekali gus dilakukan penggaruan
lahan dan meratakan lahan.
Dosis pupuk yang digunakan adalah 200 kg urea/ha, 100 kg SP-36/ha, dan
100 kg KCl/ha. Pupuk urea diberikan 3 (tiga) kali masing-masing pada saat
tanaman berumur 7 hari setelah tanam (HST), 25 HST dan 45 HST, masing-masing
aplikasi 25%, 50%, dan 25% dosis. Pupuk SP-36 diaplikasikan umur 7 hari setelah
tanam (HST); sedangkan KCl diberikan 2 (dua) kali masing-masing 50% dosis pada
umur tanaman 7 HST dan 45 HST.
Parameter tanaman yang diamati adalah tinggi tanaman, panjang daun,
lebar daun, panjang akar, jumlah akar, jumlah anakan per rumpun, dan produksi.
Untuk melihat keuntungan dan efisiensi usahatani dilakukan analisis finansial.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Awal Lokasi Penelitian
Sebelum dilakukan penelitian ini terlebih dahulu dilakukan analisis tanah
tanah awal pada lokasi penelitian (tabel.1). Hasil analisis menunjukan bahwa tanah
memiliki kelas tekstur liat berdebu dengan nilai pH 5,1 yang tergolong masam.
Ketersediaan hara makro seperti N-total 0,44 tergolong sedang, Ca-dd 2,25
sedang, K-dd 0,23 sangat rendah, dan Na-dd 0,15 sangat rendah.

390

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Lokasi penelitian adalah lahan sawah bukaan baru yang telah dilakukan
penanaman padi sebanyak 2 (dua) kali musim tanam sebelumnya. Berdasarkan
hasil analisis sifat kimia tanah tersebut, maka diperoleh informasi bahwa
kandungan unsur-unsur N, K, dan Ca dilokasi penelitian mengalami kekurangan,
sehingga untuk memperoleh pertumbuhan tanaman padi yang optimal, sangat
dibutuhkan external input berupa pupuk buatan, pupuk organik, dan kapur.
Tabel 1. Hasil analisis tanah sawah di Kecamatan Namang Kabupaten Bangka
Tengah sebelum penelitian
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Parameter
pH H2O
C-organik (%)
N total (%)
P2O5 Bray 1 (ppm P2O5)
K-dd (cmol (+)/kh)
Ca-dd (cmol (+)/kg)
Mg-dd (cmol (+)/kg)
Na-dd (cmol (+)/kg)
Al3+ (cmol (+)/kg)
H+ (cmol (+)/kg)
Tekstur
Pasir (%)
Debu (%)
Liat (%)

Nilai
5,1
10,81
0,44
15,4
0,23
2,25
0,95
0,15
1,89
0,24
24
34
42

Keterangan
Agak Masam
Tinggi
Sedang
Tinggi
Sangat Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat rendah
Liat lempung berpasir

Pengaruh pengapuran terhadap jumlah akar dan panjang akar
Pertumbuhan akar tanaman padi yang diaplikasi kapur memberikan hasil
panjang akar dan jumlah akar yang lebih baik, jika dibandingkan tanaman padi
yang tidak diaplikasikan kapur. Varietas yang menunjukkan jumlah akar tertinggi
dan panjang akar tertinggi yaitu varietas sunggal dengan rata-rata 238,66 helai
dan 22,3 cm (Tabel 2). Hal ini dikarenakan kapur yang diaplikasi dengan lahan
penanaman padi bereaksi dengan air sehingga terbentuk ion Ca2+ dan Mg2+.
Menurut Wijaya (2008), kalsium berperan dalam pertumbuhan akar dan ini
dibuktikan dengan hasil penelitian Marschner dan Richter (1974), pada akar primer
tanaman buncis. Akar primer buncis tidak memanjang pada media yang miskin
kalsium, sedangkan pada media yang cukup mengandung kalsium pemanjangan
akar berjalan normal. Terhambatnya pertumbuhan merupakan akibat dari
terhambatnya pembelahan dan pemanjangan sel.
Tanaman padi yang ditanam dilahan yang diberi kapur lebih baik
dibandingkan dengan tanaman padi yang tidak diberi kapur. Menurut Hanafiah
(2005), tanaman padi yang diberi kapur pertumbuhan tinggi, jumlah anakan,
panjang dan lebar daun, panjang akar dan jumlah akar optimal. Hal ini dikarenakan
pemberian kapur dapat memperbaiki sifat kimia dan biologi tanah sehingga tanah
mampu menyediakan hara bagi tanaman. Selain itu pemberian kapur dapat
mengurangi kandungan Al dan Fe tanah, yang mana kandungan Al dan Fe yang
terlalu tinggi dapat menyebabkan penyerapan unsur hara esensial lainnya menjadi
terhambat. Kapur dolomit yang diaplikasikan ke tanah kemudian bereaksi dengan
air akan menghasilkan ion Ca2+ dan Mg2+ yang kemudian diserap oleh tanaman.
Selanjutnya diitambahkan oleh Hanafiah (2005), unsur kalsium (Ca) berperan
dalam komponen dinding sel, dalam pembentukan struktur dan permeabilitas
membran sel dan unsur magnesium (Mg) merupakan satu-satunya mineral
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penyusun klorofil, tanpa klorofil fotosintesis tanaman tidak akan berlangsung dan
sebagai aktivator enzim.
Menurut Hakim et al. (1986) pengaruh kapur yang menonjol terhadap kimia
tanah adalah berupa naiknya kadar Ca dan pH tanah, sehingga reaksi tanah
mengarah ke netral. Di lain pihak terjadi penurunan kandungan Al-dd dan
kejenuhan Al. Dengan naiknya pH tanah dan tersedianya beberapa hara yang
dibutuhkan biologi tanah menyebabkan jasad hidup ini lebih mudah diperoleh
energi dan materi dalam jumlah banyak. Sedangkan secara tidak langsung
penambahan kapur menciptakan suasana tumbuh yang baik bagi akar. Lingkungan
tumbuh yang baik itu memungkinkan akar menjadi lebih luas. Akibat semuanya itu
serapan hara menjadi lebih baik dan efisien. Meningkatnya serapan hara, akibat
perbaikan sifat dan ciri tanah dengan kapur ini akan menyebabkan pertumbuhan
dan produksi tanaman meningkat pula.
Tabel 2. Pengaruh aplikasi kapur dolomit terhadap jumlah akar dan panjang akar
pada beberapa varietas padi sawah umur 90 HST di Kecamatan Namang,
Bangka Tengah 2012
Varietas
Aek sibundong
Sunggal
Sintanur
Pepe

Menggunakan kapur
Jumlah akar
Panjang akar
(cm)
233,66
22,3
238,66
21,1
176,00
17,9
196,33
19,0

Tanpa Pengapuran
Jumlah akar
Panjang akar
(cm)
136,00
12,1
155,33
15,1
152,33
13,2
156,00
12,5

Pengaruh pengapuran terhadap tinggi tanaman dan jumlah anakan
Dari ke 4 varietas dapat dilihat bahwa hasil pertumbuhan tinggi tanaman
dan
jumlah anakan dengan pemberian kapur dolomit lebih tinggi, jika
dibandingkan dengan tanpa pemberian kapur dolomit. Dari tabel 3 dapat dilihat
bahwa keempat varietas padi sawah yang memiliki tinggi dan jumlah anakan yang
paling baik adalah varietas Sunggal yaitu ; 98,30 cm dan 18 rumpun. Menurut
Pramono (2007), varietas sunggal memiliki tinggi tanaman mencapai 99 -110 cm
pada pertumbuhan yang optimal. Selanjutnya menurut Sembiring (2007), varietas
sunggal yang berdasarkan karakteristiknya dapat ditanam pada musim hujan dan
musim kemarau, sehingga varietas sunggal bisa beradaptasi dengan daerah
kering. Wijaya (2008), Mg terdapat pada pusat molekul klorofil dan ini merupakan
fungsi yang sangat dikenal secara luas dari Mg. Pada kondisi defisiensi Mg daun
tanaman kemungkinan besar akan mengandung klorofil dalam konsentrasi rendah,
sehingga fotosintesis akan terganggu dan selanjutnya tanaman akan mensintesis
asimilat dalam jumlah kecil. Untuk tanaman padi, defisiensi Mg akan menurunkan
hasil dan tanaman penghasil umbi akan menghasilkan umbi berukuran kecil
(kentang, singkong, ketela rambat). Hasil pengamatan yang dilakukan terhadap
pengaruh aplikasi dolomit terhadap tinggi tanaman dan jumlah anakan dapat
dilihat pada tabel 3 dibawah ini:
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Tabel 3. Pengaruh aplikasi kapur dolomit terhadap tinggi tanaman dan jumlah
anakan pada beberapa varietas padi sawah umur 90 HST di Kecamatan
Namang, Bangka Tengah 2012
Varietas

Aek sibundong
Sunggal
Sintanur
Pepe

Menggunakan kapur
Tinggi Tanaman Jumlah Anakan
(cm)
93,00
98,30
94,06
90,80

12,33
18,00
12,33
8,00

Tanpa Pengapuran
Tinggi
Jumlah Anakan
Tanaman
(cm)
81,20
6,65
82,52
8,00
78,72
7,66
66,52
5,65

Kedalaman permukaan muka air sangat mempengaruhi perkembangan akar
tanaman, baik langsung maupun tidak langsung. Varietas yang menunjukkan
jumlah akar tertinggi dan panjang akar tertinggi yaitu varietas sunggal dan aek
sibundong dengan rata-rata 238 helai dan 22,3 cm. Umumnya perakaran yang
sempurna ditemukan pada kandungan air yang cukup dan aerasi yang baik.
Menurut Widodo (2004) dalam Siswadi (2010), air tanah mempengaruhi kondisi
lingkungan perakaran, seperti suhu, kelembaban dan sebagai sarana angkutan
unsur hara yang diperlukan bagi tanaman.
Pertumbuhan akar tanaman padi yang diaplikasi kapur memberikan hasil
panjang akar dan jumlah akar yang lebih baik jika dibandingkan tanaman padi
yang tidak diaplikasi kapur, hal ini dikarenakan kapur yang diaplikasi dengan lahan
penanaman padi bereaksi dengan air sehingga terbentuk ion Ca2+ dan Mg2+.
Menurut Wijaya (2008), kalsium berperan dalam pertumbuhan akar dan ini
dibuktikan dengan hasil penelitian Marschner dan Richter (1974), pada akar primer
tanaman buncis. Akar primer buncis tidak memanjang pada media yang miskin
kalsium, sedangkan pada media yang cukup mengandung kalsium pemanjangan
akar berjalan normal. Terhambatnya pertumbuhan merupakan akibat dari
terhambatnya pembelahan dan pemanjangan sel.
Jika dibandingkan antara varietas yang ditanam dilahan yang diberi kapur
dengan varietas yang ditanam dilahan yang tidak diberi kapur ini jelas lebih baik
varietas yang diberi kapur, jika dilihat dari pertumbuhan tinggi, jumlah anakan,
panjang dan lebar daun serta panjang dan jumlah akar. Hal ini dikarenakan
pemberian kapur dapat memperbaiki sifat kimia dan biologi tanah sehingga tanah
mampu menyediakan hara bagi tanaman. Selain itu pemberian kapur dapat
mengurangi kandungan Al dan Fe tanah, yang mana kandungan Al dan Fe yang
terlalu tinggi dapat menyebabkan penyerapan unsur hara esensial lainnya menjadi
terhambat. Kapur dolomit yang diaplikasikan ke tanah kemudian bereaksi dengan
air akan menghasilkan ion Ca2+ dan Mg2+ yang kemudian diserap oleh tanaman.
Menurut Hanafiah (2005), unsur kalsium (Ca) berperan dalam komponen dinding
sel, dalam pembentukan struktur dan permeabilitas membran sel dan unsur
magnesium (Mg) merupakan satu-satunya mineral penyusun klorofil, tanpa klorofil
fotosintesis tanaman tidak akan berlangsung dan sebagai aktivator enzim. Pada
aplikasi kapur menunjukkan jumlah panjang daun dan lebar daun padi yang lebih
lebar dan panjang dibandingkan tanpa aplikasi kapur.
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Tabel 4. Pengaruh aplikasi kapur dolomit terhadap Panjang daun dan Lebar daun
pada beberapa varietas padi sawah umur 90 HST di Kecamatan
Namang, Bangka Tengah 2012
Varietas
Aek sibundong
Sunggal
Sintanur
Pepe

Menggunakan kapur
Panjang daun
Lebar daun
(cm)
29,60
0,90
29,93
0,96
24,30
0,93
25,13
0,66

Tanpa Pengapuran
Panjang daun
Lebar daun
(cm)
18,80
0,66
25,43
0,73
22,76
0,66
23,90
0,70

Pengaruh Pengapuran Terhadap Produksi Padi Sawah
Dari Tabel 5. Dapat dilihat bahwa perlakuan aplikasi kapur 1 ton/ha yang
dikombinasikan dengan pupuk akan meningkatkan produksi padi, jika
dibandingkan tanpa aplikasi kapur. Hasil tertinggi dari perlakuan aplikasi kapur 1
t/ha diperoleh pada varietas Varietas Aek sibundong yaitu 6,7 t/ha dan tanpa
aplikasi kapur 5,0 t/ha. Menurut Sembiring (2008) Aeksibundong, merupakan salah
satu varietas unggul yang mempunyai potensi hasil tinggi (8 t/ha), umur genjah
(110-120 hari) tahan wereng coklat dan hawar daun bakteri, dan rasa nasi enak
dengan tekstur nasi pulen, disamping itu kandungan vitamin B kompleks, terutama
asam folat tinggi. Dengan aplikasi kapur sebesar 1 ton/ha dapat meningkatkan
produksi rata-rata sebesar 5,9 t/ha dibanding tanpa aplikasi kapur produksi ratarata per hektar 4,4 t/ha (Tabel 5).
Tabel 5. Pengaruh aplikasi kapur dolomit terhadap produksi beberapa varietas
padi sawah di Kecamatan Namang, Bangka Tengah 2012
Varietas

Menggunakan Kapur
(t/ha GKG)

Tanpa Pengapuran
(t/ha GKG)

Aek sibundong
Sunggal
Sintanur
Pepe

6,7
6,2
5,2
5,6

5,0
4,6
4,0
4,2

Analisis Ekonomi Usahatani
Analisis ekonomi usahatani padi sawah dengan perlakuan aplikasi kapur
menunjukan bahwa aplikasi kapur 1 ton/ha memberikan keuntungan untuk
varietas Aek sibundong, Sunggal. Pepe dan Sintanur masing-masing sebesar ; Rp.
14.050.000 ; Rp. 12.300.000 ; Rp. 10.200.000 ; dan Rp. 9.000.000 dengan R/C
ratio sebesar ; 2,5 ; 2,36 ; 2,13 dan 1, 99 sedangkan tanpa aplikasi kapur
meemberikan keuntungan masing-masing varietas sebesar Rp. 8.900.000 ; Rp.
7.500.000 ; Rp. 6.100.000 ; dan Rp. 5.400.000 dengan R/C ratio masing-masing
varietas sebesar ; 2,03 ; 1,88 ; 1,71 ; dan 1,63. (Tabel 6). Hal ini berarti setiap
biaya yang dikeluarkan untuk aplikasi perlakuan kapur 1 ton/ha akan memberikan
keuntungan untuk varietas ; Aek sibundong, Sunggal. Pepe dan Sintanur masingmasing sebesar 25% ; 23% ; 21% dan 19% sedangkan tanpa pemberian kapur
untuk masing-masing varietas sebesar 21% ; 18% ; 17% dan 16% selama satu
musim tanam atau 4 bulan.
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Tabel 6. Analisis ekonomi usahatani padi sawah pada pengaruh aplikasi kapur terhadap
produksi beberapa varietas padi sawah di Kecamatan Namang, Bangka Tengah
2012.
Perlakuan
Varietas
Hasil
Nilai hasil
Biaya
Keuntungan
R/C
(ton/ha)
(Rp/ha)
produksi
(Rp/ha)
ratio
GKP
(Rp/ha)
Aplikasi
Aek
6,7
23.450.000
9.200.000
14.050.000
2,55
kapur 1 t/ha sibundong
Sunggal
6,2
21.700.000
9.200.000
12.300.000
2.36
Pepe
5,6
19.600.000
9.200.000
10.200.000
2,13
Sintanur
5,2
18.200.000
9.200.000
9.000.000
1,99
Tanpa kapur Aek
5,0
17.500.000
8.600.000
8.900.000
2,03
0 t/ha
sibundong
Sunggal
4,6
16.100.000
8.600.000
7.500.000
1,88
Pepe
4,2
14.700.000
8.600.000
6.100.000
1,71
Sintanur
4,0
14.000.000
8.600.000
5.400.000
1,63

KESIMPULAN
1.

2.

3.

Varietas yang memiliki pertumbuhan paling baik yaitu pada varietas Sunggal
dengan aplikasi kapur, hal ini terlihat dari pertumbuhan tinggi, jumlah anakan,
panjang dan lebar daun serta panjang dan jumlah akar yang lebih baik jika
dibandingkan dengan varietas yang tidak diberi kapur, namun dilihat dari sisi
produksi, produksi tertinggi diperoleh dari varietas Aek sibundong dan
selanjutnya diikuti varietas Sunggal, Pepe dan sintanur.
Pengaruh aplikasi kapur dengan takaran 1 t/ha secara nyata meningkatkan
pertumbuhan dan produksi padi sawah di Kabupaten Bangka Tengah.
Besarnya hasil gabah kering panen tertinggi diperoleh dari varietas Aek
sibundong sebesar 6,7 t/ha dan terendah pada varietas Sintanur 5,6 t/ha.
Pengaruh aplikasi kapur dengan takaran 1 t/ha secara nyata memberikan
keuntungan terhadap produksi padi sawah di Kabupaten Bangka Tengah.
Besarnya keuntungan tertinggi diperoleh pada varietas Aek sibundong sebesar
Rp. 14.050.000 dengan nilai R/C ratio sebesar ; 2,5.
DAFTAR PUSTAKA

BPS. 2012. Kepulauan Belitung Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kepulauan
Bangka Belitung.
BPS. 2012. Bangka Tengah Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten
Bangka Tengah.
Hakim N, Nyakpa M.Y, Lubis A.M, Nugroho S.G, Saul M.R, Diha M.A, Hong G.B,
Bailey H.H. 1986. Dasar-dasar Ilmu Tanah. Lampung: Universitas
Lampung.
Hanafiah K.A. 2011. Dasar-dasar Ilmu Tanah. Jakarta: PT Raja Grapindo Persada
Joko Purnomo. 2007. Peningkatan produktivitas lahan kering masam melalui
perbaikan pola tanam, pemberian bahan organik, dan kapur. Hal 68-79
dalam Pros. Seminar dan Konggres Nasional HITI IX di Yogyakarta
Siswadi. 2010. Pertumbuhan dan Adaptasi 10 Varietas Padi di Lahan Pasca
Penambangan Timah. Balunijuk. [tidak dipublikasikan]
Prosiding Seminar Regional: Akselerasi Inovasi Teknologi Pertanian Mendukung
Ketahanan Pangan Dalam Mengantisipasi Perubahan Iklim Di Wilayah Kepulauan

395

Sembiring. 2010. Ketersediaan Inovasi Teknologi Unggulan Dalam Meningkatkan
Produksi Padi Menunjang Swasembada dan Ekspor. Dalam Suprihatno B,
et al. (eds). Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi Padi untuk
Mempertahankan Swasembada dan Mendorong Ekspor Beras. Balai Besar
Penelitian Tanaman Padi. Buku 1. Sukamandi. 2010.
Soepardi, G. 1983. Sifat dan Ciri Tanah. Jurusan Tanah. Fakultas Pertanian IPB.
Bogor.
Wijaya K.A. 2008. Nutrisi Tanaman. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

396

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

PERAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN
STABILISASI HARGA BAWANG MERAH DI INDONESIA

Siti Sehat Tan

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP)
Jalan Tentara Pelajar No.10 Cimanggu Bogor 16114
E-mail: sititan2010@gmail.com

ABSTRAK
Harga bawang merah pada tahun 2013 mencapai harga tertinggi yaitu Rp.50.000,/kg di Jakarta dan Rp.70.000,- di Bandung. Fenomena serupa terjadi dibeberapa
provinsi lainnya dengan harga kisaran Rp.40.000,-Rp.50.000,-/kg. Kenaikan harga
mencapai 96%. Disparitas harga impor dengan harga lokal bawang merah menjadi
insentif masuknya impor ke Indonesia. Faktanya di beberapa daerah seperti
Sumut, Sumbar, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTT dan Sulsel merupakan
penghasil utama bawang merah dengan sumbangan tertinggi ada pada Pulau Jawa
yaitu menyumbang 74,21% dari produk bawang merah di Indonesia. Pada tahun
2013 misalnya; dengan luas areal tanam 129.003 hektar dan perkiraan produksi
sebanyak 1.374.755 ton, maka akan surplus sebanyak 269.643 ton. Bahkan
setelah 2013, dengan pertumbuhan rata-rata 1,1% per tahun dan kebutuhan 3,9%
per tahun, maka bawang merah selalu surplus. Ketimpangan distribusi antar bulan
dan antar wilayah terindikasi dengan perbedaan harga yang cukup berarti. Peran
pemerintah dalam mempengaruhi supply, demand dan distribusi, penegakan
hukum serta ketersediaan infrastruktur sangat menentukan pada kestabilan harga
bawang merah maupun bahan pokok lainnya.

Kata kunci: Peran Pemerintah, stabilitas harga, bawang merah
PENDAHULUAN
Sejak awal Maret 2013 hingga minggu kedua bulan April harga bawang
merah sedemikian tinggi. Dari sisi ekonomi terjadi anomali harga bawang merah.
Anomali, karena harga yang tinggi (Rp 45.000-Rp. 70.000) terjadi dimana
Indonesia sudah swasembada, dimana tahun 2009 produksi 965.164 ton,
konsumsi 812.103 ton, sehingga surplus 153.061 ton dan harga impor yang lebih
rendah, Rp.4000/kg, dan bibit impor Rp.8000/kg (2012) dibandingkan dengan
harga bawang merah konsumsi lokal Rp.15.000/kg, dan bibit lokal Rp.20.000/kg.
Harga akan meningkat bila pasokan lebih kecil dari kebutuhan; dan akan
melambung tinggi ketika pasokan sedemikian langkanya, dimana konsumen
khawatir tidak kebagian komoditi sehingga bersedia membayar mahal.
Menurut harian Kompas (2013), Harga bawang merah di minggu ke-empat
bulan Maret (27 Maret 2013), di pasar Senen Jakarta Pusat mencapai
Rp.50.000/kg, di Bandung Rp.50.000-Rp.60.000/kg (20 Maret 2013), bahkan Rp.
70.000/kg (pada 17 Maret 2013). Sedangkan di Medan, menurut Okezone (2013),
harga bawang merah dikisaran Rp.45.000-Rp.55.000/kg, dan menurut harian
Tribun Yogya (2013), di Jogyakarta harga bawang merah Rp.50.000/kg (pada 26
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Maret 2013), walau sudah sempat turun di harga Rp.35.000/kg pada seminggu
sebelumnya (17 Maret 2013). Fenomena serupa juga terjadi di kota provinsi
lainnya di Indonesia dengan kisaran harga antara Rp.40.000-Rp.60.000/kg.
Menurut catatan Bank Indonesia, di provinsi Jogyakarta kenaikan harga
rata-rata di bulan Maret 2013 mencapai 95,26% dibanding bulan Februari 2013;
dimana bawang merah bersama-sama dengan bawang putih menyumbang inflasi
di bulan Maret masing-masing 0,34% dan 0,27%.
Disparitas harga impor dengan harga lokal bawang merah menjadi insentif
masuknya impor ke Indonesia. Pada tahun 2003 harga impor bawang merah
adalah US$295/ton, atau Rp.2.651/kg (1 US$=Rp.9.000), sedangkan harga ekspor
adalah US$448/ton=Rp.4.034/kg), ada disparitas sebesar Rp.1.381/kg. Dalam
beberapa tahun terakhir ini disparitas ini semakin besar; pada tahun 2009 dan
2010 disapritas harga berkisar antara Rp.4.500-Rp.12.500.
Nampaknya, impor bawang merah ke Indonesia lebih disebabkan oleh
perbedaan harga yang relatif besar dibandingkan dengan kekurangan produksi
dalam negeri. Menurut Ditjen Bina Produksi Hortikultura (2010), areal tanam
bawang merah tahun 2003 adalah sebanyak 88.029 hektar dengan produksi
762.795 ton, konsumsi sekitar 546.341 ton; artinya surplus sebanyak 216.453 ton,
yang dapat digunakan untuk memenuhi bibit, industri dan juga untuk ekspor.
Areal tanam terus meningkat hingga menjadi 104.009 hektar pada tahun
2009 dengan produksi sebanyak 965.164 ton. Bila dikurangi dengan jumlah
konsumsi dalam negeri sebanyak 812.103 ton, ada surplus sebanyak 153.061 ton
tahun 2009. Artinya pada tahun 2003 dan juga tahun 2009 Indonesia surplus
produksi bawang merah. Namun secara faktual, menurut Ditjen Hortikultura
(2010) untuk memenuhi kebutuhan bawang merah untuk konsumsi dan juga
untuk bibit sekitar 4,6-4,8 kg/kapita/tahun, pemerintah sejak tahun 1983-2003
melakukan impor. Dan sejak tahun 1993-2003, dalam perdagangan bawang
merah, Indonesia telah menjadi net importir dan hingga saat ini (2013) masih
tetap sebagai net importir. Menurut data dari Asosiasi Bawang Merah Indonesia
(ABMI) tercatat, impor bawang merah ke Indonesia 2011 meningkat tiga kali lipat
dibandingkan dengan 2010. Pada 2011, volume impor bawang merah 150.000 ton,
padahal tahun 2010 hanya 50.000 ton
Ternyata bawang impor tidak hanya untuk kebutuhan konsumsi namun juga
untuk kebutuhan bibit bagi petani; 40-50% bawang merah impor digunakan
sebagai bibit. Kebutuhan bibit bawang merah kualitas impor cukup tinggi. Pada
tahun 2010 misalnya kebutuhan bibit kualitas impor mencapai 29.000 ton. Negara
asal impor utama adalah Filipina, India, Myanmar dan Thailand.
Ditengah kondisi produksi bawang merah yang sudah swasembada di satu
sisi dan harga impor yang lebih rendah dibanding harga lokal di sisi lain, harga
tinggi, hingga 800-1000% diatas biaya produksi bawang merah lokal (Rp.5.000Rp.6.000). Hal ini diduga sebagai akibat terjadi anomali pengelolaan perekonomian
bawah merah di Indonesia. Salah satu contoh anomalinya adalah membanjirnya
bawang impor “murah” ke Jawa Tengah yang notabene sebagai sentra produksi
utama bawang merah Indonesia (menyuplai hingga 41,7%). Sebagai akibatnya
harga bawang lokal jatuh hingga menjadi Rp.2.000-Rp.2.500/kg yang
mengakibatkan kerugian petani hingga 50% (Harian Kompas 16 Januari 2012).
Padahal menurut Kepala Dinas Pertanian Jawa Tengah (2013), dalam setahun
Jawa Tengah mampu menghasilkan bawang merah sebanyak 357.000 ton; dimana
tingkat konsumsi Jawa Tengah adalah 157.000 ton. Setelah dikurangi konsumsi
dan bibit dan kehilangan (losses), Jawa Tengah masih surplus sebanyak 146.000
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ton. Artinya dari sisi ekonomi, dimana ketika pasokan berlebih maka importasi
menjadi tidak menjadi pilihan cerdas; motif yang mungkin dari kegiatan importasi
tadi hanyalah keuntungan pribadi/kelompok semata. Tentu saja petani tidak
mampu menghadapi “permainan” seperti itu; sehingga pemerintah sebagai
suprastruktur harus hadir secara nyata dan tegas, dan satu-satunya harapan untuk
melindungi rakyatnya. Tulisan ini bertujuan mengidentifikasi faktor penyebab
anomali tersebut serta menemukan solusinya.
METODOLOGI
Penelitian dilakukan dengan Metoda Desk Research , Data yang digunakan
adalah data sekunder yang berasal dari berbagai sumber yaitu; Badan Penelitian
dan Pengembangan Kementerian Pertanian (Badan Litbang Kementan), Balai
Besar Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian (B2P2TP), Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian (BPTP), dan sumber lainnya yang relevan dengan tulisan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Areal Tanaman dan Produksi
Tanaman bawang merah dapat tumbuh di berbagai tipologi lahan baik lahan
sawah maupun lahan kering; dapat tumbuh di daerah pegunungan maupun di
dataran rendah; yang penting adalah cukup air, dimana harus disiram minimal
setiap 5-6 hari. Tanaman ini dapat tumbuh dan menghasilkan di 24 dari 33
propinsi di Indonesia. Artinya, tidak semestinya bawang merah yang adalah
berkah sumber daya alam Indonesia, menjadi “sumber masalah” bagi petani dan
masyarakat konsumen Indonesia.
Propinsi penghasil utama bawang merah (luas areal panen>1000
ha/tahun), adalah Sumaetra Utara, Sumatra Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi
Selatan. Pulau Jawa menyumbang 74,21% dari produksi total bawang merah di
Indonesia (2009), sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1.
No
1
2
3
4
5
6

Produksi bawang merah menurut pulau, tahun 2009
Wilayah/Pulau
Persen
1
Sumatera
4,66
Jawa2
74,21
Bali,NTB,NTT3
15,78
Kalimantan
0,03
Sulawesi4
4,91
Maluku dan Papua
0,40
TOTAL
100,00

Sumber: BPS (2010),
Keterangan: 1: Sentra Sumbar dan Sumut; 2: sentra Jateng dan Jatim; 3: NTB;
Sulawesi Selatan

4:

Sedangkan luas areal tanam, produksi dan konsumsi bawang merah
cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Ditjen Hortikultura (2010),
Pertumbuhan produksi rata-rata bawang merah tahun 1989-2004 adalah 5,4%
pertahun dengan kecenderungan pertumbuhan konstan. Pertumbuhan tersebut
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disokong oleh pertumbuhan areal tanam sebesar 4,3% dan pertumbuhan
produktivitas “hanya” 1,1% per tahun. Perkembangan luas areal tanam, produksi
dan kebutuhan bawang merah nasional tahun 2001-2013 dapat dilihat pada Tabel
2. Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa sesungguhnya Indonesia sudah “surplus
total” dalam produksi bawang merah kecuali defisit pada tahun 2005, 2006, 2007
dan 2008, serta 2011 dan 2012. Defisit pada tahun-tahun tersebut adalah untuk
memenuhi kebutuhan bibit, bahan baku industri dan juga ekspor.
Tabel 2. Perkembangan Luas Areal
Luas Areal
No
Tahun
Ha)
1
2001
82.147
2
2002
85.679
3
2003
88.029
4
2004
88.707
5
2005
92.521
6
2006
96.500
7
2007
100.649
8
2008
102.325
9
2009
104.009
10
2010
113,696
11
2011
118,585
12
2012
123,685
13
20131
129.003

dan Produksi Bawang Merah 2000-2013
Produksi
Kebutuhan
Surlus /
(ton)
(ton)
Defisit (ton)
861.150
631,207
229,943
766.572
661,365
105,207
762.795
692,964
69,831
757.399
726,073
31,326
732.609
760,764
(28,155)
794.931
797,112
(2,181)
802.810
835,197
(32,387)
853.615
875,102
(22,487)
965.164
916,913
48,251
974.816
960,722
14,094
984.564
1,006,624
(22,060)
1.050.000
1,054,719
(4,719)
1.374.755
1.105.112
269,643

Sumber: 2000 s/d 2008 (BPS 2010); 2009-2012; Data diolah
Keterangan:
1. Kebutuhan= Konsumsi + Bibit + Industri + ekspor
2. Untuk tahun 2013, angka estimasi/sementara

Bila dilihat dari tingkat konsumsi dalam negeri, sesungguhnya Indonesia
sudah swasembada bahkan surplus. Pada tahun 2013 misalnya; dengan luas areal
tanam 129.003 hektar dan perkiraan produksi sebanyak 1.374.755 ton, akan
surplus sebanyak 269.643 ton. Bahkan setelah tahun 2013, dengan tingkat
pertumbuhan produksi rata-rata 1,1% per tahun dan tingkat pertumbuhan
kebutuhan 3,9% pertahun, produksi bawang merah selalu surplus sebagaimana
diuraikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Perkiraan Kebutuhan dan Konsusmsi Bawang Merah 2013 - 2018
No Tahun
1
2
3
4
5

2014
2015
2016
2017
2018

Produksi

Kebutuhan
(ton)

Konsumsi
(ton)

Non Konsumsi
(ton)

1,512,231
1,663,454
1,829,800
2,012,780
1,374,755

1,144,961
1,195,235
1,223,583
1,244,278
1,278,652

938,261
952,335
976,683
994,378
1,022,751

206,700
242,900
246,900
249,900
255,901

Surlus
(+)/Defisit (-)
(ton)
367,270
468,219
606,217
768,502
935,405

Sumber: BPS (2010), Data diolah
Ket
: Pertumbuhan produksi; 1,1%/tahun
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Kenaikan harga bawang merah yang tinggi di awal tahun 2013, diduga selain
disebabkan oleh defisit yang terjadi pada tahun 2012, juga disebabkan oleh faktor
lain seperti masalah distribusi yang timpang antar wilayah, distribusi yang timpang
antar bulan di suatu wilayah yang bersifat fundamental, juga disebabkan faktor
lainnya yang non fundamental. Menumpuknya ratusan peti kemas bawang putih
di pelabuhan Belawan dan Jakarta dan sebanyak 599 peti kemas di Tanjung Perak
Surabaya disaat harga sudah tinggi, dan masuknya bawang merah “illegal”
diberbagai pelabuhan di Sumatera Utara, dan pelabuhan lainnya menjadi indikasi
kuat adanya faktor fundamental yang cukup kuat mempengaruhi harga menjadi
tinggi.
Distribusi dan Harga Bawang Merah
Sebagaimana dijelaskan bahwa dari 33 provinsi, sentra produksi bawang
merah hanya di sembilan provinsi yaitu Sumatera Utara,Sumatera Barat, Jawa
Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta,Jawa Timur, Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. Sembilan propinsi ini menyumbang 96,5%
(dimana Jawa = 79%) dari produksi total bawang merah di Indonesia (2004).
Ketimpangan distribusi sebagaimana dipaparkan tidak saja antara wilayah,namun
juga terjadi ketimpangan distribusi antar bulan di daerah sentra produksi.
Ketimpangan distribusi antar wilayah terindikasi dengan perbedaan harga yang
cukup berarti; Pada Juli 2012, harga tertinggi bawang merah berdasarkan wilayah
terdapat di Manokwari sebesar Rp.24.639,- per kg, Jayapura sebesar Rp. 23.061,per kg, dan Maluku Utara sebesar Rp.21.193,- per kg. Sedangkan harga terendah
bawang merah berdasarkan wilayah terdapat di Semarang sebesar Rp. 9.654,-per
kg, Surabaya sebesar Rp. 10.399,- kg per kg. Ketimpangan antara waktu per
wilayah ditunjukkan oleh besaran koefisien variasi. Koefisien variasi tertinggi
untuk komoditas bawang merah pada periode Juli 2012 yaitu, di wilayah Jambi
sebesar 35 %. Sedangkan untuk wilayah yang memiliki koefisien variansi terendah
adalah Medan sebesar 8,5% (Kementerian Perdagangan, 2012).
Secara rata-rata nasional produksi sebenarnya mencukupi untuk
kebutuhan, namun karena distribusinya tidak merata, ada wilayah tertentu yang
mengalami kelangkaan/kekurangan pasokan, sementara daerah lainnya berlebih.
Kekurangan ini memicu akan naiknya harga, dan kenaikan harga ini bisa menular
ke daerah (transmission effect). Kecukupan pasokan secara makro namun dengan
dstribusi yang tidak merata sesuai kebutuhan masing-masing akan memicu
kenaikan harga yang dapat menular ke daerah lain; oleh sebab itu salah satu upaya
untuk menekan kenaikan harga adalah dengan membangun pusat-pusat distribusi
di daerah “minus” produksi bawang merah. Gudang-gudang di pusat distribusi
daerah “minus” dipenuhi dengan stok yang mencukupi kebutuhan setiap bulan dan
sepanjang tahun. Dengan stok yang baik dan tepat di pusat-pusat distribusi,
perbedaan harga yang mencolok di daerah “surplus” dengan daerah “minus” dan
juga variasi harga bulanan yang tinggi di masing-masing daerah tidak terjadi lagi.
Dengan kata lain gejolak harga yang terjadi dalam beberapa bulan ini (Februari,
Maret dan April 2013) dapat dikendalikan (under control).
Peranan Pemerintah Dalam Produksi dan Stabilisasi Harga
1. Peran Pemerintah Dalam Aspek Produksi
Menurut buku teks ekonomi, stabilisasi harga dapat dilakukan melalui
pengendalian pasokan dan/atau konsumsi. Stabilisasi harga dengan pasokan
dapat dilakukan melalui pengendalian produksi. Ketika harga tinggi pasokan
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ditambah, sebaliknya ketika harga “jatuh” maka pasokan dikurangi. Stabilisasi
harga melalui pengendalian konsumsi adalah dengan mengurangi konsumsi ketika
harga tinggi, sebaliknya meningkatkan konsumsi ketika harga “jatuh”.
Menurut BPS (2009), produktivitas bawang merah relatif fluktuatif yaitu
dari 2,43 ton/ha (di Sumatera Selatan) hingga 12,14 ton/ha (di Jogyakarta) dengan
produktivitas rata-rata nasional sebesar 9,28 ton/hektar. Untuk meningkatkan
produksi dalam upaya menstabilkan harga bawang merah, Kementerian pertanian
akan melakukan pemetaan daerah penghasil bawang merah. Dengan pemetaan,
akan diperoleh areal yang cocok dan optimal dalam budidaya, sehingga rata-rata
produktvivitas bisa ditingkatkan menjadi 5,24% sebagaimana diharapkan oleh
Kementerian Pertanian. Rencana pengembangan sentra produksi dan
penambahan luas areal bawang merah dilakukan di 15 propinsi (Tabel 4).
Pengembangan sentra produksi sampai tahun 2025 ditargetkan seluas 90.000
hektar. Sementara itu, penambahan areal baru sampai tahun 2015 diperkirakan
mencapai 26.900 hektar.
Tabel
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

4. Sentra Pengembangan Bawang Merah
Propinsi
Kabupaten
Jateng
Brebes, Tegal, Demak, Pemalang
DIY
Bantul, Kulonprogo
Jatim
Nganjuk, Mojokerto, Pamekasan, Probolinggo
Jabar
Cirebon, Majalengka, Kuningan, Bandung
Sumut
Taput, Tobasa, Padansidempuan
Sumbar
Solok
NTB
Bima, Dompu, Lombok Timur
Bali
Bangli
Kaltim
Nunnukan
Sulteng
Donggala, Kota Palu
Sulsel
Engrekang
Sulut
Minahasa
Lampung
Lampung Selatan
Papua
Merauke
Maluku
Seram Bagian Timur

Sumber: Sumber: Dirjen Hortikultura, 2010

Dengan pengembangan areal produksi secara bertahap dan didukung
dengan peningkatan produktivitas, produksi akan meningkat sesuai dengan
peningkatan konsumsi dan kebutuhan nasional. Meningkatkan areal tanam dan
produktivitas akan menjadi perangkap (production trap) bila distribusi dan harga
tidak dikendalikan oleh pemerintah. Distribusi dan harga yang diserahkan melalui
mekanisme pasar sering tidak bertindak adil dan gagal (market failure). Ketika
pasar sudah gagal melakukan tugasnya, maka pemerintah yang mengambil peran.
2. Peran Pemerintah Dalam Stabilisasi Harga
Peningkatan peran pemerintah dalam perekonomian bawang merah adalah
merupakan suatu keharusan, tidak saja dalam peningkatan produksi, namun juga
dalam kegiatan pasca produksi seperti halnya dalam distribusi dan penetapan
harga jual. Secara empiris, bahkan di negara maju sekalipun, pemerintah selalu
mengatur komoditi pertanian; mengatur pasokan dan harga. Karena pasar
bawang merah yang cenderung oligopolies, maka membiarkan komoditi bawang
kedalam mekanisme pasar adalah akan mengorbankan petani ketika musim
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panen, dan masyarakat konsumen ketika musim paceklik. Pemerintah (pusat,
daerah provinsi, daerah kabupaten/kota) harus berperan aktif sebagai pembeli
ketika musim panen raya, menimbunnya di gudang-gudang pusat-pusat distribusi,
lalu menjualnya ketika musim “langka”. Pemerintah menjadi stabilisator harga
melalui pengendalian pasokan dan/atau konsumsi. BUMN/BUMD dapat digunakan
sebagai instrument untuk melakukan tugas stabilisasi tersebut.
Pengendalian produksi dan stabilisasi harga bawang merah harus melibatkan
seluruh stakeholder dengan pemerintah sebagai “komandan”. Kajian dokumen
pengembangan bawang merah di Kementerian Pertanian sesungguhnya telah
menjelaskan arah dan strategi kebijakan agribisnis bawang merah di Indonesia
dalam beberapa tahun kedepan, dengan baik. Masyarakat tinggal menunggu
eksekusi kebijakan dengan cepat.
Menurut Ditjen Hortikultura (2010), pengembangan agribisnis bawang
merah dilaksanakan pada level kebun (on farm) dan juga di luar kebun (off farm).
Strategi pengembangan di lini on-farm mencakup: perakitan varietas unggul,
penguatan sistem produksi benih sumber, pengelolaan hara dan air terpadu,
pengendalian hama penyakit terpadu, serta perbaikan mutu dan daya simpan
produk. Strategi pengembangan di lini off-farm diawali dengan perbaikan teknologi
pengolahan untuk mendukung pengembangan industri hilir bawang merah (skala
rumah tangga maupun industri), misalnya industri irisan kering, irisan basah/utuh,
pickles/acar, bawang goreng, bubuk bawang merah, tepung bawang merah,
oleoresin, minyak bawang merah, dan pasta. Pengembangan industri hilir
diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan bawang merah.
Pengembangan di level on farm dan off farm, akan meningkatkan produksi
dan tentu saja memperluas jangkauan pasar bawang merah nasional; produksi
akan bertambah dan potensi pasar semakin luas. Namun demikian, peran aktif
pemerintah tidak cukup hanya pada aspek peningkatan produksi dan aspek
pengolahan hasilnya.
Aspek lain yang perlu dilakukan pemerintah agar
pengembangan bawang berlangsung secara kontinyu; yaitu aspek pemerataan
distribusi antar wilayah dan antar waktu dan juga penetapan harga jual secara
menguntungkan petani namun terjangkau oleh masyarakat konsumen.
Pemerintah (pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota) membeli dan menumpuk
bawang merah di saat panen raya; lalu mendistribusikan secara merata sesuai
kebutuhan wilayah dan menjualnya kembali pada saat pacekelik. Sudah saat
membentuk “BULOGDA” guna membantu petani mengendalikan pasokan dan
harga bawang merah pada level yang menguntungkan petani dan konsumen.
Gangguan pasokan yang terjadi akibat masuknya barang impor yang tidak tepat
waktu (masuk ketika musim panen) dan tidak tepat tempatnya (barang impor
masuk ke daerah sentra produksi) dikendalikan secara ketat. Keadaan sekarang,
dimana konsumen membayar harga tinggi namun harga tersebut tidak
meningkatkan pendapatan petani lokal, melainkan “hanya” menguntungkan petani
asing dan importir. Sudah amanat konstitusi bagi pemerintah untuk melindungi
rakyatnya tidak saja dari gangguan perang fisik, tapi juga dari gangguan “perang”
ekonomi.

Prosiding Seminar Regional: Akselerasi Inovasi Teknologi Pertanian Mendukung
Ketahanan Pangan Dalam Mengantisipasi Perubahan Iklim Di Wilayah Kepulauan

403

KESIMPULAN
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Indonesia mampu swasembada konsumsi bawang merah, dan dalam
beberapa tahun sejak 2001 -2013 telah mencapai swasembada kebutuhan
bawang merah
Ketimpangan Distribusi antar wilayah dan antar waktu pada suatu wilayah
salah satu faktor penyebab tingginya harga bawang merah.
Adanya faktor non fundamental ekonomi yang menjadi penyebab tingginya
harga bawang merah.
Pemerintah disarankan mengambil kebijakan melarang impor bawang merah
pada saat panen raya pada bulan Juni-Juli s/d Desember dan Januari setiap
tahunnya. Impor hanya dapat dilakukan pada masa “pacekelik” di bulan
Februari–Mei dan November. Selain itu, bawang merah impor dilarang masuk
ke daerah sentra produksi, selain akan menjatuhkan harga, juga tidak sesuai
dengan tujuan awal dari impor tersebut untuk mencukupi kekurangan.
BUMD/BUMN diharapkan dapat membeli surplus produksi pada saat panen
raya untuk mencegah “jatuhnya” harga. Kemudian mendistribusikan dan
melepas stok tersebut pada musim “paceklik”.
Pusat-Pusat Distribusi perlu dibangun dan dikelola oleh pemerintah melalui
BUMD//BUMN.
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BURU HOTONG (setaria italica (L) Beauv) DAN PEMANFAATAN
LAHAN MARGINAL DI KABUPATEN BURU, PROVINSI MALUKU
UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL
Siti Sehat Tan dan Rita Indrasti

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP)
Jalan Tentara Pelajar No.10 Cimanggu Bogor 16114
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ABSTRAK
Lahan kritis atau lahan marginal di Indonesia cukup luas dibandingkan dengan
total luas lahan pertanian yang ada. Menurut Kementerian Kehutanan (2012),
lahan kritis Di Indonesia pada tahun 2011 adalah sebesar 27 juta hektar lebih.
Fakta tersebut menjadi ironis jika dikaitkan dengan kondisi ketahanan pangan
nasional. Lahan tersebut bisa produktif dengan konservasi yang tidak terlalu sulit
dan mahal. Kabupaten Buru sebagaimana halnya daerah lainnya di Indonesia
mempunyai lahan marginal yang cukup luas. Menurut Kementerian Kehutanan,
lahan kritis di Kabupaten Buru tahun 2011 adalah sebesar 272.246 hektar atau
35,7% dari total luas lahan kritis di provinsi Maluku yang sebesar 762.324 hektar.
Laju pertambahan lahan marginal di Maluku adalah 5,6% per tahun (34.500 hektar
setiap tahunnya). Tanaman hotong adalah tanaman yang dapat tumbuh dengan
baik pada lahan kritis. Buru Hotong, sejenis padi-padian, adalah sumber protein
(14,05%) dan karbohidrat (81,32%) lebih tinggi dari beras dengan kandungan
protein “hanya” (5%) dan Karbohidrat (70-80%). Selain itu, karbohidrat hotong
tidak bisa dirubah menjadi gula, sehingga baik sekali untuk penderita penyakit
diabetes. Tanaman ini mudah tumbuh dimana saja, tahan kekeringan, umur
panen 85 hari dan dalam bentuk malai kering dapat disimpan selama 20 tahun dan
tetap baik secara fisik maupun secara gizi. Daya tahan simpan yang amat baik
untuk menjamin ketersediaan pangan sepanjang tahun.

Kata kunci: Lahan kritis, hotong, sumberdaya berbasis lokal, ketahanan pangan
PENDAHULUAN
Menurut Kementerian Kehutanan (2012), luas lahan krtitis di Indonesia pada
tahun 2011 adalah sebesar 27.294.842 hektar yang tersebar diseluruh provinsi,
dengan luas terbesar terdapat di Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan
Kalimantan Barat yang masing-masing lebih dari 3 juta hektar. Luasan tersebut
ke depan akan terus bertambah sebagai akibat dari penebangan hutan untuk
perkebunan, pemukiman maupun untuk pertanian. Pemanfaatan lahan kritis
tersebut masih relatif kecil bahkan dapat dikatakan diabaikan. Pemanfaatan lahan
pertanian dan lahan kritis dengan baik tentu akan mengurangi persoalan
ketersediaan pangan di Indonesia yang relatif “buruk” dalam beberapa tahun
belakangan ini.
Menurut Tan (2013), untuk memenuhi kebutuhan pangan nasionalnya,
Indonesia selain memproduksi sendiri juga mengimpor dari berbagai negara. Pada
tahun 2012 misalnya, Indonesia masih mengimpor beras sebanyak 1,95 juta ton

406

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

dan juga berbagai jenis bahan pangan lainnya. Ketidakmampuan Pemerintah
Indonesia dan masyarakat menyediakan bahan pangannya, kini telah menjadi
masalah yang serius dan tentu saja menjadi lebih serius di waktu yang akan
datang. Menurut Economist Intelligence Unit (2012), Indeks Ketahanan Pangan
Indonesia berada di peringkat kelima dari tujuh Negara Asia Tenggara, dengan
nilai 46,8 dari rentang nilai 0-100. Ironis memang, Indonesia mengalami hal
tersebut dimana tersedia lahan pertanian yang cukup luas, bahkan ditengahtengah adanya lahan kritis yang tidak kurang dari 27 juta hektar.
Ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat Indonesia, mestinya
dapat ditanggulangi dengan memanfaatkan secara optimal lahan pertanian dan
lahan kritis untuk ditanami tanaman pangan. Secara faktual, ada komoditi berbasis
lokal yang dapat tumbuh dengan baik di lahan marginal; salah satu diantaranya
adalah buru hotong. Buru hotong adalah sumberdaya berbasis lokal di Kabupaten
Buru yang sudah lama digunakan sebagai pengganti beras.
METODOLOGI
Penelitian dilakukan dengan Metoda Desk Research, Data yang digunakan
adalah data sekunder yang berasal dari berbagai sumber yaitu; Badan Penelitian
dan Pengembangan Kementerian Pertanian (Badan Litbang Kementan) Jakarta,
Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) Bogor,
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Ambon, Kementerian Kehutanan,
Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Pemerintah Daerah Kabupaten Buru.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemanfaatan Lahan Kritis di Maluku dengan Tanaman Hotong
Sebagaimana halnya provinsi lainnya, provinsi Maluku memiliki lahan kritis
yang cukup luas. Menurut Kementerian Kehutanan (2012), luas lahan kritis di
provinsi Maluku adalah sebesar 762.324 hektar tahun 2011; dengan laju
peningkatan dengan rata-rata 5,6% per tahun atau sama dengan 34.500 hektar
setiap tahunnya.
Menurut Dinas Kehutanan Provinsi Maluku (2012), luas lahan kritis di
seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku adalah sebesar 796.891 hektar, yang
terluas ada di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) sebanyak 18,01%, disusul
oleh Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) sebesar 15,53% dan Kabupaten Maluku
Tengah 14,5% . Sebaran lahan kritis di Provinsi Maluku menurut Kabupaten/Kota
dapat dilihat pada Tabel 1. Lahan kritis yang terdapat di Kabupaten Buru, dengan
luas 96.627 hektar, umumnya dalam bentuk alang-alang dan tanah gundul. Lahan
kritis atau sering juga disebut lahan marginal dengan kondisi fisik, biologis dan
kimia yang tidak cukup baik untuk mendukung kehidupan tanaman. Dalam kondisi
seperti itu, umumnya tanaman pangan sulit tumbuh, kecuali hotong yang dapat
tumbuh dengan baik. Tanaman ini, merupakan sejenis padi, lebih mirip alangalang (Lihat Gambar 1) yang tumbuh di dataran rendah sampai dengan dataran
tinggi pada semua jenis lahan.

Prosiding Seminar Regional: Akselerasi Inovasi Teknologi Pertanian Mendukung
Ketahanan Pangan Dalam Mengantisipasi Perubahan Iklim Di Wilayah Kepulauan

407

Tabel 1. Sebaran Lahan Kritis Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun
2012
No
Kabupaten/Kota
Luas Lahan
Dalam
Kritis (hektar)
Persen
1
Kabupaten Seram Bagian Barat
143.520
18,01
2
Kabupaten Maluku Barat Daya
123.757
15,53
3
Kabupaten Maluku Tengah
115.549
14,50
4
Kabupaten Buru
96.627
12,00
5
Kabupaten Maluku Tenggara Barat
95.467
11,98
6
Kabupaten Aru
94.033
11,80
7
Kabupaten Seram Bagian Timur
67.098
8,42
8
Kabupaten Buru Selatan
38.330
4,81
9
Kabupaten Maluku Tenggara
22.233
2,79
10 Kota Ambon dan Tual
277
0,16
TOTAL
796.891
100,00
Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Maluku (2012),

Tanaman hotong merupakan tanaman pangan alternatif pengganti beras di
Kabupaten Buru, yang dapat tumbuh dengan baik di lahan-lahan kering dan lahan
marjinal. Dengan demikian, hotong dapat menjadi salah satu solusi bagi
pemanfaatan lahan marginal berbasis sumberdaya lokal di Kabupaten Buru, untuk
mendukung ketahanan pangan nasional.

Gambar 1. Tanaman buru hotong
Karakteristik Lahan Kabupaten Buru
Wilayah Kabupaten Buru terdiri dari daratan, pantai, perbukitan dan
pegunungan dengan kemiringan/kelerengan yang bervariasi.
Daerah ini
didominasi oleh kawasan pengunungan dengan elevasi rendah berlereng agak
curam dengan kemiringan > 40% yang meliputi luas wilayah 15,43%. Jenis
kelerengan lain yang dominan adalah elevasi rendah berlereng bergelombang dan
agak curam serta elevasi sedang berlereng bergelombang dan agak curam dengan
penyebaran lereng di bagian utara dan barat.
Lahan marginal atau lahan kritis di Kabupaten Buru umumnya merupakan
hamparan alang-alang dan tanah gundul. Lahan kritis, terutama alang-alang
terbakar setiap tahun. Panas matahari membuatnya kering dan mudah terbakar
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oleh sinar matahari itu sendiri. Menurut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku
(2012), munculnya lahan kritis ini adalah wajar karena memang tanah tersebut
banyak mengandung mineral seperti emas dan mineral lainnya.

Gambar 2. Salah satu hamparan Lahan Kritis di Kabupaten Buru
Buru Hotong Sebagai Sumberdaya Spesifik Berbasis Lokal
Buru hotong (setaria italic (L) Beauv) dalam bahasa adat setempat disebut
feten. Komoditi ini telah turun temurun digunakan sebagai sumber karbohidrat
sebagai pengganti beras. Tanaman ini, dapat hidup dimana saja, tahan
kekeringan, dan umur panennya 85 hari, relatif lebih cepat jika dibandingkan
dengan umur panen tanaman padi sekitar 100 hari setelah tanam. Selain itu,
tanaman ini mudah diurus, tahan hama sehingga bersih dari pestisida. Malai
hotong (Lihat Gambar 2) dalam kondisi kering dapat disimpan dalam waktu 20
tahun dengan kondisi fisik biologis dan kandungan gizi tetap baik. Hingga kini,
tanaman hotong ditanam dan dibudidayakan secara terbatas di Pulau Buru
(Maluku). Pemanfaatannya masih sangat sederhana akibat dari belum
diketahuinya pola pemanfaatan dalam bentuk yang lain (Swarda 2013).

Gambar 3. Malai dan Biji Buru Hotong (dikutip dari Herdian 2009)
Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat
Menurut BPS (2010), Penduduk Kabupaten Buru tahun 2010 adalah
sebanyak 108.235 jiwa, yang tersebar dibeberapa kecamatan dengan konsentrasi
di Kecamatan Namlea-ibu kota Kabupaten Buru, (34%) dan Kecamatan Waeapo
(32%). Dengan laju pertumbuhan penduduk 2000-2010 yang sebesar 4,41%,
maka diperkirakan jumlah penduduk Kabupaten Buru tahun 2012 adalah 117.992
orang. Mata pencaharian umumnya masyarakat adalah petani. Pendapatan
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Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Buru didominasi oleh sektor pertanian (lebih
dari 50%), disusul oleh sektor perdagangan hotel dan restoran (19%) dan Sektor
Jasa-jasa (13%). Pendapatan per kapita tahun 2012 adalah sebesar Rp.2.949.094
(Harga Berlaku) atau Rp.1.744.962 (Harga Konstan) .
Hotong, dengan berbagai keunggulannya, belum banyak ditanam. Pada
tahun 2003 luas tanaman hotong ini “hanya” dua hektar yang dipelopori oleh
Dinas Pertanian Kabupaten Buru. Pada tahun 2009 meningkat menjadi 112
hektar atau hanya sebesar 1,87 % dari total luas hamparan alang-alang (6.000
hektar) yang dengan “hanya” reklamasi siap ditanam hotong atau hanya 0,12%
dari total luas lahan kritis (96.627 hektar) yang ada di Kabupaten Buru. Rumah
tangga yang terlibat dengan buru totong tidak lebih dari 50 RT, sehingga dari sisi
penyerapan tenaga kerja dan pendapatan daerah Kabupaten Buru , sumbangan
buru hotong ini relatif kecil.
Petani umumnya menanam berbagai tanaman pangan seperti coklat, kopi,
padi gogo. Padi Gogo adalah salah satu sumber pangan utama, selain beras dan
umbi-umbian. Sebagaimana dijelaskan bahwa hotong hanya digeluti oleh
segelintir masyarakat. Menurut Dinas Pertanian Kabupaten Buru (2009), buru
hotong ini tidak butuh banyak pupuk, pestisida dan air. Oleh sebab itu biaya
produksi buru hotong relatif kecil dan terjangkau. Biaya produksi buru hotong
adalah Rp 3 juta per hektar dengan produksi satu ton per hektar, sedangkan biaya
produksi beras (dari padi gogo) per hektar sekitar Rp 9 juta, dengan produksi 2
ton per hektar. Artinya biaya produksi hotong lebih murah (yaitu Rp.3000/kg)
dibandingkan dengan biaya produksi beras-padi gogo (Rp.4.500/kg). Dengan
demikian alih tanam dari padi gogo menjadi hotong akan memberikan paling tidak
tiga keuntungan bagi pemerintah dan masyarakat setempat yaitu; 1). menghemat
biaya produksi sebesar Rp.1.500/kg setara beras di Kabupaten Buru; 2).
menyelamatkan dan memanfaatkan lahan kritis, dan 3). melestarikan dan
mengembangkan kearifan lokal.

Buru Hotong dan Ketahanan Pangan Lokal Kabupaten Baru

Menurut Dinas Pertanian (2009), Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dalam
rentang waktu tahun 2010- 2017 akan dikembangkan luas tanaman buru hotong
menjadi 1.000 hektar yang tersebar di lima kecamatan, sebagaimana pada Tabel
2. Perluasan tanaman buru hotong yang “hanya” mencapai 1.000 hektar, tentu
saja kecil sekali jika dibandingkan dengan rencana perluasan tanaman padi gogo
yang mencapai 6.000 hektar pada tahun yang sama. Perluasan buru hotong itu,
jauh lebih kecil lagi jika dibandingkan dengan luas lahan kritis yang sebesar 96.627
hektar. Jika memanfaatkan 10% saja dari lahan kritis (yaitu 9.600 hektar), maka
akan dihasilkan 9.600 ton hotong dengan tingkat produktivitas 1 ton/ha, dimana
dengan jumlah produksi tersebut sudah mampu memenuhi pangan 60,3%
penduduk Kabupaten Buru (117.992 jiwa pada tahun 2012). Bila ditambah dengan
produksi beras sebanyak 12.000 ton (produktivitas padi gogo 2 ton/ha) maka pada
tahun 2017, Kabupaten Buru tidak saja mampu memenuhi kebutuhan pangan
berbasis beras (beras-padi gogo dan hotong) dari 146.407 penduduknya, akan
tetapi surplus pangan sebanyak 1.835 ton yang dapat “diekspor” ke daerah lain.
Memanfaatkan seluruh lahan kritis di Kabupaten Buru sebesar 96.627 hektar
ditambah dengan 6.000 hektar tanaman padi gogo, pada tahun 2017, maka
Kabupaten Baru telah mampu memenuhi 50,18% kebutuhan pangan Provinsi
Maluku berbasis beras-padi gogo dan hotong jika diasumsikan pada Tahun 2017,
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diperkirakan penduduk Provinsi Maluku sebanyak: 1.603.430 jiwa; kebutuhan
pangan adalah sebesar 135 kg/kapita/tahun setara beras.
Tabel 2. Rencana Perluasan Tanaman Buru Hotong di Kabupaten Buru 2010-2017
No
Kecamatan
Luas Tanam
Persentase
(Ha)
1
Namlea
125,22
12,5
2
Waeapo
162,27
16,2
3
Batabual
38,52
3,8
4
Waplau
77,04
7,7
5
Air Buaya
596,95
59,7
Total
1.000,00
100,00
Sebagaimana disebutkan bahwa di daerah Kabupaten Buru (2009), tahun
2009 ada 6.000 hektar vegetasi alang-alang yang siap direklamasi menjadi usaha
tani padi gogo dan buru Hotong. Ditambah dengan lahan kritis yang tersebar di
berbagai kecamatan, penanaman buru hotong tidak saja dapat meningkatkan
ketersediaan pangan lokal namun juga untuk pemulihan kembali kondisi fisik,
biologis dan kimia tanah. Beberapa keunggulan tanaman buru hotong
dibandingkan dengan beras, dapat digunakan sebagai titik awal justifikasi
pengembangannya.
Kandungan Gizi Buru Hotong
Menurut Herodian (2009), Kandungan karbohidrat buru hotong memiliki
kemiripan dengan kandungan karbohidrat pada beras-beras di Indonesia,
sedangkan kandungan proteinnya lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan
protein pada bahan pangan sumber karbohidrat lainnya (beras: Lihat Tabel 3).
Biji buru hotong mengandung komponen bioaktif yang mempunyai sifat
antioksidan, antara lain adalah tanin dan vitamin E, sehingga berperan dalam
menahan kerusakan sel dan jaringan oleh spesies nitrogen reaktif dan oksigen
reaktif. Akibat kerusakan sel dan jaringan oleh radikal bebas tersebut antara lain
timbulnya penyakit degeneratif seperti kanker, diabetes melitus dan penyakit
kardiovaskuler (Herodian 2009).
Tabel 3. Kandungan Gizi Buru Hotong
Komponen Gizi
Hermada
Jepang
Karbohidrat
75
Protein
9,4
Lemak
4,2
Serat Kasar
8,3
Abu
3,8

Dibandingkan dengan Hermada dan beras
Beras
Buru Hotong
USA
72
70-80
81,32
11,3
4,0-5,0
14,05
5,2
1,0-2,0
3,37
8,5
8,0-15,0
3,3
2,0-5,0
1,26

Sumber: Herodian (2009)

Pengolahan Biji Buru Hotong
Kegiatan panen dan pascapanen tanaman hotong terdiri dari beberapa
tahapan yaitu: Pemanenan, perontokan, pembersihan, pengeringan, pengupasan
dan penepungan. Pemanenan dilakukan jika malai telah berwarna coklat dengan
keseragaman warna mencapai 90%. Cara pemanenan dilakukan dengan dua
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metode, yaitu tradisional dan mekanis. Di pulau Buru, panen masih dilakukan
dengan cara tradisional/manual
Perontokan, untuk memisahkan biji hotong dari malainya.. Ada dua cara
perontokan yaitu secara tradisional antara lain diinjak dan secara mekanis
menggunakan mesin perontok. Perontokan dapat dilakukan setelah atau sebelum
penjemuran. Pembersihan bertujuan untuk memisahkan biji hotong dari kotoran,
jerami dan benda-benda lainnya yang dapat mengganggu proses pengolahan
hotong selanjutnya. Pembersihan hotong dapat dilakukan secara manual
(tradisional) atau dengan menggunakan mesin pembersih. Pengeringan,
menurunkan kadar air yang dikandung biji hotong, hingga mencapai kadar air yang
aman untuk penyimpanan dan memperoleh pengolahan biji hotong.
Pengupasan , untuk memisahkan kulit dari butir biji. Hotong yang terkupas
akan terlepas menjadi dua bagian, yaitu ”beras” hotong dan sekam. Biji hotong
yang belum terkupas dipisahkan dari beras hotong dan sekam untuk dimasukan
kembali kedalam mesin pengupas. Penepungan, merupakan proses pengecilan
ukuran suatu bahan padat. Proses penepungan hotong merupakan salah satu
alternatif cara pengolahan biji hotong. Kualitas tepung hotong hasil penepungan,
dipengaruhi oleh kualitas hasil pengupasan biji buru hotong. Kerjasama Dinas
Pertanian Kabupaten Buru dengan Institut Pertanian Bogor telah berhasil
menciptakan prototype mesin perontok dan pengupas buru hotong. Selain itu,
Dinas Pertanian dan Bappeda Kabupaten Buru dengan Kementerian Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal telah berhasil menemukan mesin penepungan
buru hotong skala menengah.
Produk Olahan Buru Hotong
Komoditas Buru Hotong dapat diolah menjadi berbagai macam produk
pangan. Beberapa di antaranya adalah cookies, mi dan bubur instan. Pengolahan
hotong menjadi produk cookies, mi (Gambar 3), dan bubur instan menjadi salah
satu alternatif untuk meningkatkan tingkat konsumsi hotong. Bentuk produk
olahan lain selain cookies, me dan bubur instant dapat dibuat menurut keinginan
konsumen. Pengenalan produk olahan tersebut secara meluas pada gilirannya
akan meningkatkan nilai ekonomis hotong.
Untuk pengembangan produk olahan, diperlukan masukan teknologi agar
penampilan lebih baik, lebih menarik yang dapat menyesuaikan dengan
permintaan/keinginan pasar. Studi ilmiah tentang pemanfaatan hotong masih
sangat kurang. Oleh karena itu, penelitian tentang pemanfaatan hotong sebagai
bahan baku dalam pembuatan produk pangan bermutu tinggi perlu terus
dilakukan. Pemerintah Kabupaten Buru telah menjalin kerjasama dengan IPB
Bogor dalam melakukan kajian kandungan gizi yang terdapat didalam biji buruh
hotong. Hasilnya adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya.

412

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Gambar. 3. Cookies dan Mie, produk OLahan hotong
(sumber: Herodian, 2009)

KESIMPULAN
1.
2.
3.
4.

Buru hotong tidak saja menjadi komoditi alternatif yang murah dalam
pemanfaatan lahan marginal di Kabupaten Buru, namun bisa jadi untuk
wilayah lainnya di Indonesia.
Pengembangan Buru Hotong selain untuk menunjang program ketahanan
pangan nasional, juga dalam rangka pelestarian kearifan lokal dalam hal
pemenuhan pangan.
Buru hotong memenuhi standar gizi untuk menggantikan beras sebagai
sumber pangan utama.
Pemerintah disarankan untuk giat mempromosikan keunggulan Buru Hotong
dan produk olahan hotong secara lokal maupun nasional, agar kearifan lokal
di Kabupaten Buru dapat juga dinikmati oleh masyarakat di daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA
Dinas Pertanian Kabupaten Buru. 2009. Pengembangan Lahan kering. Dinas
Pertanian Pemerintah Kabupaten Buru, Namlea.
Dinas Kehutanan Provinsi Maluku . 2012. Lahan Kritis Di Provinsi Maluku
Herodian.S.2009. Pengembangan Buru Hotong (setaria italic (L) Beauv) Sebagai
Sumber Pangan Pokok Alternatif. Fakultas Teknologi Pertanian IPB Bogor.
Tan S. Siti. 2012. Pengembangan Industri Sagu Sebagai Upaya Menuju
Kedaulatan Pangan di Maluku. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan
Teknologi Pertanian (B2P2TP),Bogor.
Tan S. Siti. 2013. Teknologi Pengolahan dan Strategi Pemasaran Sagu Untuk
Kemandirian Pangan dan Energi di Provinsi Maluku. Balai Besar Pengkajian
dan Pengembangan Teknologi Pertanian (B2P2TP),Bogor.
Tan S. Siti. 2010 . Potensi dan Prospek Pengembangan Buru Hotong dan Padi
Gogo di Wilayah Kabupaten Pulau Buru, Maluku. Balai Besar Pengkajian dan
Pengembangan Teknologi Pertanian (B2P2TP),Bogor.

Prosiding Seminar Regional: Akselerasi Inovasi Teknologi Pertanian Mendukung
Ketahanan Pangan Dalam Mengantisipasi Perubahan Iklim Di Wilayah Kepulauan

413

Tan S. Siti. 2010 . Laboratorium Lapangan Agropolitan Berbasis Adat Di Kabupaten
Pulau Buru. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
(B2P2TP),Bogor.
http://groups.yahoo.com/group/rimbawan-interaktif: Luas dan Penyebaran Lahan
Kritis di Indonesia: diakses, 23 Mei 2013.
http://www.alumni.ugm.ac.id: Aplikasi Silvikultur dalam Rehablitasi Lahan Kritis:
diakses, 23 mei 2013
http://maluku.litbang.deptan.go.id: Rosniyati Swarda; Diversifikasi Produk Olahan
Hotong (Setaria italica, (l).b) Sebagai Sumber Pangan Alternatif Di Kab. Buru
Provinsi Maluku : diakses 13 Mei 2013.
http://industri.kontan.co.id/;
Senin 13 Mei 2013

Buru Hotong Bisa Jadi Cadangan Pangan; diakses

http://sp2010.bps.go.id/: Sensus Penduduk 2010, Kabupaten Buru; diakses,Senin
20 Mei 2013
http://www.beritamaluku.com: SBB Memiliki Lahan Kritis terluas di Maluku:
diakses, 30 Mei 2013

414

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

DAFTAR PESERTA SEMINAR REGIONAL

“Akselerasi Inovasi Teknologi Pertanian Mendukung Ketahanan
Pangan Dalam Mengantisipasi Perubahan Iklim Di Wilayah
Kepulauan”
Ternate, 4-5 Desember 2013

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

NAMA LENGKAP
Lisbet Sitorus, SP, M.Si
Drs. Yusuf Hamisi
Anita Ninasari, SP, M.Si
Hasan Ismail, SP
Moh. Yamin Masuku
Dr. La Syamsudin, M.Pd
Idris Abd. Rachman, SP, M.Si
Fitri Rahayu, S.Pt
Fahima H. Usman, STP
Much. Hidayah Marasabessy, SP, M.Si
Hasbullah, STP, M.Sc
Hamidin Rasulu, STP, MP
Ir. Said M. Yastab, MM
Atik Tri Pujiati, S.Pt
Suryani, S.Pi, M.Si
Kartini Abd. Karim, SP, M.Si
Muhlis Sabandi
Muhammad Rizal
Agustina Tolosang, SP, M.Si
Fauzia Ekaratna Maruapey, SP
Muhammad Habib, SP
Popong Intan Kurniawati
Sri Widodo, SP
Arson Tri Windarto, SP
Drh. Setyawan Pramularah
Haryati La Kamisi, SP, MP
Riant Kurnia Dwi Putra
Drs. Muhlis Assagaf, MM
Aqshan Shadikin Nurdin, SP, M.Sc
Abdul Majid Mahmud, STP
Amalan Tomia, SP, M.Si
Ir. Nurjannah Ali
Muhammad Fahmi Bayau, SP
Mustafa Umalekhoa, SP
Hariyanto Usman

INSTANSI
BP4K Kota Ternate
BPMD Provinsi Malut
Unkhair
BP4K Kota TIKEP
Disperta Kota Ternate
Universitas Bumi Hijrah
DPD HKTI Malut
BKP3K Provinsi Malut
Bakorluh Provinsi Malut
Faperta Unkhair
Faperta Unkhair
Faperta Unkhair
Disbun Kab. Halteng
BP4K Kota Ternate
Faperikan Unkhair
Disperta Halteng
Faperta Unkhair
Faperta Unkhair
Bakorluh Provinsi Malut
Bakorluh Provinsi Malut
BBP2TP-LUPH Ternate
Barantan Kls-II Ternate
Barantan Kls-II Ternate
Barantan Kls-II Ternate
Barantan Kls-II Ternate
UMMU Ternate
Faperta Unkhair
BLH Provinsi Malut
Faperta Unkhair
BPTPH
Faperta UMMU Ternate
Disperta Provinsi Malut
Disperta-bun-hut Morotai
BBI Provinsi Malut
Unkhair

Prosiding Seminar Regional: Akselerasi Inovasi Teknologi Pertanian Mendukung
Ketahanan Pangan Dalam Mengantisipasi Perubahan Iklim Di Wilayah Kepulauan

415

NO
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Jumiarsih
Lily Ulfaidah, SP
Ir. Rahma Arsad
Imran Jasin, SP
Saleh Saraha
Ir. Bahdi Edy Yasin
Abjan, SP
Eneng S. Paputungan, S.Pt
Mohamad Riva N, ST

Unkhair
Disperta Provinsi Malut
Disperta Kab. Halbar
BP4K Kota TIKEP
KTNA Provinsi Malut
BPTPH Provinsi Malut
Disperta Provinsi Malut
Disperta Provinsi Malut
Stasiun Meteorologi Kls-I
Babullah Ternate

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Ansar Sin, SP
Riyana Kamarullah
Muhlas Marsaoly, SP, M.Si
Salem M. Albaar, S.Pi
Ridwan Abdullah, SE, M.Si
Hamka Hamzah
Arifin J. Ham
Nor Habiba
Suepri
Risal Jafar
Hariyanto Syahri
Sulandari, SP
Hawa Ma’rif, SP
Muin Ibrahim Salasa
Nurlaila Bunga
Maya Lestari
Fahri S Hi. Umar
Muhdy Janter Putra Sulatama
Kaisar Adin
Ismail Harjan
Ranita Rope, SP, M.Sc
Khamsiah Ahmad, S.Pi, MP, M.Sc
La Salihi, S.ST
Aburizal Bakri A. Wahab
Mardiyani Sidayat, SP, MA
Fredy Lala, SP, M.Sc
Anwar M. Nur, SP, M.Sc
Indah Rosdianawati, STP, M.Sc
Erna Tidore
Nurdiana Husain
Marliani, S.Pi

Disperta Provinsi Malut
Mahasiswa Unkhair
Dispertahut Kota TIKEP
DKP Provinsi Malut
Unkhair
Unkhair
Mahasiswa Unkhair
Mahasiswa Unkhair
Faperta Unkhair
Unkhair
Mahasiswa Unkhair
BP4K Kota Ternate
BP4K Kota Ternate
BB2TP Ambon-LUPH
BB2TP Ambon-LUPH
Faperta Unkhair
Faperta Unkhair
Faperta Unkhair
Faperta Unkhair
Unkhair
Agribisnis UMMU
Unkhair
BP4K Kota Ternate
Faperta Unkhair
Unkhair
BPTP Malut
BBI Provinsi Malut
Unkhair
Unkhair
Unkhair
Balitbangda Prov. Malut

416

NAMA LENGKAP

INSTANSI

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

NO
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

NAMA LENGKAP
Azhar Mahmud, SP
Samin Namakule
Robinson Putra
Hakim Ode Ramida, SP, M.Sc
Boy Firmansyah John
Novita Pelu
A. Isyanto I.
Murid Kautjil
Saleh Abd. Gani
Ibrahim Usman, SP
Ramlan Ruhunusa, S.ST
Muchlis Bakri, SP, M.Si
Fadel Delon
Sukri Topin, SP
Desy Masahe, SP
Ir. Abu Hari Hamzah
Dr. Ir. Agung Hendriadi, M.Eng
Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA
Ir. Gayatri, M.Sc
Prof. Dr. FX Wagiman
Prof. Dr. Husen Alting
Prof. Dr. Nur Richana
Kuad Suwarno, SP, M.Si
Boediyono
Fauzia Tilaar
Saraswati
Yunita Resmi Sari

INSTANSI
Disperta Provinsi Malut
INTIMA “Home Industry”
BPTP Malut
BPTP Malut
BPTP Malut
Unkhair
Ketahanan Pangan
Disperta Kab. Morotai
Disbun Kab. Halteng
Disperta Kab. Haltim
BP4K Kab. Haltim
BP4K Kab. Halbar
Disperta Kab. Halsel
Disperta Kab. Halut
BP4K Kab. Halut
Asisten II Gubernur
Kepala BBP2TP
Kepala Balitklimat
Kepala PUSTAKA Kemtan
Dosen HPT UGM
Rektor Unkhair
BB Pascapanen Bogor
Faperta Unkhair
Kepala BI Prov. Malut
BI Prov. Malut
Protokoler Gubernur
Direktur Pengembangan UMKM
Kantor Pusat BI

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Dr. Abdurrahman Hoda, M.Si
Vyta W Hanifah, S.Pt
Tina Febrianti, SP
Dr. Andriko Noto Susanto, SP, MP
Dr. Muh. Assagaf, M.Si
Chris Sugihono, STP, MP
Yopi Saleh, M.Sc
Mansur Sumaila
Yayat Hidayat, SP
Agus Hadiarto, SP
Hermawati Cahyaningrum, SP
Herwan Junaidi, S.Kom
Usman Kaliky

Wakil Rektor-IV Unkhair
Peneliti BBP2TP
BPTP Sulteng
BPTP Malut
BPTP Malut
BPTP Malut
BPTP Malut
BPTP Malut
BPTP Malut
BPTP Malut
BPTP Malut
BPTP Malut
BPTP Malut

Prosiding Seminar Regional: Akselerasi Inovasi Teknologi Pertanian Mendukung
Ketahanan Pangan Dalam Mengantisipasi Perubahan Iklim Di Wilayah Kepulauan

417

NO
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
135
136
137
138
139
140

418

NAMA LENGKAP
Nofyarjasri Saleh, SP
Ahmad Yunan Arifin, M.Si
Slamet Hartanto, S.Pt
Indra Heru H, S.Pt
Nursin Tuatoy
Tri Setyowati, SP
Miskat Ramdhani, M.Si
Musa Waraiya, S.Pt
Drs. Muh. Syukur
Dr. Sri Soenarsih
Komaruddin
Serly
Hafsah
Lukman Alop
Syahrir
Ahmadi
Sery
Herman Masbaitubun
John David
Eka Triana
Kiki Yolanda
Petrus Beding
Deliana
Herawati
Saleh Malawat
Siti Sehat Tan

INSTANSI
BPTP Malut
BPTP Malut
BPTP Malut
BPTP Malut
BPTP Malut
BPTP Malut
BPTP Malut
BPTP Malut
BPTP Malut
Faperta Unkhair
BPTP Malut
BPTP Malut
BPTP Malut
BPTP Malut
BI Prov. Malut
BPTP Bangka Belitung
BPTP Sulawesi Tenggara
BPTP Papua
BPTP Kalbar
BPTP Sulawesi Selatan
BPTP Bangka Belitung
BPTP Papua
BBP2TP
BPTP Sulteng
BPTP Maluku
BBP2TP

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

