➢ Beras merupakan makanan
pokok.

➢ Kepemilikan lahan yang relatif
kecil,

➢ Kebutuhan konsumsi beras
masyarakat Bali setiap tahun
sekitar 451.327 ton atau rata-rata
115,3 kg per kapita per tahun
(BKP,2018).

➢ Terjadinya alih fungsi lahan sawah
untuk penggunaan lainnya,

➢ Produktivitas padi di Provinsi Bali
pada tahun 2019 rata-rata 6,08
t/ha GKG (BPS Provinsi Bali 2019),
lebih tinggi dibandingkan dengan
produktivitas nasional padi 5,11
t/ha GKG (Bardono 2020), namun
perlu ditingkatkan.

➢ Keterbatasan debit air irigasi di
beberapa wilayah,

➢ Keterbatasan tenaga kerja
terutama pada saat panen raya,
➢ Tingkat serangan hama dan
penyakit tanaman yang cenderung
tinggi (blas, wereng cokelat,
penggerek batang, tikus, dan
tungro).

➢ Upaya peningkatan produktivitas padi dengan pendekatan Inovasi
Teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) dengan kegiatan
demplot. Pelaksanaan program pendampingan PTT (2010-2019)
dapat meningkatkan produktivitas padi.

1. Meningkatkan adopsi inovasi
teknologi pertanian
2. Meningkatkan produktivitas dan
pendapatan petani .
•

PTT merupakan suatu pendekatan inovatif dalam upaya
meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani serta
sebagai suatu pendekatan pembangunan tanaman pangan
khususnya dalam mendorong peningkatan produksi padi.

Penerapan Komponen PTT :

1. Varietas Unggul Baru
(VUB),
2. Benih bermutu dan
berlabel,
3. Pemupukan berdasakan
kebutuhan tanaman dan
unsur hara,
4. Pengendalian hama dan
penyakit dengan PHT,
5. Sistem tanam jajar
legowo,

6. Pemberian bahan

organik,
7. Penanaman bibit
muda,
8. Pengolahan tanah,
9. Tanam bibit 1-3
batang/rumpun,
10. Panen tepat waktu
dan
11. Perontokan gabah
segera mungkin.

Penerapan Komponen PTT :
1. Penanaman varietas unggul baru (VUB)

Keuntungan pengenalan VUB ini adalah:(a) menambah keanekaragaman
varietas padi, (b) dapat menekan serangan hama penyakit, (c)memudahkan
dalam melakukan pergiliran varietas, dan (d) meningkatkan produksi.

2. Menggunakan Benih Bermutu
Keuntungan menggunakan benih bermutu adalah: (a) benih tumbuh cepat dan
serempak, (b) jika disemaikan akan menghasilkan bibit yang segar dan sehat,
dan (c) pada saat ditanam pindah, bibit tumbuh lebih cepat.
3. Pemupukan dilakukan tiga kali yaitu: 1/3 pada umut 7-10 HST, 1/3 bagian
pada umur 25-30 HST, dan 1/3 bagian pada umur 40-45 HST.

4. Pengelolaan Hama Terpadu
Pengendalian hama, penyakit, dan gulma dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip
PHT sehingga diharapkan lebih ekonomis dan secara ekologis tidak merugikan.

5. Cara tanam legowo memberikan produksi paling tinggi diandingkan cara
tanam yang lain. Keunggulan lainnya seperti: (a) popuasi tanaman per satuan luas
lebih tinggi, (b) seluruh tanaman mendapatkan efek tanaman pinggir, (c) sinar
matahari lebih mudah masuk ke pertanaman, (d) perawatan tanaman dan
pengendalian OPT lebih mudah, (e) penggunaan pupuk lebih efektif dan efisien.
6. Pemberian bahan organik seagai unsur hara secara proporsional, agar efektif
dan efisien penggunaan pupuk disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan
ketersediaan hara dalam tanah
7. Tanam Bibit muda:
Keuntungan tanam pindah menggunakan bibit muda (< 21 hari) adalah lebih
tahan menghadapi stres akibat pencabutan bibit di pesemaian, pengangkutan
dan penanaman kembali
8. Pengolahan tanah sempurna
9. Penanaman bibit 1-3/lubang ditambah dengan penanaman tidak terlalu dalam (< 3
cm) akan meningkatkan pembentukan anakan dan mengurangi persaingan antar bibit
dalam rumpun yang sama.
10 Panen pada saat yang tepat dan segera dirontok

Hasil Pendampingan Demplot PTT 2015-2020
No

Varietas

Tahun

Lokasi

Rata-rata
peningkatan
produktivitas
(ton/ha GKP)

2,21 dan 1,65

1

Inpari 13, 20. 24 dan
30

2015

Tabanan dan
Gianyar

2

Inpari 14, 16, 20,24,28
dan 30

2016

Tabanan

1,8

3

Inpari 19, 24, 30, 31,
32, 33

2017

Tabanan

1,64

4

Inpari 28, dan Inpari 40 2018

Tabanan

1,0

5

Inpari 24, 30, 43

2019

Klungkung

0,92

6

Inpari 30, 33 dan 43

2020

Klungkung

Belum

Rata-rata perubahan produktivitas sebelum dan sesudah pendampingan
kegiatan demplot di Subak Jaka, Desa Kukuh, Kecamatan Marga,
Kabupaten Tabanan tahun 2016
Variaetas
Demplot
Sesudah
Sebelum
(ton/ha GKP)
(ton/ha GKP)
Ciherang
Inpari 16

9,04

Inpari 30

8,23

Ciherang

7,62

Rata-rata

8,30

6,5

6,50

Sumber: diolah dari data primer tahun 2016

Peningkatan

Peningkatan

(ton/ha GKP)

(%)

2,54

39,08

1,73

26,62

1,12

17,23

1,80

27,64

Perubahan penerimaan, biaya produksi dan pendapatan sebelum dan
sesudah pendampingan di Kabupaten Tabanan tahun 2016

Sumber: laporan pendampingan tahun 2016

Sistem tanam Jajar Legowo (Jarwo),
diklaim oleh peneliti dan institusi Badan
Litbang Pertanian dapat meningkatkan
produktivitas lebih dari 15%,

sangat lambat diadopsi.

Varietas hasil Badan
Litbang Pertanian,
dominan yang
diadopsi petani secara
meluas dan bertahan
cukup lama, di
antaranya IR64,
Cigeulis, dan
Ciherang..

Jajar Legowo Super
Kabupaten
Klungkung

PENGERTIAN
❑ Jajar Legowo :
Cara tanam padi sawah dengan pola beberapa baris tanaman
yang diselingi satu barisan kosong.
❑ Jajar Legowo Super :
Sistem produksi padi yang mengimplementasikan secara
terpadu teknologi budidaya padi ( Inovasi Balitbangtan)
berbasis cara tanam jajar legowo.
❑ Teknologi yang diimplementasikan Jajar Legowo Super :
➢ Varietas Unggul Baru (VUB), Potensi Hasil Tinggi (Speklok)
➢ Biodekomposer Sebelum Pengolahan Tanah
➢ Pupuk hayati, serta pemupukan berimbang
➢ Pengendalian OPT dengan pestisida nabati dan pestisida
anorganik berdasarkan ambang kendali
➢ Penggunaan Alsintan (khususnya transplanter dan combine
harvester)

PERSEMAIAN DAPOG (Kendala Tray)
• Persemaian dengan sistem dapog diawali dengan pemeraman
benih selama dua hari kemudian ditiriskan, lalu dicampur dengan
pupuk hayati dengan takaran 500 gram/ 25 kg benih, atau setara 1
Ha lahan. Benih disebar pada kotak dapog berukuran 18 cm x 56 cm
dengan jumlah benih sekitar 100-125 gram/ kotak.
• Pada saat berumur 14-17 hari setelah semai (HSS), atau tanaman
sudah tumbuh dengan tinggi 10-15 cm dan memiliki 2-3 helai daun,
bibit dari persemaian dapog ditanam ke sawah menggunakan alat
mesin Indojarwo Transplanter.

PANEN
• Panen dilakukan sesegera mungkin setelah sebagian besar (9095%) gabah telah berwarna kuning
• Bila kondisi memungkinkan, panen sebaiknya dilakukan dengan
mini-indo-combine harvester atau combine harvester. Penggunaan
mesin panen ini selain efisien juga dapat meminimalisir kehilangan
hasil panen

ANALISIS USAHATANI
Perubahan penerimaan, biaya produksi dan pendapatan cara tanam petani dengan mesin
transplanter pada demplot pendampingan Inpari 30 di Subak Pegatepan, Kabupaten
Klungkung tahun 2019

Kode
A

B
C
D

Uraian

Nilai (Rp)
Cara Petani
Transplanter

Benih
Pupuk
Obat-obatan
Tenaga Kerja
Biaya Lainnya
Total Biaya

8,855,000

8,555,000

Penerimaan
Pendapatan
R/C Ratio

29,400,000
20,545,000
3.32

33,005,000
24,450,000

Sumber: laporan pendampingan padi tahun 2019

3,86

Perubahan
Rp
%
-

KESIMPULAN
• Inovasi
Teknologi
PTT
dapat
meningkatkan
produktivitas petani
• Teknologi JARWO SUPER sangat layak dikembangkan di
masyarakat secara masiv sebagai salah satu terobosan
peningkatan produksi yang signifikan, dalam
penacapaian swasembada pangan berkelanjutan.

