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ABSTRAK
Untuk mendapatkan benih BS padi guna mencukupi kebutuhan benih sumber bagi

BPTP  Jawa  Timur  dan  Dinas  Instansi  terkait,  maka  dilaksanakan  pengkajian  sistem
perbanyakan benih BS dan galur harapan padi seluas 0,6 ha, di kebun percobaan Malang
BPTP Jawa Timur, pada musim kemarau 2003 dan musim penghujan 2003/2004. Varietas dan
galur harapan yang duji adalah (1) Bondoyudo, (2) Kalimas, (3) Cibogo, (4) Cempo Lulut, (5)
Sidomuncul, dan (6) Slegreng. Varietas Bondoyudo, Kalimas, dan Cibogo (Bogor C-3) adalah
varietas baru hasil pelepasan varietas oleh Dewan Pelepas Varietas Nasional atas usul dari
BPTP Jawa Timur pada tahun 2000 dan 2003, sedangkan varietas Cempo Lulut, Sidomuncul,
dan Slegreng adalah varietas lokal hasil seleksi BPTP Jawa Timur tahun 2000 dan 2001.
Varietas  lokal  Cempolulut  berasal  dari  daerah  Malang,  Sidomuncul  berasal  dari  daerah
Bondowoso,  dan  varietas  lokal  Slegreng  berasal  dari  daerah  Pacitan.  Hasil  pengkajian
menunjukkan bahwa tinggi tanaman baik pada MK maupun MP paling tinggi dicapai oleh
varietas  Cempolulut,  jumlah malai/rumpun pada MK paling  banyak  dicapai  oleh  varietas
Kalimas,  pada  MP dicapai  oleh  varietas  Slegreng.  Jumlah  gabah  isi/malai  paling  banyak
dicapai pada MK oleh varietas Kalimas, dan pada MP dicapai oleh varietas Slegreng. Produksi
benih paling tinggi baik pada MK dan MP dicapai oleh varietas Kalimas. 
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ABSTRACT

To provide the need of breeder seed for assessment and stakeholders need an assessment
on the propagation system of breeder seed and promised-lines of superior rice was conducted at
experimental farm of Malang, East Java, around 0,6 ha, in dry season 2003 and rainy season
2003/2004.  Varieties  used  were  Bondoyudo,  Kalimas,  Cibogo  (Bogor  C-3),  Cempolulut,
Sidomuncul,  and  Slegreng.  The  first  three  varieties  were  released  by  National  Varieties
Released Board, proposed by East Java AIAT in the year of 2000 and 2003, while the others
were known as local varieties, selected by East Java AIAT in the year of 2000 and 2001. Local
variety Cempolulut was originally from Malang, Sidomuncul variety from Bondowoso,  and
Slegreng variety from Pacitan. Result of this assessment showed that either in dry or wet
season, the highest plant height reached by Cempolulut variety. Numbers of inflorescent per
plant reached by Kalimas variety during dry season, while in wet season reached by Slegreng
variety. The highest numbers of grain in dry season reacged by Kalimas variety, while in wet
season by Slegreng variety. The hight grain production in dry or wet season reached by Kalimas
variety. 
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PENDAHULUAN
Di  Jawa  Timur,  banyak  terdapat  komoditas  unggulan  spesifik  Jawa  Timur  yang

berpotensi untuk dikembangkan dalam bentuk agribisnis di bidang pertanian dan yang mampu
bersaing menghadapi pasar global. Namun demikian sampai sekarang belum digarap dengan
sungguh-sungguh, sehingga belum menampakkan potensi yang sesungguhnya.  Hal tersebut
sangat terkait dengan ketersediaan benih bermutu dengan kualitas sempurna. Selama ini
ditengarai benih yang digunakan untuk pengembangan sentra-sentra produksi pangan, adalah
benih asal-asalan saja, karena selama ini ketersediaan dan penyediaan benih sumber belum
tersedia dengan cukup memadai.. 

Permasalahan dalam produksi  benih unggul  tanaman pangan adalah masalah yang
mengakibatkan proses perbenihan menjadi tidak efisien, diantaranya teknik produksi benih
yang  kurang  memadai,  kurang  pemeliharaan  selama  proses  perbenihan,  kesulitan
mendapatkan materi dan langka serta mahalnya benih sumber. Hal tersebut adalah kenyataan
yang sampai sekarang di Indonesia belum dapat teratasi. 

Terdapat varietas-varietas unggulan dan galur-galur calon unggulan tanaman pangan
spesifik Jawa Timur yang sudah dilepas dan akan dilepas oleh BPTP Jawa Timur di masa-
masa  mendatang.  Permasalahannya  adalah  dalam  pengembangan  varietas  baru  terganjal
dengan  sangat  terbatasnya  sumber  benih  penjenis  yang  bermutu  dengan  kualitas  prima,
sehingga harus tersedia benih sumber secara cukup dengan kualitas yang sangat memuaskan.
Sampai saat ini dengan adanya varietas unggul nasional akan membuat produktivitas varietas
tersebut sangat beragam dengan perbedaan agroekologi yang ada (Baihaki, 1996), sehingga
munculnya varietas unggul spesifik lokasi sangat diperlukan untuk mengurangi kesenjangan
hasil dan kualitas dari suatu varietas yang telah dilepas sebagai varietas unggul. Selain itu
fihak BPTP Jawa Timur berhak menghasilkan dan memproduksi benih varietas unggul yang
diperoleh dengan kelas benih BS, FS, dan SS yang dapat bekerjasama dengan instansi terkait
maupun fihak swasta.  

Benih non komersial dikembangkan dan diproduksi oleh lembaga pemerintah dalam hal
ini BPTP dan BBI, yang akan menghasilkan kelas benih BS, FS, dan SS serta melakukan
pemeliharaan varietas yang telah dilepas. Benih non komersial tidak diperdagangkan, tetapi
disalurkan kepada penangkar benih  yang memenuhi  persyaratan dan disesuaikan dengan
kelas benih yang ditangkarkan. Benih komersial adalah benih yang dihasilkan oleh penangkar
benih dengan kelas benih SS dan ES. Benih ini tidak boleh dipakai untuk memproduksi kelas
benih  yang  lebih  rendah  atau  sama,  tetapi  hanya  untuk  kepentingan  konsumsi.  Benih
komersial  ini  diproduksi  dan  diperdagangkan  oleh  KUD  atau  pihak  swasta  dengan
pengawasan BPSB (Kuswanto, 1994; Sidik, 1994).

Dengan pola tersebut  di  atas pemerintah dapat lebih berperan dalam memproduksi
benih kelas BS, FS dan SS agar mutu genetis dari kelas benih tertentu lebih terjamin, sehingga
kelas benih ini dapat dipakai oleh penangkar benih untuk memproduksi benih dengan kelas
benih lebih  rendah.  Hal  ini  penting  karena jika  mutu benih  awal  kurang memadai  sifat
genetisnya,  maka mutu benih yang dihasilkan tidak dapat dipertanggung jawabkan, yang
akhirnya dapat merugikan petani pemakai (Departemen Pertanian, 2001). 



Menurut  Sadjad  (1981)  jalinan arus  benih  antar  lapang (JABAL) diartikan  sebagai
pengadaan  dan distribusi benih guna pertanaman pada pola tanam dalam kurun waktu satu
tahun. JABAL diterapkan pada tanaman palawija. Istilah JABAL akhirnya disempurnakan
menjadi JABALSIM (Jalinan Arus Benih Antar Lapang dan Musim) (Sumarno  at al., 1990).
Sistem penyediaan dan distribusi benih secara JABALSIM akan memberi keuntungan antara
lain:  (1)  menghindari  periode  penyimpanan  yang  terlalu  lama,  (2)  selalu  terpenuhinya
kebutuhan benih yang baru dengan mutu yang tinggi, dan (3) harga benih dapat relatif lebih
murah karena tidak dibebani biaya penyimpanan.   

Produksi benih varietas unggul yang bermutu tanaman pangan sering dihadapkan pada
masalah yang mengakibatkan proses perbenihan menjadi tidak efisien dan teknik produksi
benih kurang memadai, kurang sehat dan kurang sesuai dengan induknya (Camacho, 1987). 

Penyediaan benih unggul yang bermutu hendaknya memenuhi kriteria enam tepat yaitu
tepat varietas, tepat mutu, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat harga (Hadi dan
Baran, 1995). Agar kebutuhan benih unggul bermutu dapat dipenuhi sendiri oleh petani maka
perlu adanya upaya pengkajian paket teknologi produksi benih yang lebih efisien.

Terdapat varietas-varietas unggulan dan galur-galur harapan calon unggulan tanaman
kedelai  spesifik  Jawa  Timur  yang  sudah  dilepas  dan  akan  dilepas  di  masa-masa
mendatang.oleh BPTP Jawa Timur. Varietas unggul padi yang telah dilepas BPTP Jawa Timur
adalah Bondoyuda, Kalimas, dan Cibogo (Roesmarkam et al, 2002). 

Tujuan  pengkajian ini adalah  untuk memperoleh benih  BS  tanaman padi  unggulan
Jawa Timur, untuk memenuhi kebutuhan BPTP Jawa Timur dan Dinas Instansi terkait, dalam
mempercepat perkembangan varietas tertentu  

METODOLOGI 
Pengkajian sistem perbanyakan benih BS dan galur harapan padi unggulan Jawa Timur

dilaksanakan  di  kebun  percobaan  Malang  BPTP  Jawa  Timur  dengan  tipe  lahan  sawah
pengairan teknis (And. 3232), pada musim kemarau 2003 dan musim penghujan 2003/2004,
seluas 0,6 ha. 

Bahan yang digunakan adalah; (1) Benih padi sebanyak 6 varietas/galur harapan yakni;
Bondoyudo, Kalimas, Cibogo, Cempo Lulut, Sidomuncul, dan Slegreng, (2) Pupuk  Urea, SP-36,
dan  KCl (3) Herbisida dan Insektisida (4)  Tali Rafia, (5) Bambu,  (6) Papan nama dan label
plot, dan (7) karung plastik serta kantong plastik.

Pengadaan bibit, dimulai dengan pembuatan bedengan  pesemaian, pemupukan dengan
NPK, pemberian Regent/Furadan, dan penyebaran benih. Pengolahan tanah dengan bajak dua
kali, dicangkul satu kali, dan digaru sampai rata serta sisa tanaman dan gulma dibersihkan.
Pemupukan sebanyak  450 kg Urea + 100 kg SP-36 + 100 kg KCl/ha. Pemberian  pupuk  dasar
SP 36  dan  KCl seluruhnya dan   pemberian pupuk Urea 1/3 dosis. Setelah  bibit  berumur  20
hari - 25  hari  setelah tanam, dicabut  untuk  ditanam dengan jarak tanam 25 cm x 25 cm, 1
batang/lubang tidak dilakukan penyulaman bibit. Kemudian insektisida Furadan atau Regent
diberikan bersama pupuk dasar



Penyiangan pertama pada umur 21 HST.(hari setelah tanam), penyiangan kedua pada
umur 42 HST, dan penyiangan ke tiga dilakukan sesuai keadaan populasi gulma  Pemupukan
susulan pertama  dengan 1/3 dosis Urea pada umur 28 HST., pemupukan susulan kedua 1/3
dosis Urea pada umur 45 sampai 50 HST.Insektisida yang lain, fungisida, dan rodentisida
diberikan berdasarkan pemantauan. 

Seleksi pertanaman meliputi : pada fase vegetatif; tipe pertumbuhan tanaman, warna
pangkal batang, bentuk dan warna daun, tinggi tanaman, yang menyimpang dari deskripsi
varietas dicabut dan dibuang. Pada fase generatif  (fase berbunga); rumpun yang berbunga
terlalu cepat dan terlambat, tinggi tanaman, bentuk batang, warna dan bentuk daun bendera
yang menyimpang dari deskripsi varietas dicabut. Pada fase menjelang panen; tinggi tanaman,
varietas tanaman sakit dan terserang hama di buang.

 Panen dan prosesing dilakukan secara bertahap sesuai umur optimal masing-masing
varietas pada saat padi mengalami masak fisiologis (95% padi sudah menguning/masak). Pada
saat panen kadar air gabah/padi perlu diamati.

Parameter  yang diamati  ialah:  (1)  Tinggi  tanaman,  (2)  Jumlah anakan/rumpun,  (3)
jumlah malai per rumpun, (4) jumlah gabah isi per malai, (5) jumlah gabah hampa per malai,
(6) bobot 100 butir gabah,  (7) hasil gabah kering panen atau padi kering panen (gagangan), dan
produksi  benih   Data  serangan  hama dan  penyakit  diambil  pada  fase  anakan aktif,  fase
primordia bunga dan fase menjelang panen. Data komponen hasil dan hasil diambil pada saat
menjelang panen, sebanyak 5 tanaman contoh/plot.

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil pengkajian sistem perbanyakan benih BS dan galur harapan padi unggulan Jawa

Timur yang dilaksanakan di kebun percobaan Malang BPTP Jawa Timur dengan tipe lahan
sawah pengairan teknis (And. 3232), pada musim kemarau 2003 menunjukkan bahwa rata-
rata tinggi tanaman paling tinggi dicapai oleh varietas Cempolulut 108,8 cm, yang kemudian
disusul oleh varietas Sidomuncul 92,2 cm, dan varietas Slegreng 78,8 cm. Rata-rata jumlah
malai  per  rumpun paling  banyak dicapai  oleh  varietas  Kalimas 14,7  malai/rumpun,  yang
kemudian disusul oleh varietas Cempolulut 14,6 malai/rumpun dan varietas Sidomuncul 11,8
malai. Rata-rata jumlah gabah isi per malai paling banyak dicapai oleh varietas Kalimas 148,7
butir yang disusul oleh varietas Cempolulut 145,6 butir dan varietas Sidomuncul 118,2 butir.
Rata-rata jumlah gabah hampa per malai paling sedikit dicapai oleh varietas Bogor C-3 11,2
butir yang disusul oleh varietas Slegreng 16,6 butir dan Cempolulut 21,4 butir (Tabel 1).



Tabel 1. Rata-rata  tinggi  tanaman,  jumlah  malai/rumpun,  jumlah  gabah  isi/malai,  dan
jumlah gabah hampa/malai, Malang, MK 2003

Varietas Tinggi
tanaman (cm)

Jumlah
malai per
rumpun

Jumlah
gabah isi per

malai
Jumlah gabah hampa

per malai
Cempolulut 108,8 14,6 145,6 21,4
Slegreng  78,8 10,0 99,6 16,6
Sidomuncul 92,2 11,8 118,2 34,0
Bondoyudo 75,8 8,6 83,3 92,2
Kalimas 77,2 14,7 148,7 21,6
Bogor C-3 75,4 10,3 101,2 11,2

Rata-rata jumlah anakan/rumpun paling tinggi dicapai oleh varietas Bondoyudo 28,8
anakan, yang disusul oleh varietas Kalimas 24,8 anakan dan varietas Cempolulut 23,2 anakan.
Rata-rata berat 100 butir gabah paling berat dicapai oleh varietas Cempolulut 32,8 gram, yang
disusul oleh varietas Slegreng   27,3 gram dan varietas Sidomuncul 26,8 gram. Produksi benih
BS padi per ha paling tinggi dicapai oleh varietas Kalimas 0,58 t/ha, yang disusul oleh varietas
Bondoyudo 0,57 t/ha, dan varietas Slegreng 0,56 t/ha (Tabel 2). 

Tabel 2. Rata-rata jumlah anakan/rumpun, berat 100 butir gabah dan produksi benih per ha,
Malang, 2003

Varietas Jumlah anakan per
rumpun

Berat 100 butir gabah
(gram)

Produksi benih
(t/ha)

Cempolulut 23,2 32,8 0,45
Slegreng 21,4 27,3 0,56
Sidomuncul 23,0 26,8 0,42
Bondoyudo 28,8 23,4 0,57
Kalimas 24,8 32,6 0,58
Bogor C-3 21,4 32,7 0,43

Hasil pengamatan pada MP 2003/2004 untuk tinggi tanaman paling tinggi dicapai oleh
varietas Cempolulut 135,0 cm yang disusul oleh varietas Sidomuncul 115,0 cm dan varietas
Kalimas 102,6 cm. Rata-rata jumlah malai per rumpun paling banyak dicapai oleh varietas
Slegreng 23,8 malai yang disusul oleh varietas Bondoyudo 19,8 malai dan varietas Sidomuncul
18,6  malai.  Rata-rata  jumlah  gabah  isi  per  malai  paling  banyak  dicapai  oleh  varietas
Cempolulut 106,4 butir yang disusul oleh varietas Kalimas 98,2 butir dan varietas Bogor C-3
91,8 butir. Rata-rata jumlah gabah hampa paling sedikit dicapai oleh varietas Bogor C-3 8,2
butir yang disusul oleh varietas Slegreng 10,6 butir dan varietas Bondoyudo 12,0 butir (Tabel 3)

Tabel 3. Rata-rata  tinggi  tanaman,  jumlah  malai/rumpun,  jumlah  gabah  isi/malai,  dan
jumlah gabah hampa/malai, Malang, MP 2003/2004

Varietas Tinggi
tanaman (cm)

Jumlah malai
per rumpun

Jumlah gabah
isi per malai

Jumlah gabah
hampa per malai

Cempolulut 135,0 15,2 106,4 15,0
Slegreng  95,8 23,8 72,2 10,6
Sidomuncul 115,0 18,6 71,4 20,0
Bondoyudo 87,0 19,8 87,2 12,0
Kalimas 102,6 18.2 98,2 12,0
Bogor C-3 87,6 15,0 91,8 8,2

Sedangkan anakan per rumpun paling banyak dicapai oleh varietas Sidomuncul  33,0
anakan, yang disusul oleh varietas Slegreng 30,4 anakan, dan varietas Bondoyuda 28,4 anakan.
Rata-rata berat 100 butir gabah paling berst dicapai oleh varietas Bogor C-3 29,0 gram, yang
disusul oleh varietas Cempolulut 26,2 gram dan varietas Sidomoncul 26,0 gram. Produksi benih
paling tinggi dicapai oleh varietas Kalimas 0,59 t/ha, disusul oleh varietas Bondoyuda 0,56 t/ha
dan varietas Slegreng 0,54 t/ha (Tabel 4).  

Tabel 4. Rata-rata jumlah anakan/rumpun, berat 100 butir gabah dan produksi benih per ha,
Malang, MP 2003/2004.



Varietas Jumlah anakan per
rumpun

Berat 100 butir
gabah (gram) Produksi benih (t/ha)

Cempolulut 22,6 26,2 0,43
Slegreng 30,4 25,8 0,54
Sidomuncul 33,0 26,0 0,44
Bondoyudo 28,4 22,4 0,56
Kalimas 27,6 20,0 0,59
Bogor C-3 21,4 29,0 0,45

Untuk musim kemarau 2003 jumlah malai per rumpun, tyinggi tanaman dan jumlah
anakan per rumpun yang rata-rata paling tinggi dicapai masing-masing oleh varietas Kalimas,
Cempolulut, dan varietas Slegreng, hal ini sesuai dengan data pada diskripsi masing-masing
varietas,  hanya produksi  benih  varietas  Sidomuncul  dan Bogor  C-3  tampak lebih  rendah
dibandingkan dengan varietas lain hal  ini  disebabkan oleh adanya serangan burung yang
cukup berat walaiupun telah diupayakan pengendalian serangan burung dengan dipasang
rambu-rambu tali  rafia  yang digantungkan plastik berwarna dan digerak-gerakkan secara
serentak untuk menghalau burung.

KESIMPULAN
Pengkajian sistem perbanyakan benih BS dan galur harapan padi unggulan 

Jawa Timur dapat disimpulkan sebagai berikut; 
1. Tinggi  tanaman  paling  tinggi  baik  pada  MK  maupun  MP  dicapai  oleh  varietas

Cempolulut,  jumlah  malai/rumpun  pada  MK  paling  banyak  dicapai  oleh  varietas
Kalimas, sedangkan pada MP dicapai oleh varietas Slegreng. 

2. Jumlah gabah isi/malai pada MK paling banyak dicapai oleh varietas Kalimas, pada MP
dicapai oleh varietas Cempolulut. Jumlah gabah hampa/malai paling sedikit baik pada
MK dan MP dicapai oleh varietas Bogor C-3..

3. Jumlah  anakan/rumpun  pada  MK  paling  banyak  dicapai  oleh  varietas  Bonoyudo,
sedangkan pada MP dicapai oleh varietas Sidomuncul.

4. Produksi  benih  paling  tinggi  baik pada MK maupun pada MP dicapai  oleh  varietas
Kalimas.

SARAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT
Pengkajian perbanyakan benih BS padi perlu dilamnjutkan. Dengan tersedianya benih

BS padi diharapkan kebutuhan benih sumber untuk pengadaan benih dasar dan benih pokok
akan  tercukupi,  sehingga  benih  sebar  akan  tersedia  lebih  banyak  dan  akan  mencukupi
kebutuhan benih bagi petani.   
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