
PENGEMBANGAN PADl GOGO UNGGUL VAREETAS BARU 
(PGUVB] UPAYA MEMPERTANGGUH USAHATAN1 

DENGAN USANA POKOK TANAMAN PEWKEBUNAN, 
UPAYA INI SUATU GATATAN PENGALAMAN' 

Latar Belakang 
Sesng  dengan perkembangan tuntutan pembangunq penekman 

pembangunan sektor pertmian selain orientasinya rnenitik-beratkan ke arah 

peingkatan pendapatm, sekalips meliekat tuntutan untuk sernakn berperan d a l m  

menduhng pernbangunm wilayah d m  pembamnm behagai sektor terkait lainnya 

Pe t l Jabm pergeseran tekanm orientasi pernbangunm sektor pertanian 

tersebut pada pembangunan subsektor perkebunan, untuk pengembangan barn 

a hams men@hti persyaratan tekrrologi 4 u r a n ,  sedangkan 

untuk pekebunan rakyat yang sud& ada selain meldui berbagai upaya p e ~ n g k a t m  

produktivitas dan mutu hasil dengm pengetrapm teknologi mjur;an, terdapat 

sejudah kondisi yang mewarnai usaha perkebunan rakyat yang perlu dicemati 

sebagai ti& tolak upaya opthasigra. 

Berbagaii kondisi ymg mewmai lnvestasi baru pengembmgan perkebunan 

rakyat dan upaya peningkatan efisiensi usaha perkebunan yang sud& ada, secara 

garis besar sepertl dikemkaScm beriht  ini. 

1. Upaya Pengembangan Baru 

a. Pengenmbmgan usalaatatll t m m a n  perkebunan sebelurn mencap& u m r  

menghasilkan terdapat periode belum menghasilkan 4-6 tahun, sehingga 

d a l m  jangka waktu tersebut petani belum memperoleh sunber penghasilan. 

6. Selain perlu penyedim input rnbangan tanman pokok harus 

pula tersedla input unhk pe tanman penutup tmah secara 

intensif Pengembangan tanman penutup tanah intenisf perawatannya 

memerlukan blaya yang cukup tinggi tanpa memberikan Irnbdan sumber 

pendapatm. 

1 Diskusi Pengembangan Teknologi Tepat G& di Lahan Kering untuk 
nian BerkeImjuW. Bogor, ptember 1995. 
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c. Dengan terdapatnya periode tidak produktif ~ u k u p  lama serta perlunya 

perawatm intensif tanaman penutup tanah dalam kenyataanya petani 

cendemng kurmg t e ~ a ~ k  merawat tanamm penutup tanah sesuai dengan 

yang dianjurkan d m  hal ini lebih lanjut menumn pula perawatan tanaman 

pokoknya. 

2. Upaya Pemingkatan EGsiensir Perkebunaan %kyat yang sudah ada 

asamping kondisi dihadapi pada pengembangan baru usaha perkebunan 

rakyat, terdapat c u h p  Iuas usaha perkebunan rakyat dengm tanamm tua 

monokultur, disamping tingkat produktivitasnya cukup rendah sebagian besar 

diantaranya berada di lokasi yang cukup terpencil. Pada kondisi uasaha tani 

perkebunan rakyat monohltur h a  seperti dimaksud, upaya peningbtan 

pendapatan petani dihadapi kondisi sebagai berikut: 

a. Upaya peningkatan produhivitas melalui lntensifikasi selain tidak rnudah 

penyelenggaramya dengan teknologi yang telah tersedia masih dipmdang 

belum cukup meyakfian nilai tambah yang diharapkan &an dapset diper- 

oleh. 

b. Upaya pningkatan groduktivitas meIdui peremajaan selain rnernerlukan 

sumber dana investasi jangka panjang cukup bestir, petani juga akan 

ke&Iangan pendapatmya. 

c. Pada glirannya kondisi semakin menumn, sehngga daya ~ n g n y a  dengm 

usaha perkebunan rakyat seavpa ymg Iebih intensif dl wiIayah 

pengernbangan baru perkebunan rakyat lain, &an terns melemah pula. 

Dengan kondisi usahat tani yang dimaksud, seIain tingkat pendapatan petani 

relatif rendah d m  tidak mud& untuk ditingkatkan pada gliramya &an 

semakin menumn. 

3. Penyebaran Lcrkasi Perkebunan Rakyat 

Sesuai dengan persyaratm kultur teknis bebagai jenis tanman perkebunm 

rakyat dm keaneka ragman a g o  ekosistim yang kita mill&, usaha tanman 

perkebunan rakyat keberad ya cukup menyebar d m  hmpir  menjmgkau 

selumh  laya ah. Dengm kondisi penyebaran sepeh dhaksud, upaya 

pengembangan perkebunan rakyat baik pengembangan barn maupun perkebunm 

rakyat yang sudah ada, selain diwmai oleh kondisi yang disebutkm dimuka 

ditlnjau dari segi lokasi penyebaran sentra-sentra perkebunan rakyat maka: 

a. Sejalan dengan pendekatm h l tu r  teknis yang telah diternpuh selama ini 

sebagai usaha monokuitur, kebutuhan pokok petani temasuk beras masih 



hams didatmgkm dari daerah lain. Sementara itu seperti telah disebutkm 

dimuka untuk pengembangan banr dl luar t m m a n  pokok d&embangkan 

tanaman p e n m p  tanah yang tidak rnembenkm hasil dan untuk tmamm 

monokultur tua terdapat lahan kosong yang tldak m e r n b d a n  manfmt. 

b. SesuG dengan h~ lgshya  dalm rangka membantu, rnernbina dan memmdu 

usahath  perkebunan s w a t  dimaksud, rnelalui kegiatan pernbangunm 

yang telah ditempuh se lma ini, tdah berhasil dikenz$an&arm penyebaran 

apar;at perkebunan kesntra produksi perkebunm rakyat ymg ada. 

Dengm kondisi umum yang mewmai usaha perkebunan rakyat seperti 

dikemukakan tersebut di atas, maka upaya terencma untuk lebih mernberdayakm 

pengernbmgm usaha pertanian dengan usaha pokok tanaman perkebunan, 

mempakan bagan integral isu sentral pembangunan yang rnenonjol &r-&r ini. 
Upaya untuk mewjudkan maksud tersebut seIln teIah mempakan kebutubn yang 

mndesak, hakekawya telah tersedia prasyarat ymg cukup mendukung seperti 

antara lain teIah cukup menyebmya aparat pelaymsfn, d m  untuk pengembangan 

banr terdapat komponen input pengembangan tanman penutup tanah yang dapat 

dimanfaatkan unhk pengembangan tanman sela intens$ dengan bibjlt: u n g d  

s e p d a n g  tersedia paket teknologi yang sesuai. 

Kedala Globat Upaya Penhggkatrm Prduksi  Xas'h Pert;an"lan 
Dlsamping kondisi yang &usus dihadapi d a l m  memberdayakan us ah at^ 

perkebuman rakyat seperti dirnaksud tershut di atas, upaya pein&atan produksi 

hasil p e r t ~ a n  secara u m m  dihadapkarm kepada behagai kendala @ob& sepertl 

yang telah kita an s e h ~ - h d  ymg h r m g  lebih sepertl yarrg ditulis oleh: 

Lester RBrawn dan Hat Kane d a l m  bukunya "'Full House" dengan judul: 

Reassessing the Earth Population C Capacityl't&un 1994, terdapat 6 

kendala yang perlu diper%tungkan yaitu: 

a. Teknologi Pertanim yang tersedia dan belum dimanfaatkan sern&n 

berhrang, se&ngga petmi s m & n  terbatas p'llihm teknologhinya untuk 

meningkatkan h a i l  pertanimnya. 

b. Penggunaan air tanah secara rneluas baik untuk keperIum rumah tangga 

maupun industri membatasi jumlah air yang tersedia untuk keperlum 

produksi pmgm karena membatasi siklus hidrologi untuk irigasi. 

c. Di banyak negara penmbahan dosls pupuk pada jenis tanaman yang ada, 
dampaknya hampir tidak ada atau sedikit sekali. 



d. Di negara-negara yang penduduknya padat, pada saat berafih ke era 

industridisasi menghadapi resiko kehilangan lahan produbif akibat 

terJadinya konversi iahan pangan ke non-pangan, sehingga perlahan n m u n  

pasti d d m  jangka panjang akan mengalami penumnan produksi pangan. 

e. Kerawman sosid aEbat pertarnbhan penduduk yang begitu cepat serta 

kerussbkm lingkungan hidup mempakan penghambat program upaya 

peningkatan produksi pangan. 

8: Kebutuhan manusia yang tems meningkat, juga dihadapkan pada 

surnber pangan d~ Iaut dan terbatasnya l&an pengembalam 

ternak sebagai sumber produksi daging dan susu. 

Kendda global yang dihadapi dalam upaya peningkatan produksi hasif 

p e r t ~ a n  a k b r - a ~ r  ini semakin disadari dikalmgan luas dan telah rnencapai suatu 

tingkat yang mengkhawatirkm, sehingga telah cukap m e n d e d  adanya berbagd 

upaya dternatif untuk pemecahannya. 

Mempertangguh tilsahzztani dengan Usaha Pokok Tanaman 
Perkebunan 

Tekanan orientasi pernbangunan pertanian untuk peningkatan kesejahteraan 

dari onentasi peningkatan produksi menghmskan adanya pembahan usafia tmi 

tanman perkebunm monokulhr ke arah pengembanngan berbagi cabang usaha 

tani dengan usaha pokok tanman perkebunan, bahkan secara khusus Repelita Vi 
Bab Pertanian Buku IhE halaman 107 mengganskan arah yang intinya d a l m  

mendorong diversifikasi komoditas perlu dimaskan berbagai cabang usaha ta& 

kepada cabang usaha tani yang telah ada. 

1. antisan Pengetmpan Tebologi Tanpa Olah Tanah Pada Pengembangan 

Tanaman Sela Jagurng di Wilayah Pengembangan Perkebunan 

Berangka* dari catatan pengdman tersebut, dengan maksud untuk brut  

bempaya menGari jalan pemecahm terhadap pernasalahan yang dihadapi, rnaka 

tdak dicoba fintisan pengetrapan teknolo@ tanpa olah tanah (TOT) pada ke@atan 

pengembangan perkebunan  laya ah khusus (P2WK) semenjak tabun 199011 991 

kenmudim dilmjutkan pada WP-Berbantuq yang pada tahun-tahun pertma 

dengan tumpmgsari jagung hibrida. Pengalman pengembangan tanman 

turnpangsari jagung hibrida yang dilaksanakan hmpir  selumh lokasi 

pengembangan t an perkebunan, menu juMtan hasil yang cukup baik sehingga 

sekaligus menjawab harapan peningkatan pendapatan dibanding usaha serupa 

dengm bibit iokal yang ditempuh sebelurnnya. Bahkan untuk mendukung ini telah 



diadakan Memorandum Of Understanding antara Direktorat Jendrd 

Perkebunan, BULOG d m  PT. Charoen Pokphap untuk pembelian jagung. 

Walaupun fintisan pengembangan TOT pada pengernbangm jagung hibfida 

telah wkup berhasil dm tersebar diberbag&   la yak karena penggunaan benih 

jagung b b ~ d a  yang hams dfgan~ setiap tahun serta masih a h y a  keraguan 

pemasarm hasil, ih terbatas d d m  menpndang keikut 

sertaan petmi laimya, karenanya biIa tersedia bibit un@ bukm hibrida ymg bisa 

Imgsung digunakan kernbalE deh petmi apala@ bila bibit ungguI yang dirnaksud 

untuk tanman pa& dipandang &an lebih mena& ~ n a t  petani dan lebih te jarnin 

kesinambungm perrgernbangmya. 

2, Ketersdiaan Vafietas Ungul  Uarmg Seuai 

us ah at^ lahan kering t m m m  sernusim yang telah diternguh selama ini 

pada umumnya masih menggun be& lokal dengm Giri urnum umur pmjang 

d m  produMGtas rendah. menanya ddam rangka pningkatan u s a h a h  lahm 

kering, salah satu faktor pmbatas yang perlu &upayakan pemec&mya adalah 

diupayakan tersedimya benih unggul ymg sesuai untuk be&%& tipe ikGrn l&an 

kering ymg ada. Da lm rangka menduhng tersedimya b e d  u n w l  pa& gogo, 

pada bulan april 1993 Bapak Menten Pertmian rnemb& pehnjuk agar Badan 

Litbang Pertarrian bersama dengm Direhopat Jendrd Berkebunan melaksanakan uji 

multi Iokasi dan adaptasi beberapa galur padi gogo di 

perkebunm. SejaIm dengan pehnjuk tersebut, telah dit 

c u h p  tersebar divvllay&-wilayah pengembangan p 

dengan hasil yang c u h p  menggembirakm. Dengatl uji coba yang hasiInya 
menggembirakan tersebut kemudian dipmdang telah memenub persymtan uji 

m i t i  lokasi sebagai daw vapietas b m .  Dengan terpenuhinya prsyaratan yang 

dimaksud, melalui SM Mentfi P e r t ~ a n  Nomor 687-690Kpt .240/94 tanggal 
28 Septmber 1994 telah dilepas varietas baru padi gogo yaitu: 

- B.3622m. 1 menjadi Way b e m  

- B.64001TB. 1 menjadi Jat%hur 

- R A T  1 12 menjadi Gaj& Munghr, dan 

- IAC: 220179 menjadi Kalimtu 



3. Penyelenggaaaan Pengembangan Padi Gogo Unggul Vahetas Baru 

sebagai Tanaman sela pada Wlayafi Pengmbangan Perkebunm, Suatu 

Catatan Pengaban 
Dengan rnaksud upaya memprtmgguh usaha td  dengan usaha pokok 

tanamn perk& sekaligus terkait dengan behagal =saran pernbangumn maka 

ditempuh pengembangan d a l m  skah ymg wkup ltaas &md$ t a n m  1994/1995 

dermgan pendekam pengernbmgan seem garis besar seb& berikut: 

a. Eokasi pengernbangarr dilaksanakan untuk menjm&au sebagian besah 

vvilayah sentra produksi perkebunan rakyat dengan tekanan perioritas 

cvilay&-wilayah terpencil. 

b. Sntisan pengembangan dilaks an dengan skala dnimurn luasan 

tertentu s e h g g a  mmpu mengundang perhatian &l&kan upaya sempa 

untuk perluasannya. 

c. K m a  v ~ e t a s  padi yang telah ada bukan Gbrida pelaksanmnya dapat 

dllakukan dengan lebih mudah d m  &an lebth dirninati dibanding dengm 

tanman bukan pa&, berartl ddm pengembangan lebih Ianjut untuk skala 

dapat dilakukm dengan mudah. 

d. Pada r int im pengernbangamya sekaligus swam ber 

daaksanakan pada behagai tipe d m  kondisi potensi lahm kering yang ada 

yaitu: 

- sebagai tanaman sela pada pengembangan perkebunm rakyat yang baru 

- sebagal tanaman sela dibawah t m m m  tua perkebunm rakyat dm 

- pada harnpmn l&m alng-almg. 

e. pengernbangannya d2akmakan dengan memanfaatkm a g o  input sekitar 

senilai Rp. 200.000,- yang dersedia untule tanaman penutup tanah. 

f. Dengm pendekatm yang ditempuh tersebut temyata dihmplr semurr 
wilayah dengan berbagg kondisi lahan yang ada menunjukkan hasil yang 

cukup baik dengan thgkat produhivitas yang c u h p  rnenggembirakm 

sekitar 3-4 t o m a ,  nrinimal senilal Rp. 1,2 juta rupiah. 

Dengm tingkat keberhasilan yang rnmpu dicapai tersebut, disarnping 

damp* langsung yang mkup dirasakm manfaatnya, yang lebih menggembirakan 

lagi addah telafi berkembangnya d& b e r b a g ~  profesi t e r k ~ t  untuk lebih 

r n e n d d ~  potensi d m  fiuang pengaban 



4. Rencana Pengembangan Padi gogo Unggtrl di wilayah pengembangan 

Perkebunan Tabuin 1995/1996 

Dengan mempertimbangkan keberhasilan pengembangan tanman sela padi 

gogo dengan teknolog tanpa ol& tanah, pada t&un anggarm 1995/1996 

pengembangan padi gogo di  laya ah pengembangan perkebunm 

sebagai be~kut :  

1. Clrliran dari eks. pengernbangan pada tahun 199411995 lalu ymg 

jurnlahnya sekitar 100.000 Ma. 

2. Pengembangan lahan pangan pada Bagian Proyek PIR seluas 29.490 Ha. 

3. Pengembmgan padi gogo d a l m  rangka pencanangm Pemberdayaan 

usaha pertanim pantai selatan h l a u  Jawa seluas 50.000 Ha, terdiri ddan: 

8000 Ha di Jzwa Barat, 17.000 Ha di Jawa Tengah; 17.000 Ha di D.1 

Uogyakarta dan 8.000 Ha di Jawa Timur. 

4. Pengembmgan tanman sela padi gogo pada ke@atan baru proyek - 
proyek perkebunan beioantuan luas + 35.000 Ha. 

Dengan gmbaran nntisan pengembmgan penerapm teholo@ tanpa olah 

tanah pada pengembangan perkebunan yang kemudian diintegrasikan dengan 

introduksi pengembangan pa& gogo unggul varietas basu seperti dikemukakan 

tersebut di atas ditinjau dari hasil perkembangan yang dicapai hakekatnya sekdigus 

terkdt dengan berbagai hxapan dan sasaran sebagai beI1.kut: 

1. Pemantapan pengenalan penerapan t e h o l o g  tanpa olah tanah pada 

pengernbangan usaha tani l&an kering. 

2. Keberhasilan penerapan TOT tersebut membuka peluang pemadaatan 

lahan kering yang cukup luas untuk pengernbangan usaha peptanian. 

3. Tumt berperan dalam penanganan vvilayah-vvilayh terthggal seIain ddam 

rangka peningkatm pendapatm usaha tani sekaligus secara bertahap 

bergeran rnembantu penyedim kebutuhan beras yang sebelumya 

didatangkm dari wilayah lain. 

4. Mempertangg~lh usaha tmi dengan usaha pokok tanaman perkebunan. 

5 .  Mendukung upaya pekstarian swasembada pangan. 

Apa telah marnpu dicapai sampai dengan saat ini dimungkinkan berkat 

dukungan sernua pihak terkait utmanya Pemerantah Daerah di selumh wilayah 

pengernbangan dan khususnya dukungan langsung dari h s a t  penelitian Tanaman 



Pangan (Puslitan) dan Direktorat Jendrd Tanaman Pangan dan Hotikultura beserta 

selumh jajarannya di daerah. 


