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Gambar 1. Padi (Oryza sativa L.) 

 

Tanaman padi (Oryza sativa L.) merupakan tanaman pangan penting yang telah menjadi 

makanan pokok lebih dari setengah penduduk  dunia. Di Indonesia, padi merupakan komoditas 

utama dalam menyokong pangan masyarakat yang 95% penduduk makan beras. Indonesia 

sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar menghadapi tantangan dalam memenuhi 

kebutuhan pangan penduduk. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, Indonesia memiliki 

program dan kegiatan melalui Kementerian Pertanian serta Indonesia memiliki lumbung pangan 

yang tersebar pada tiap-tiap daerah. Fungsi lumbung pangan untuk menyimpang beras sehingga 

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain lumbung pangan, usaha pamerintah Indonesia 

dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan  menargetkan luas tanam tanam (LTT) 

pada tiap-tiap daerah sehingga dapat menaikkan produksi padi dan dapat melaksanakan 

Swasembada Padi.  

 

KEBIJAKAN SWASEMBADA PADI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kebijakan Umum Pembangunan Pertanian 

(www.setjen.pertanian.go.id) 

 

http://www.setjen/


Kebijakan yang dilakukan Kementerian Pertanian selama 5 tahun (2015 - 2019) ada 7 

kebijakan, yaitu  

1. Swasembada dan Peningkatan Produksi.  

2. Pengembangan Produk Berdaya Saing.  

3. Penguatan Sistem dan Kelembagaan Perbenihan, Petani, Penyuluh, Teknologi, 

Perkarantinaan dan Ketahanan Pangan.  

4. Pengembangan Kawasan Pertanian. 

5. Fokus Komoditas Strategis. 

6. Pengembangan Infrastruktur dan Sarana.  

7. Tata Kelola Pemerintahan.  

Dua tahun belakang Kementerian Pertanian fokus pada kebijakan  swasembada dan peningkatan 

produksi terutama tanaman padi dan fokus program kerja adalah peningkatan produksi beras, 

jagung, daging sapi/kerbau dan pengembangan pangan dan pertanian di daerah perbatasan 

Indonesia (Anonim, 2017).  

Dalam proses peningkatan produksi tersebut dilakukan melalui pengembangan sumber-

sumber air embung, dam parit, 'long storage', sumur tanah dangkal dan pompanisasi air sungai 

pada lahan seluas empat juta hektare bekerja sama dengan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi melalui pemanfaatan dana desa.  Penambahan luas tambah tanam (LTT) juga 

proses peningkatan produksi padi yang diusahakan oleh Kementerian Pertanian. Selain melalui 

peningkatan LTT, mewujudkan swasembada pangan pun melalui membangunkan lahan tidur 

sehingga dapat ditanami komoditas pangan strategis. Kementerian Pertanian juga 

mengembangan varietas padi baru untuk peningkatan produksi padi melalui Badan Litbang 

Pertanian 

  

PENGEMBANGAN VARIETAS PADI  

Tahun 1930 Badan Litbang Pertanian telah merilis lebih dari 200 varietas padi. Varietas 

yang dilepas mempunyai karakteristik yang beragam, baik yang mempunyai umur genjah, 

produktivitas tinggi, tahan terhadap hama dan penyakit tertentu, dan karakter unggul lainnya. 

Lebih dari 90% areal persawahan di Indonesia telah ditanami beberapa varietas yang dihasilkan 

oleh Badan Litbang seperti : IR64, Ciherang, Cibogo, Cigeulis, dan Ciliwung (Anonim, 2018). 

Varietas tersebut yang menjadi unggulan petani indonesia. Namun beberapa tahun belakangan 

ini varietas tersebut tidak menghasilkan produksi padi yang melimpah karena serangan hama 

penyakit yang sering yang menyebabkan produksi padi menurun. Tahun 2017 akhir indonesia 

import beras menyebabkan kementerian pertanian lewat badan litbang mengembangkan 

beberapa varietas untuk mengejar kenaikan produksi padi.  

Badan Litbang Pertanian di tahun 2018 mengembangkan beberapa varietas padi baru. 

Tujuannya untuk menaikkan produksi padi yang belakangan tahun ini turun seperti gambar 

dibawah ini: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 5 Varietas Padi Baru                          Gambar 5. INPAGO (Inbrida Padi Gogo) 

(Ig: @Kementerianpertanian)                             (Ig: @Kementerianpertanian)                       

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. INPARI 

(Ig: @Kementerianpertanian) 

Pada Gambar 4. Badan litbang pertanian 5 varietas yang dikeluarkan yaitu  

a. Varietas Inpago-12 Agritan, varietas ini sesuai untuk ditanam dilahan kering masam yang 

tingga kemasamannya sampai 60. Dengan potensi hasil produksinya 10,2 Ton/Ha. 

b. Varietas Rindang-1 dan Rindang-2 merupakan varietas yang toleran terhadap kondisi 

naungan 50-70 persen dikhususkan untuk pengembangan padi di lahan perkebunan muda 

yang belum menghasilkan.  

c. Varitas Luhur-1 dan Luhur-2, varietas padi yang khusus untuk lahan dataran tinggi  750 

meter diatas permukaan laut.  

d. Varietas Inpara 8 dan Inpara 9 yang tahan terhadap keracunan Fe dan rendaman dengan 

potensi 7,4 Ton/Ha.  

e. Varietas Tarabas merupakan varietas yang diperuntukkan menggantikan impor beras padi 

jenis premium.  

 



Gambar 5. Varietas padi unggul Inhibrida Padi Gogo (INPAGO)  

Varietas padi INPAGO memiliki beberapa jenis yaitu Inpago 4, 5, 6, 7 dan 8. Padi 

varietas ini bisa tumbuh di lahan kering. Inpago merupakan varietas yang dikhususkan untuk 

lahan kering sehingga varietas ini sangat tahan terhadap kekeringan. Varietas Inpago merupakan 

varietas hasil persilangan padi gogo atau padi lahan kering yang mengutamakan kemurnian 

melalui penyerbukan secara sendiri atau sering kita kenal degan Inbrida. Rata-rata varietas dari 

padi Inpago mempunyai bulir yang sedikit bulat dan tinggi tanaman yang tidak terlalu tinggi. 

padi Inpago biasanya ditanam pada musim penghujan dan ditanam dilahan atau diladang 

(Anonim, 2018) 

Gambar 6. Varietas padi unggul Inhibrida Padi (INPARI 42 dan 43)  

Karakteristik Inpari 42 Agritan GSR Umur 112 hari setelah semai, potensi hasil 5,2 

ton/ha, tekstur nasi pulen, kandungan amilosa 18,8%, rendemen beras giling 69,4%, agak tahan 

wereng batang coklat biotipe 1. Agak tahan hawar daun bakteri patotipe III, tahan blas daun ras 

073. Agak tahan blas daun ras 033. Sementara itu untuk keunggulan varietas Inpari 43 Agritan 

GSR yaitu umur 111 hari, setelah semai, potensi hasil 4,7 ton/ha, tekstur nasi pulen, kadar 

amilosa 19%, rendemen beras giling 70,1%, tahan hawar daun bakteri patotipe III, agak tahan 

hawar daun bakteri patotype IV dan VIII. Tahan Blas daun ras 073 dan 133, dan agak tahan blas 

daun ras 033 (Anonim, 2018). Keunggulan dari varietas ini adalah beras lebih pulen, warnanya 

lebih benih seperti kristal, tahan terhadap hama wereng coklat dan blas daun, kekeringan dan 

mampu berproduksi tinggi.  

 

VARIETAS PADI DI KABUPATEN PROBOLINGGO  

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah menargetkan jumlah 

produksi padi pada tahun 2018 meningkat 5 persen dari tahun lalu. Pada tahun 2017, produksi 

gabah kering giling mencapai 82,3 juta ton (Zamani L, 2018). Petani di Kabupaten Probolinggo 

masih banyak menggunakan varietas yang lama seperti Ciherang, IR-64, Mekongga, Cimelati, 

Cibogo, Cisadane, Situ Patenggang, Cigeulis, Ciliwung, Cimelati, Membramo, Sintanur, Jati 

luhur, Fatmawati, Situbagendit dan lain-lain. Tahun 2017 produksi padi menurun disebabkan 

serangan hama penyakit dan banyaknya petani yang tanam bawang merah, tembakau dan tebu. 

Produksi tahun 2017 Kab. Probolinggo juga ditarget untuk Luas Tambah Tanam (LTT)  

 2017 2018 (Mei) 

Target (Ha) 69.027 65.925 

Realisasi (Ha) 60.198 27.242 

Produksi (Ton/Ha) 5,11 - 

Tabel 1. Data Target dan Realisasi Tanam Padi 

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Probolinggo) 

 

Dari data tabel 1. menunjukkan bahwa LTT tambah namun produksi turun. Tahun 2017 

target LTT 69.027 Ha dengan realisasi 60.198 Ha serta prosuksi 5,11 Ton/Ha. Sedangkan tahun 

2018 targetnya 65.924 Ha dengan realisasi 27.242 Ha (Jan-Mei). Hal ini banyak faktor yang 

mempengaruhi antara lain, serangan hama penyakit, pemupukan dan varietas padi yang 

digunakan. Oleh karena itu Badan Litbang Pertanian mengeluarkan varietas baru untuk 



peningkatan produksi sesuai dengan kondisi alam. Petani di Kabupaten Probolinggo dapat 

mencoba varietas baru yang dikeluarkan kementan. Varietas yang digunakan harus sesuai dengan 

kondisi daerah tersebut.   
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