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1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Padi (Oryza sativa L.) merupakan tanaman pangan terpenting di Indonesia.

Kebutuhan beras nasional selalu meningkat seiring dengan pertambahan jumlah

pendudukyang terus meningkat. Oleh karena itu, peningkatan produksi padi

menjadi prioritas dalam pembangunan pertanian tanaman pangan. Penyediaan

beras nasional sebagian besar didominasi oleh padi sawah, tetapi luasan lahan

sawah mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan. Hal ini mendorong

pengembangan padi gogo sebagai upaya alternatif dalam peningkatan ketahanan

pangan nasional (Herawati dan Kamal, 2009).

Lahan kering di Indonesia merupakan modal yang besar untuk dapat

terlibat dalam pengembangan dan peningkatan produksi pertanian. Lahan kering

juga merupakan salah satu sumberdaya yang mempunyai potensi besar untuk

pemantapan swasembada pangan maupun untuk pembangunan pertanian lainnya

seperti hortikultura, perkebunan dan peternakan (Idjudin & Marwanto, 2008).

Menurut Badan Pusat Statistik (2013) produksi padi tahun 2013

(ARAM II) diperkirakan sebesar 70,87 juta ton Gabah Kering Giling (GKG),

mengalami peningkatan sebesar 1,81 juta ton (2,62 persen) dibandingkan tahun

2013. Peningkatan produksi padi tahun 2013 tersebut diperkirakan terjadi di Jawa

sebesar 0,87 juta ton dan diluar Jawa sebesar 0,94 juta ton. Peningkatan produksi

diperkirakan terjadi karena peningkatan luas panen seluas 324,39 ribu hektar (2,41

persen) dan produktivitas sebesar 0,10 kuintal/hektar (0,19 persen). Perkiraan

produksi tahun 2013 yang relatif besar terjadi di Provinsi Jawa Barat, Sumatera
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Selatan, Kalimantan Barat, Banten dan Aceh. Sementara itu, perkiraan penurunan

produksi padi tahun 2013 yang relatif besar terjadi di Provinsi Kalimantan

Selatan, Sulawesi Selatan, Riau, DI Yogyakarta dan Jawa Timur.

Pengembangan padi gogo merupakan usaha komplementer dalam

meningkatkan produksi beras nasional guna meningkatkan ketahanan pangan

(Wahyuni et al., 2006). Padi gogo yang tumbuh di bawah naungan memiliki

karakter agronomi dan morfologi yang berbeda dengan padi gogo tanpa naungan.

Besarnya perubahan dari setiap karakter berbeda antara kelompok toleran dengan

kelompok peka. Genotipe toleran terhadap naungan memiliki daun yang panjang

dan lebih luas, namun lebih tipis, sudut anakan lebih kecil (habitus tanaman lebih

kompak dan tegak) dari pada yang peka (Soverda, 2004).

Budidaya padi gogo pada kondisi naungan memerlukan varietas unggul

toleran terhadap intensitas cahaya rendah (naungan) dan adaptif terhadap kondisi

lahan kering. Selain itu, karena naungan juga menyebabkan kelembaban yang

meningkat, kondisi tersebut menjadi kondusif untuk perkembangan penyakit blas.

Informasi karakteristik morfologi dan agronomi atau pertumbuhan padi gogo pada

kondisi naungan sangat diperlukan dalam memilih varietas atau genotipe yang

akan dibudidayakan secara tumpangsari dan tanaman sela (Sasmita, 2008).
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1.2.Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pertumbuhan dan hasil beberapa varietas padi gogo

yang toleran terhadap naungan pada media gambut.

1.3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pertumbuhan dan hasil beberapa varietas padi gogo dalam kondisi

ternaungi pada media gambut.

2. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif untuk

memanfaatkan lahan kering untuk budidaya tanaman.

1.4. Hipotesis

1. Terdapat perbedaan daya  toleransi beberapa varietas padi gogo terhadap

berbagai kondisi naungan pada media gambut.

2. Pemberian naungan mempengaruhi pertumbuhan dan hasil beberapa varietas

padi gogo pada media gambut.


